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KONSEP TEOLOGIS TENTANG IBADAH  

DALAM KITAB KELUARAN 
PEMBEBASAN-PERJANJIAN-IBADAH 

 

 

Sia Kok Sin 

 

 

 

de tulisan ini didapatkan ketika penulis membaca tafsiran kitab 

Keluaran yang dikarang oleh Terence E. Fretheim.
1
 Ia 

mengungkapkan bahwa “The book of Exodus moves from slavery 

to worship…”
2
 Dalam bagian lain ia menyatakan: “Worship is a 

central theme of Exodus. The overall movement of the book is 

from slavery to worship. The concern for the proper worship of 

Yahweh is also evident throughout the book…”
3
 Oleh karena itu, 

sangatlah tepat jika melalui kitab Keluaran seseorang dapat belajar 

tentang ibadah. 

 

 John I. Durham mengungkapkan bahwa tema utama kitab 

Keluaran adalah Kehadiran Allah bersama dan  di tengah umat-

Nya, yaitu Israel.
4
 Dua tema penting lain yang menyertai tema 

kehadiran Allah adalah Pelepasan atau Pembebasan dan 

Perjanjian sebagai sarana respon terhadap Pelepasan itu.
5
 Jadi 

menurut Durham tiga tema utama kitab Keluaran adalah 

Kehadiran, Pelepasan dan Perjanjian.
6
 Menurut penulis, kitab 

                                                 
1
 Terence E. Fretheim, Exodus - Interpretation, (Louisville: John Knox Press, 

1991). 
2
 Ibid., p. 1. 

3
 Ibid., p. 20. 

4
 John I. Durham, Exodus - Word Biblical Commentary, vol. 3  , (Waco: Word 

Books Publisher, 1987), xxi. 
5
 Ibid., xxiii. 

6
 Durham sangat menekankan kehadiran Allah sebagai tema yang paling utama, 

karena kehadiran Allah yang menyebabkan adanya kesadaran akan kebutuhan 

Pembebasan atau Pelepasan. Demikian juga kehadiran Allah yang menuntut 

respon dari umat terhadap karya Pelepasan itu, yang mana respon itu terwujud 

dalam suatu Perjanjian. Ibid. 
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Keluaran secara umum dapat dibagi dalam tiga bagian,  yang mana 

tiap bagian dapat menjadi  tema utama, yaitu Pembebasan (Kel. 1-

18), Perjanjian (19-24) dan Ibadah (25-40).
7
  

 

  

PEMBEBASAN
8
 

 

Bagian awal kitab Keluaran mengungkapkan bagaimana 

penderitaan orang-orang Israel di Mesir. Di tengah-tengah 

penderitaan ada hal yang mengherankan terjadi, yaitu semakin 

orang-orang Israel ini ditindas, semakin mereka bertambah banyak 

dan berkembang (Kel. 1:12). Di tengah-tengah penderitaan mereka 

mengeluh, berseru dan meminta tolong kepada Allah (Kel. 2:23). 

Allah mengetahui penderitaan mereka dan mendengar erangan 

mereka, lalu teringatlah akan perjanjian-Nya dengan leluhur orang-

orang Israel, maka Ia memperhatikan mereka (Kel. 2:24-25). Musa 

merupakan pribadi yang dipilih Allah untuk terlibat dalam karya 

pembebasan Allah atas orang-orang Israel dari perbudakan Mesir 

(Kel. 3).
9
 Allah mewujudkan karya pembebasan orang-orang Israel 

melalui sepuluh tulah (Kel. 7:14-13:16). Karya pembebasan ini 

merupakan bagian dari karya penyelamatan Allah.
10

 

                                                 
7
 Pembagian ini merupakan suatu pembagian yang umum dan tidak rinci, oleh 

karena dalam bagian ibadah (Kel. 25-40) terdapat suatu bagian yang 

mengungkapkan tentang ketidak taatan Israel dan pembaharuan perjanjian 

(Kel.32-34). 
8
 Walaupun tema ini merupakan tema yang sangat penting, luas dan mendalam 

dalam kitab Keluaran, namun dalam tulisan ini hanya disinggung sedikit sebagai 

latar belakang pembahasan tema ibadah. 
9
Cf.  David J.A. Clines, The Theme of The Pentateuch: Journal For The Study of 

