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BAB II

PERSEMBAHAN

A. PERSEMBAHAN SECARA UMUM

Persembahan dalam setiap ritus keagamaan merupakan sebuah ritual yang

penting, sehingga persembahan selalu diikutsertakan di dalamnya baik dalam

kepercayaan primitif atau yang masih bersifat tradisional maupun dalam kalangan

penganut agama modern, persembahan merupakan sebuah ritual dan merupakan salah

satu cara agar dapat membangun hubungan dengan apa yang mereka percayai atau

imani. Emile Durkhem dalam salah satu tulisannya menjelaskan bahwa persembahan

adalah ekspresi-ekspresi simbolik dari realitas sosial yang digunakan untuk kekuatan,

penjagaan, penyegar dalam solidaritas sebuah kelompok.1 Hal tersebut berarti bahwa

persembahan merupakan bagian penting dari ritual dan merupakan tuntutan sosial dan

kelompok atau komunitas kepercayaan sebagai kunci untuk mendirikan atau

membangun hubungan, bukan saja dengan apa yang mereka percayai atau imani

tetapi juga dengan sesama anggotanya sehingga terjalin sebuah solidaritas sosial.

Persembahan biasa disebut korban, hadiah, upeti, yang secara umum dalam

bahasa Ibrani disebut ”mikhah”.2 Melalui korban atau yang dipersembahkan dalam

suatu ritus, manusia yakin bahwa hidupnya akan tentram, aman dan bahagia. Dengan

kata lain manusia memberi persembahan atau mempersembahkan korban dengan

maksud dan tujuan, agar mereka diberkati dan mendapatkan apa yang diinginkan. Hal

1Emile Durkheim, The Elementary Forms of Religious Life, (New York: Free Press, 1915), 63
2R. Soedarmo, Kamus Istilah Teologi, ( Jakarta, BPK Gunung Mulia, 1988 ), 54.
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ini dapat dipahami karena persembahan atau korban itu merupakan sarana atau alat

untuk menyenangkan dewa-dewa atau ilah-ilah. Dengan adanya hal tersebut

menunjukan bahwa antara manusia dengan dewa atau ilah-ilah yang dipercayai

berada dalam suatu ketergantungan. 3

Pada jaman dulu manusia mempersembahkan korban kepada dewa atau ilah

yang disembah dan dipercayai dengan maksud mengadakan suatu persekutuan antara

si penyembah (pembawa korban) dengan dewanya.4 Korban dalam upacara ritual dan

upacara itu dipersembahkan sebagai sebuah persembahan kepada dewa atau yang

dianggap transenden. Korban dianggap sebagai tanda takluk atau penghormatan,

sebagai permohonan berkat dan sebagai penolak malapetaka.

Persembahan dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata

”sembah” yaitu pernyataan hormat dan khikmat. Persembahan juga berarti hadiah

atau pemberian kepada yang dihormati.5 Visual arti kata persembahan dapat dilihat

sebagai berikut:

Khikmat Dedikasi Kurban

sajian

Puja,sujud

Hormat Pemberian Hadiah Sumbangsih

Penyembahan dilakukan dengan khikmat, puji, hormat oleh manusia karena

manusia menyadari bahwa ada kekuatan lain selain dirinya yang lebih besar, yaitu

3 G. E. Wright & A. de Kuiper, Perjanjian Lama Terhadap Sekitarnya, (Jakarta BPK Gunung
Mulia, 1976), 120

4 C. Barth, Theologi Perjanjian Lama, ( Jakarta, : BPK Gunung Mulia, 1970), 302.
5 Visual artikata, KBBI, http://www.artikata.com/artikata-377487-persembahan.html (diambil

hari senin, 14-02-2011, jam 16.08 WIB)

Persembaha
n

Sembah
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yang dianggap sebagai penciptanya atau dewanya, maupun kepada roh-roh arwah

orang mati atau nenek moyang mereka yang telah tiada dan mereka percaya, bahwa

roh-roh tersebut masih mengitari kehidupan mereka. Oleh karena itu pemberian

persembahan merupakan kewajiban yang harus dilakukan. Inti dari penyembahan

adalah si penyembah ingin lebih dekat dengan sang penciptanya.6 Untuk membangun

hubungan yang intim antara penyembah dan yang dianggapnya transenden, agar

memperoleh kekuatan, serta hidup mereka terjamin dan memperoleh keselamatan,

maupun mendapatkan apa yang diharapkan dari penyembahan maka dilakukanlah

ritual persembahan.

Persembahan atau hadiah mengandung pesan kepada si penerima bahwa si

pemberi menganggap si penerima sebagai partner. Dalam artian bahwa ada relasi

yang erat antara si pemberi dan si penerima. Hadiah merupakan media perantara

pesan antara manusia dengan sesuatu yang dianggapnya kudus atau suci tidak dengan

kata-kata melainkan suatu tindakan yang diekspresikan si penyembah dan maknanya

melebihi materi hadiah tersebut.7.

Sesaji juga merupakan suatu wujud atau tindakan pemberian persembahan yang

menggambarkan pemberian sesuatu kepada makhluk supernatural. Tylor kemudian

mendefinisikan bahwa persembahan sama dengan sesaji. Sesaji atau hadiah juga

diperuntukan kepada dewa–dewa dengan keyakinan bahwa ada nilai timbal balik

yang terdapat di dalamnya.8 Kemudian Marsel Mauss mengatakan bahwa pada

6 Jefferey Cartes, Understanding Religious Sacrifice (New York 2003-reprinted 2006 Meidek
Lane), 88-98

7 Ibid., 276-290
8 Ibid., 12-38
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kenyataannya jumlah sesaji yang diberikan walaupun terlihat sedikit namun itu

bukanlah intinya, karena yang dilihat adalah nilai dari pemberian persembahan itu

sendiri.9

B. PERSEMBAHAN SECARA ANTROPOLOGI

Sistem kepercayaan atau religi adalah rangkaian keyakinan dari suatu kelompok

masyarakat manusia terhadap sesuatu yang (dianggap mempunyai kekuatan) gaib.

Oleh karena manusia menginginkan kehidupan yang tenteram dan bahagia maka para

ahli antropologi berpendapat bahwa manusia harus melaksanakan sistem religi yang

juga termasuk dalam berbagai aktivitas upacara religius atau ritual-ritual, serta sarana

yang berfungsi melaksanakan komunikasi antara manusia dengan (kekuatan dalam)

alam gaib.10

Ritus dan upacara merupakan usaha manusia untuk berhubungan dengan tuhan.

Tuhan menurut  masyarakat purba atau primitif adalah dewa-dewa atau makhluk

halus yang mendiami alam gaib. Sistem ritus dan upacara merupakan wujud perilaku

dari religi. Manusia religius yakin bahwa kehidupan di alam semesta tidak dapat

berlangsung tanpa memelihara dan melaksanakan ritus yang menjamin keserasian

dengan kekuatan ilahi. Dalam melaksanakan ritus tersebut, terdapat berbagai macam

upacara seperti yang ada pada berbagai agama dan religi, misalnya; berdoa, bersujud,

berpuasa, berkorban/memberikan persembahan, makan bersama, menari, menyanyi,

bersesaji, berprosesi, bertapa. Benda-benda yang dipakai dalam upacara sebagai

9 Ibid., 88-99
10 Try Widiarno, Antrolologi Budaya, (Salatiga Widya Sari, 2005), 26



16

simbol seperti patung, batu, tongkat, altar, pedupaan, hewan, tumbuhan, serta

pepohonan. Ditinjau dari sudut wujud kebudayaan, maka benda-benda upacara dan

ritus tersebut merupakan wujud fisik dari sistem religi.11

Begitu pula apa yang disebut oleh Tylor dengan Animism, di mana dalam

evolusi religi ini, manusia percaya bahwa makhluk-makhluk halus berada di sekitar

tempat tinggal mereka. Makluk halus ini tidak dapat ditangkap oleh panca indra

manusia, yang mampu berbuat hal-hal yang tidak dapat diperbuat manusia. Mereka

memiliki suatu tempat yang penting di dalam kehidupan manusia, sehingga menjadi

objek untuk penghormatan dan penyembahannya dengan berbagai upacara berupa

doa, sajian, atau korban.12 Oleh karena itu, manusia memakai simbol sebagai sarana

penghubung antara mereka dengan apa yang tidak dapat dilihat dengan mata

manusiawi untuk menjadi sarana komunikasi dengan sang Ilahi maupun  arwah

leluhur serta makhluk -makluk halus di sekitar mereka.