The Old Testament, Supplement Series 10, (Sheffield: The University of 

Sheffield, 1989), p. 47. 
10

 Elmer A. Martens mengungkapkannya sbb: 

Deliverance from calamity is part of what is meant by salvation. The concept 

of salvation as developed in the pivotal Exodus text and throughout the Bible 

includes two kinds of divine activity. Deliverance is that work of rescue from 

evil which God brings about through his intervention. Blessing is the continuous 

work of God by means which he sustains life, empowers persons and ensures a 

state of well-being. Salvation may be an act, as for instance the act of 

deliverance of Israel from Egypt” Elmer A. Martens, God‟s Design. A Focus on 

Old Testament Theology, (Grand Rapids: Baker Book House, 1991), p. 39. 
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Dalam konteks karya pembebasan Allah ini ada suatu 

peristiwa yang sangat penting, yaitu tentang penetapan perayaan 

Paskah (Kel. 12:1-28, 43-50; 13:1-16). Perayaan Paskah 

mengingatkan mereka akan karya Allah yang membebaskan 

mereka dari perbudakan Mesir (Kel. 13:3-4, 8-9). 

 

Allah tidak hanya membebaskan mereka, tetapi Allah juga 

yang membawa mereka ke padang gurun Sinai untuk mendapatkan 

pendidikan dari Allah sendiri. Allah mendidik dan membina 

mereka untuk hidup sebagai orang-orang yang telah dibebaskan 

dan hidup sebagai umat Allah.  

 

PERJANJIAN
11

 

 

Keluaran 19-24 mengungkapkan bahwa Allah mengikat 

perjanjian dengan Israel di Sinai. Perjanjian Sinai ini sangat 

penting, oleh karena hubungan antara Allah dan Israel akhirnya 

diresmikan.
12

 Walaupun demikian, perjanjian Sinai merupakan 

kelanjutan perjanjian Allah dengan nenek moyang bangsa Israel. 

Fretheim mengungkapkan: “…the covenant of Sinai is a specific 

covenant within the context of the Abrahamic covenant.”
13

 

Selanjutnya ia menambahkan: ”… the covenant at Sinai is a 

specific covenant within an already existing covenant with an 

elected, redeemed, believing, worshiping community.”
14

  

 

Perjanjian Sinai bukanlah menyebabkan bangsa Israel 

menjadi umat Allah, bangsa Israel telah menjadi umat Allah. 

Perjanjian Sinai menolong mereka untuk hidup sebagai umat Allah. 

Allah memberikan pelbagai macam hukum dan peraturan, di 

antaranya 10 hukum (Kel. 20:1-17) untuk menolong mereka hidup 

                                                 
11

 Walaupun tema ini merupakan tema yang sangat penting, luas dan mendalam 

dalam kitab Keluaran, namun dalam tulisan ini hanya disinggung sedikit sebagai 

latar belakang pembahasan tema ibadah. 
12

 Dennis J. McCarthy, Treaty and Covenant - Analeta Biblica, 21A, (Rome: 

Biblical Institute Press, 1981), p. 243. 
13

 Fretheim, p. 209. 
14

 Ibid. 
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sebagai umat-Nya.
15

 Perjanjian Sinai menantang bangsa Israel 

untuk hidup dalam “komitmen” hanya kepada Allah. 

 

Di Sinai Allah tidak hanya mengikat perjanjian dengan Israel, 

tetapi Ia juga mengajar dan mendidik bangsa Israel, sehingga 

mereka siap untuk memasuki dan hidup di Kanaan, tanah 

perjanjian itu. Banyak hal yang Allah ajarkan kepada umat Allah, 

di antaranya adalah perihal ibadah. 