Melalui simbol atau lambang itu, manusia religius percaya dan memperoleh

apa yang diinginkannya antara lain : 1). Persatuan dengan tuhan, 2). Pembebasan dan

penyucian dan 3). Kelahiran kembali. Kehadiran tuhan diserap dalam benda-benda

yang memiliki lambang dengan dua cara yaitu13:

a. Secara Spontan

Kehadiran secara spontan (theophania spontanea) artinya bahwa tuhan sendiri

yang dipercayai berkenan hadir dalam lambang yang dipilihnya misalnya:pada

pohon yang rindang, mata air, sebuah batu, tempat yang angker, sebuah gunung,

11 Ibid. 29
12 Jefferey Cartes , Understanding,… 12-88
13 Hendropuspito, Sosiologi Agama, (Jogjakarta; Kanisius, 1983),41
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dalam sebuah keris atau tombak, patung seorang tokoh, orang yang memakai

topeng suci.14

b. Secara dimohon

Kehadiran secara di mohon (inovokativ) – ”theophania inocativa” adalah tuhan

hadir dalam benda atau lambang atau simbol ataupun manusia karena dimohon.

Tuhan dimohon turun mengambil tempat dan bentuk dalam sesuatu lambang

sehingga dapat bergaul dengan manusia.15

Victor Turner berpendapat bahwa kegiatan persembahan-persembahan yang

umum atau penghormatan kepada dewa-dewa, pemberian hadiah, penebusan dosa,

komunikasi antara yang suci atau kudus dan yang fana dapat dipahami sebagai

perwujudan dari negosiasi.16 Persembahan dalam kehidupan nyata adalah sebuah

proses tindakan ritual yang di dalamnya mengandung arti pertukaran hadiah, upeti

atau penghormatan, perdamaian, penyesalan, pertobatan, penyucian, komuni.

Persembahan dapat dilakukan oleh perseorangan maupun kelompok yang bisa juga

berupa persembahan korban yang dibunuh dan dikonsumsi (makan) oleh para dewa,

atau seluruh anggota kelompok. Turner kemudian mengambil contoh salah satu

ritual yang di lakukan oleh masyarakat Ngada di Flores, seekor kerbau harus

dibunuh setelah terlebih dahulu kemudian baru bisa dipersembahkan kepada tuhan

mereka. Setiap potongan daging dibagikan kepada semua tamu yang hadir pada saat

itu. Daging yang dibagikan kepada para dewa dan leluhur menjadi sangat minimal,

yang mana bagi mereka  (masyarakat Ngada), apa yang sedikit bagi mereka, tapi

14 Ibid., 43
15 Ibid., 50
16 Understanding Religious Secrefice … Ibid., 293-300
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bagi para dewa itu kebalikannya begitu pula sebaliknya. Dengan melakukan ritual-

ritual persembahan, doa-doa yang dinaikan juga diiringi dengan tujuan yaitu untuk

meminta kesehatan, kemakmuran dan umur panjang, mereka bebas meminta apa saja

dalam doa–doa tersebut.17

Senada dengan apa yang dikemukakan oleh Turner yang mengemukakan

bahwa persambahan merupakan suatu perjanjian: “do ut des: saya memberi supaya

engkau pun memberi”. Van der Leeuw mengemukakan bahwa persembahan adalah

”mempersembahkan sesuatu kepada seseorang: merupakan bagian dari dirinya

sendiri; demikian pula menerima sesuatu dari orang lain adalah menerima bagian dari

kodrat spiritualnya atau dari jiwanya; dalam keadaan itu, kodrat dari pemberian yang

timbal balik sangat tampak.”18

Persembahan atau hadiah dan imbalannya tidaklah gratis/sukarela seperti

kelihatannya. Karena pada dasarnya tidak ada hadiah yang benar-benar gratis

menurut Mauss. Hadiah mencakup kewajiban, kepada yang memberi dan yang

menerima, hadiah yang tidak dapat di tolak dan untuk membalas. Kewajiban untuk

membalas, hadiahnya haruslah sesuai dengan apa yang sudah diminta

sebelummnya.19

Tylor juga mengatakan bahwa persembahan atau hadiah sebagai wujud

penghormatan kepada sang penerima atau apa yang dianggapnya sakral. Inti dari

persembahan memurutnya adalah berasal dari hati yang mau mempersembahkan,

pemberian diri atau penyerahan diri dari sang pemberi. Jadi bukan apa yang diberi