 

IBADAH 

 

 Pentingnya ibadah dalam kitab Keluaran tidaklah dapat 

diabaikan begitu saja. Hal ini dapat dilihat dari begitu banyak pasal 

dalam kitab Keluaran yang membahas perihal ibadah dengan 

segala pernak-perniknya.
16

 Hal yang mendominasi pembahasan 

tentang ibadah dalam bagian ini adalah Kemah Suci. 

 

Bagian yang memaparkan panjang lebar tentang petunjuk 

pendirian Kemah Suci mengajarkan bahwa bangsa Israel dididik 

Allah untuk beribadah sesuai dengan tata cara yang Allah tetapkan, 

dan bukan sesuai dengan keinginan mereka sendiri.  Hal itu dapat 

dilihat antara lain sebagai berikut: 

a. Jenis persembahan untuk pembangunan, di antaranya emas, 

perak, kain ungu tua, kain ungu muda, kulit lumba-lumba, dll. 

(Kel. 25:3-7). 

b. Kemah Suci beserta segala perabotannya dibuat sesuai dengan 

contoh yang diberikan oleh Allah (Kel. 25:9). 

c. Pakaian imam (Kel. 28). 

                                                 
15

 Fretheim, p. 213. 
16

 In the chapters 25-31, detailed directions are given to Moses on Mount Sinai 

as to Tent, furnishings, priesthood and so forth. Chapters 33-34 are historical 

interruption, covering the idolatrous rebellion of Israel, the reiteration of the 

covenant, and the final handling over a second set of stone tablets engraved with 

the commandments. Then in chapters 35-40 comes a virtual repetition of the 

detail of the earlier chapters. This time,  the emphasis is on the execution of the 

commands, and the full obedience of Moses to the „pattern shown him on the 

mount‟ (Ex. 25:40; Heb. 8:5). R. Alan Cole, Exodus - Tyndale Old Testament 

Commentaries, Vol. 2, (Leicester: Inter-Varsity Press, 1973), p. 188.  
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d. Pentahbisan Harun dan anak-anaknya (Kel. 29). 

e. Bezaal dab Aholiab sebagai pelaksana pembangunan (Kel. 31). 

 

Brevard Childs mengungkapkan hal yang penting, yaitu: “… 

the concrete forn of the tabernacle is inseparable from its spiritual 

meaning.”
17

 Ia menjelaskan hal ini lebih lanjut dengan contoh loh 

10 hukum: “The tablets of the Decalogue, the testimony, are placed 

within the ark of the covenant (25.21: 40:20), which testifies to the 

continuity between God‟s past revelation of his will and his 

ongoing, continual revelation to Israel in the tabernacle.”
18

 Kemah 

Suci harus dibangun dan ditata sesuai dengan perintah Allah, 

karena Allah mempunyai misi pengajaran melaluinya. Melalui 

ibadah Allah mengajar umat-Nya.
19

 

 

Pemilihan dan penggunaan kemah Suci sebagai tempat yang 

khusus untuk beribadah mempunyai makna yang penting. Fretheim 

menuliskannya sbb: 

“The use of a sanctuary, a specific place for worshiping, for 

Israel and for any religious community, is thus not 

unimportant, as if “under any green tree” would do. To 

summarize its importance‟s: (a) a sanctuary brings order to 

the worship of God. An undifferentiated proliferation of 

worship sites leads to a lack of discipline and focus, which 

may issue an “anything goes” attitude, a sure recipe for 

idolatry. (b) A sanctuary provides a tangiable aspect for the 

divine presence. In their humanity, God‟s people have a need 

for concreteness in their relationship with God; a purely 

spiritual worship is incomplete and left unrelated to body and 

life. God‟s condendscension interrelates with people in the 

entirety of their lives. (c) A sanctuary provides a point of 

assurance of the divine presence and a point of stability in the 

midst of the unstable wilderness. God promises to be present 

                                                 
17

  Brevard S. Childs, Exodus- The Old Testament Library, (Louisville: The 

Westminster Press, 1976),  p. 540. 
18

 Ibid. pp. 540-1. 
19

 Elmer Martens berpendapat bahwa melalui ibadah kultus (“cultic worship”) 

umat Allah dapat mengenal Allah. God‟s Design, pp. 91-96. 
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in a given place (29:45); the people thereby may have 

confidence that they can experience the presence of God 

there...”
20

 

 

Fretheim juga mengingatkan bahaya “membatasi” atau 

“mengkotakkan” kehadiran Allah pada suatu tempat yang khusus. 