17 Jefferey Cartes, Understanding,… ,88-89
18 Mariasusai Dhavamony, Fenomenologi Agama (Yogyakarta; kanisuis 1995), 215-216
19 Jefferey Cartes Understanding, …,88-89
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tetapi niat untuk memberi. Tubuh manusia yang utuh sebagai hadiah atau simbol

dapat ditunjukan sebagai manusia yang utuh.20 Ia juga mengemukakan bahwa yang

terpenting dari persembahan adalah sebuah keinginan pembebasan jiwa.

Koentjaraningrat dalam bukunya “Pokok-pokok Antropologi Sosial”

mengemukakan bahwa mempersembahkan korban merupakan suatu perbuatan

pembunuhan binatang dalam upacara ritus keagamaan, dan mempunyai maksud

bahwa binatang yang dibunuh dianggap sebagai simbol atau lambang dewa-dewa

atau leluhur.21 Dalam hal ini dipercayai bahwa dewa atau sesembahan yang mereka

percayai ”mengambil” hidup binatang tersebut yang secara simbolik lewat darah dan

nafasnya. Binatang yang dikorbankan tersebut menggantikan nyawa dari individu

atau kelompok yang yang melakukan penyembahan dalam ritus keagamaan itu.

Manusia religius yakin bahwa kehidupan di alam semesta tidak dapat berlangsung

tanpa dipelihara dan dilaksanakan ritus yang menjamin keserasian dengan kekuatan

ilahi.22 Ritus tersebut dilakukan sepanjang siklus kehidupan mereka baik itu dari

kelahiran, pernikahan sampai kematian, serta pada musim menanam sampai pada

masa akhir panen, agar mereka selalu diberkati dan memperoleh kehidupan yang

makmur.23 Hal ini nampak jelas bahwa upacara-upacara itu dilatarbelakangi oleh

kepercayaan tertentu, khususnya juga dalam kalangan agama primitif.

Ada tiga fase perkembangan persembahan menurut Tylor, yaitu:

20 Jefferey Cartes, Understanding,… ,12-38
21 Koentjaraningrat, Pokok-pokok Antropologi Sosial,(Jakarta: PT Dian Rakyat, 1974), 251
22 Ibid. Jefferey Cartes
23 Robert Riwukaho, Orang Sabu dan budayanya, (Sabu: Paniti Sidang Majelis Sinode GMIT

xxv, 2000), 17
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1. Muncul dari kebiasaan atau pemberian hadiah, yaitu pemberian untuk sesuatu

yang superior atau pemberian pada “dewa-dewa”. Sebagaimana kematian

melepaskan jiwa manusia, persembahana memungkinkan ”esensi” dari sesuatu

yang diberikan (melalui darah atau nafas yang masing–masing melambangkan

kehidupan) untuk di bawa kealam roh /spiritual. Oleh karena itu Tylor

mengatakan bahwa pemberian untuk roh bumi di kuburkan, untuk dewa air di

tenggelamkan, dan untuk roh udara sering di bakar24.

2. Fase kedua muncul ketika manusia mulai percaya bahwa dewa–dewa

memperhatikan kesejahteraan manusia, menghargai pujian, dan dapat menjawab

doa.

3. Fase ketiga muncul ketika motif utama untuk pemberian adalah menyerahkan

sesuatu yang bernilai.25

Persembahan pada jaman primitif bentuknya sama dengan doa. Doa

dipanjatkan kepada dewa-dewa untuk meminta sesuatu, begitu juga dengan

persembahan atau hadiah yang diberikan kepada dewa-dewa agar permohonan yang

mereka panjatkan terkabul. Dalam perkembangannya persembahan dari jaman

primitif sampai jaman sekarang ini pada dasarnya tidak jauh berbeda yaitu sebagai

sebuah doa. Tylor mengatkaan bahwa jika dewa–dewa menerima persembahan dari si

pemberi maka mereka akan mengalami perubahan hidup yang menjadikan kehidupan

mereka lebih berkualitas dari sebelumnya26

24 Jefferey Cartes, Understanding,… ,12-38
25 Ibid., 253
26 Ibid., 256
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Persembahan animistik berupa binatang identik dengan persembahan darah.