Ia mengungkapkannya sbb: 

“At the same time, such understandings of tabernacle would 

need to guard against “a house of God” syndrome, as if God 

had taken up residence in a given place and could thereby be 

localized, that the divine presence was fixed. This could lead 

to notions that God could be controlled, at the beck and call 

of the worshipers. God‟s presence in the world is not 

coextensive with the divine dwelling in the tabernacle; God is 

both near and far (see Jer. 23:23)”
21

 

 

Childs juga mengungkapkan adanya kaitan yang erat antara 

Kemah Suci dengan perintah untuk memelihara hari Sabat. Ia 

mengungkapkannya sbb: 

“This first account of the tabernacle closes with the Sabbath 

commandment (31.12ff.); the second account of its building 

begins with the Sabbath command (35:1ff). The connection 

between the Sabbath and the tabernacle is therefore an 

important one.”
22

 

 

Melalui hal ini dapat disimpulkan bahwa pemeliharaan hari 

Sabat tidak hanya terwujud dalam berhenti bekerja dan beristirahat, 

tetapi juga terkait erat dengan ibadah di kemah Suci. Perlu juga 

diingat bahwa pemeliharaan hari Sabat yang adalah hukum ke IV 

dari Dekalog. Hal ini makin menggaris-bawahi betapa eratnya 

hubungan antara perjanjian dengan ibadah. Umat yang memelihara 

perjanjian dengan Allah adalah umat yang beribadah. Begitu juga 

umat yang beribadah haruslah merupakan umat yang memelihara 

perjanjiannya dengan Allah. 

                                                 
20

 Fretheim, p. 273. 
21

 Ibid., p. 274. 
22

 Childs, Exodus, p. 541. 
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 Ketika Musa sedang menerima petunjuk dari Allah tentang 

tata cara pembangunan Kemah Suci, bangsa Israel telah 

memutuskan untuk menata ibadah mereka sendiri dengan 

membangun patung anak lembu emas. Dalam kaitan dengan hal ini 

Fretheim membuat suatu perbandingan yang menarik, yaitu: 

 

Tabernacle    Golden Calf 

 

God‟s initiative   People‟s initiative 

A willing offering requested  Aaron commands gold 

Painstaking preparations  No planning 

Lengthy building process  Made quickly 

Safeguarding of divine holiness Immediate accessibility 

Invisible God    Visible God 

Personal, active God   Impersonal object
23

 

 

Perbandingan  di atas menunjukkan suatu perbedaan yang 

jelas antara ibadah yang menurut kehendak Allah dengan ibadah 

yang menurut kehendak manusia. Ibadah yang sejati haruslah 

sesuai dengan kehendak Allah dan bukan kehendak manusia. 

 

 Kemah Suci mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

ibadah bangsa Israel. Kemah Suci tidak hanya merupakan suatu 

tempat ibadah bagi mereka, tetapi juga merupakan bukti kehadiran 

Allah dalam ibadah dan kehidupan mereka. Ketika membahas 

peranan Kemah Suci, Childs menuliskannya sbb: 

The role of the tabernacle as portrayed in ch. 40 was to 

extend the Sinai experience by means of a permanent, cultic 

institution. Exodus 24.16f. Describes the „glory of Yahweh‟ 

settling on Mount Sinai with the devouring fire on the top of 

the mountain. In 40.34 the same imagery is picked up and 

transferred from the mountain to the tabernacle. The presence 

of God which had once dwelt on Sinai now accompanies 

Israel in the tabernacle on her desert journey.”
24

 

                                                 
23

 Fretheim, p. 267. 
24

 Brevard Childs, Introduction to the Old Testament as Scripture, (Philadephia: 

Fortress Press, 1979), p. 175. 
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 Ketika Musa selesai mengerjakan Kemah Suci sesuai dengan 

apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya, kemuliaan Tuhan 

memenuhi Kemah Suci itu (Kel. 40:34-35). Hal itu sangat kontras 

dengan tulah dan hukuman Allah bagi ibadah penyembahan anak 

lembu emas yang lahir dari kehendak umat (Kel. 32:35). 

 

 

PEMBEBASAN-PERJANJIAN-IBADAH 

 

Skema Pembebasan, Perjanjian dan Ibadah dalam kitab 

Keluaran mengajarkan suatu konsep teologis yang penting tentang 

ibadah. Ibadah tidak dapat dilepaskan dari karya Pembebasan dan 

Perjanjian. Ibadah harus didasarkan atas Pembebasan dan 

Perjanjian. Ibadah yang sejati hanya dapat terwujud dalam 

kehidupan manusia yang telah dibebaskan oleh Allah dan mengikat 

perjanjian dengan Allah. Ibadah dibangun di atas dasar 

Pembebasan dan Perjanjian. 

 

Ketika membahas hubungan antara Ibadah dan Penebusan 

dalam bagian  “Engaging with God in the Old Testament” David 

Peterson mengungkapkan : 

“The worship of God‟s people in the Bible is distinctive in 

that it regularly presented as the worship offered by those 

who have been redeemed. Acceptable worship does not start 

with human intuition or inventiveness, but the action of God. 

The earliest books of the Bible emphasize God‟s initiative in 

revealing his character and will to his people, rescuing them 

from other lords in order to exclusively, and establishing the 

pattern of response by which their relationship with him 

could be maintained.”
25

 

 

Ibadah yang sejati lahir dari umat yang telah mengalami 

karya penebusan dan pembebasan Allah. Pembebasan dan 

penebusan Allah yang memungkinkan mereka untuk beribadah 

kepada-Nya. Umat Israel tidak hanya telah ditebus, tetapi juga 

                                                 
25

 David Peterson, Engaging With God - A Biblical Theology of Worship, Grand 

Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1993), p. 26. 
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dituntut untuk hidup dalam “komitmen” yang total kepada Allah. 

Fretheim mengungkapkan sbb: “God will be faithful, but Israel can 

drive Yahweh away by its disloyalty. Israel‟s faithfulness in 

worship is seen to be absolutely central to its life as the people of 

God.”
26

 Hidup dalam “komitmen” kepada Allah tidak hanya 

membawa mereka untuk dapat beribadah kepada Allah, tetapi juga 

menjadi “a total-life pattern of service or worship for the nation.”
27

 

 

 Kitab Keluaran berakhir dengan “happy-ending”. Bagian 

awal kitab Keluaran menceritakan bagaimana penderitaan bangsa 

Israel oleh karena kerja paksa yang dikenakan kepada mereka 

untuk membangun kota-kota bagi Firaun, tetapi dalam bagian akhir 

diungkapkan bagaimana umat Israel telah menyelesaikan 

pembangunan kemah Suci, tempat di mana Allah menyatakan 

kehadiran-Nya di tengah-tengah mereka. Bangsa Israel telah 

dibebaskan untuk dapat beribadah dan mengalami kehadiran Allah. 

 

 

APLIKASI BAGI ORANG KRISTEN MASA KINI 

 

1. Ibadah Israel perlu dipelajari oleh karena melaluinya seseorang        

dapat belajar dan menemukan “the most basic structural elements” 

dari ibadah umat Allah, yang kemudian dikembangkan dan 

diteruskan  bagi umat Allah sejak dulu hingga masa kini.
28

  

 

2. Skema pembebasan-perjanjian-ibadah mengajarkan bahwa 

ibadah yang sejati lahir dari orang yang telah mengalami karya 

pembebasan Allah dan mempunyai “komitmen” kepada Allah. Di 

tengah-tengah gereja masa kini yang sangat menekankan ibadah, 

gereja tidak boleh lupa untuk menekankan karya pembebasan Allah 

dan perjanjian antara Allah dengan umat-Nya. Karya pembebasan 

Allah di dalam Yesus Kristus perlu senantiasa diberitakan dan 

umat juga diajar untuk sungguh memberikan seluruh hidup mereka 

                                                 
26

 Fretheim, p. 21. 
27

 Peterson, p. 28. 
28

 Robert E. Webber, Worship Old and New, (Grand Rapids: Zondervan 

Publishing House, 1982), p. 24. 
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kepada Allah. Tanpa kedua hal ini, umat tidak dapat beribadah 

dengan benar. Tanpa kedua hal ini, ibadah mereka bukanlah suatu 

ibadah yang sejati. 

 

3. Ibadah yang sejati dilakukan sesuai dengan tata cara atau 

kehendak Allah dan bukan oleh keinginan umat sendiri.
29

 Di 

tengah-tengah upaya gereja untuk menata ibadah yang sesuai 

dengan selera masa kini, gereja senantiasa perlu ingat bahwa 

mereka tidak boleh menggantikan prinsip ibadah yang menurut 

kehendak Allah dengan ibadah yang menurut selera umat. Tujuan 

utama ibadah adalah untuk Allah dan bukanlah untuk umat. Ketika 

suatu ibadah hanya berfokus pada kehendak umat, ibadah itu tidak 

ada bedanya seperti penyembahan patung anak lembu emas, yang 

mana Allah murka terhadapnya. 

 

4. Ibadah bukan hanya suatu aktivitas dari umat untuk Allah, tetapi 

ibadah harus juga merupakan sarana dan aktivitas di mana Allah 

mengajar umat-Nya. Allah berkehendak mengajar umat-Nya 

melalui ibadah. Gereja masa kini tidak boleh melupakan aspek 

pengajaran melalui ibadah dan tata ibadah. Melalui ibadah dengan 

segala tata caranya, umat belajar mengenal Allah, keberadaan dan 

kehendak-Nya. 

 

5. Pemilihan dan penggunaan kemah Suci sebagai tempat khusus 

ibadah kepada Allah, perlu menjadi perhatian umat Tuhan masa 

kini. Oleh karena di Indonesia sulit mendapat izin membangun 

gereja, maka pada masa kini begitu marak  ibadah-ibadah Minggu 

yang diadakan di tempat-tempat umum, seperti hotel, restoran, dll.  

Yang perlu menjadi sesuatu yang perlu direnungkan dan dipikirkan 

mendalam, yaitu tempat ibadah seperti itu tidakkah mengurangi 

suasana kekhususan dan kekhusukan dalam beribadah? Walaupun 

                                                 
29

 Ralph P. Martin mengingatkan bahaya dari ibadah masa kini, yang lebih 

menekankan subjektifisme dan pengalaman psikologis. Ia menyadari pentingnya 

aspek ini, tetapi ia menekankan bahwa ibadah harus berpusatkan hanya pada 

Allah. Ralph P. Martin, The Worship of God, (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans 

Publishing Company, 1988), pp. 4-5, 8. 
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di pihak lain perlu disadari bahwa kehadiran Allah tidak terikat 

oleh adanya gedung gereja atau suatu tempat ibadah yang khusus. 

 

6. Kemuliaan dan berkat Allah hanyalah bagi mereka yang 

beribadah sesuai dengan kehendak Allah dan bukan menurut selera 

sendiri. Bagi gereja yang rindu mengalami kemuliaan Allah, hal 

utama yang perlu diperhatikan adalah bukan mencari pola ibadah 

yang sesuai dengan keinginan umat, tetapi beribadah menurut 

kehendak Allah.  

 

Ralph P. Martin mengingatkan bahwa di tengah-tengah 

pembaruan ibadah dalam gereja-gereja masa kini diperlukan suatu 

“theology of worship”.
30

 Biarlah tulisan ini juga akan dilengkapi 

oleh tulisan-tulisan lain yang menolong dan memperkaya umat 

Allah dalam beribadah sesuai dengan kehendak-Nya sendiri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30

Martin, The Worship, p. 2.  