Persembahan tersebut dipersembahkan kepada dewa-dewa serta tubuh yang

diserahkan untuk di makan. Dalam hal ini Tylor memberikan contoh dewa Odeus

membunuh saudaranya dan darahnya dipersembahkan untuk meminta perlindungan

kepada dewa-dewa, kemudian tubuh saudaranya diberimakan kepada burung-burung

pemakan bangkai. 27 Berdasarkan mitos-mitos, membunuh sesuatu atau seseorang

sebagai bagian dari ritual, merupakan hal yang sangat penting. Persembahan dengan

cara membunuh (berburu kepala, manusia, binatang) menurut suku primitif

dipercaya dapat menjaga keseimbangan dunia.28 Di mana muncullah usaha-usaha

manusia untuk memahami menghargai dan mengartikan kehidupan mereka dengan

ritual–ritual tersebut.

Robertson Smith mengemukakan bahwa dalam upacara korban terutama

korban binatang mengandung arti suatu penguatan hubungan kekeluargaan dalam

masyarakat dengan cara makan daging dan minum darah, salah satu anggota dari

masyarakat itu. Menurutnya di dalam kebudayaan orang-orang Semit, apabila ada

seseorang yang berjanji persahabatan dengan seseorang lain, maka mereka

melakukan suatu upacara sebagai lambang persahabatan. Mereka mengambil sedikit

dari darah dalam tubuh mereka masing-masing dan saling bertukar minum darah tadi.

Apabila seluruh suku hendak berjanji persahabatan dengan suku lain maka orang

membutuhkan banyak darah. Untuk hal itu dipakai seekor binatang yang dipelihara

didalam suku. Binatang piaraan itu juga dianggap sebagai salah satu anggota

27 Ibid., 267
28 Ibid., 268
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masyarakat. Ritus dari suku Semit ini menurut Robert Smith adalah kunci untuk

mengerti dasar dari upacara korban pada umumnya. Mengorbankan binatang atau

manusia kepada dewa adalah tidak lain dari pada minum darah dan makan daging

bersama dengan para dewata. Dengan demikian manusia memperkuat hubungan

persahabatan dengan dewa-dewa. 29

Kemudian Wilken berkata bahwa upacara korban bukan hanya saja makan

daging dan minum darah binatang, tetapi dasar dari upacara korban adalah

persembahan kepada para dewata, roh nenek moyang, dan mahluk-mahluk halus yang

menempati alam semesta. Upacara ini dilakukan demi menghindari kemarahan para

dewata dan memuaskan mereka sehingga mereka sudi memberi bantuan serta rahmat

kepada manusia.30 Selain binatang yang disajikan oleh manusia kepada dewa-dewa,

ada juga yang lainnya seperti bahan makanan, buah-buahan dan sayuran, pakaian,

benda-benda kerajinan, senjata, serta alat-alat pertanian.31

Berbeda dari pendapat para ahli di atas, Hendry Hubert dan Marcel Mauss

mengemukakan bahwa persembahan adalah sebuah ritual dimana korban disiapkan,

sebagai perantara antara yang suci/kudus dan yang fana. Karena antara yang suci dan

duniawi atau yang fana ini memiliki posisi yang berbeda oleh karena itu harus ada

perantara di antara keduanya yaitu korban atau persembahan tersebut. 32

Hendry dan Mauss juga mengatakan bahwa kata ”pengorbanan”secara

langsung berbicara tentang pentahbisan, di mana setiap persembahan yang menjadi

29Koentjaraningrat, Metode Anthropologi (Jakarta; Penerbitan Universitas p.t Jakarta 1985),
46

30 Ibid., 50
31 Ibid., 53
32 Jefferey Cartes, Understanding,… ,88-99
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objek harus melewati proses ritual keagamaan. Objek tersebut pada awalnya

merupakan sesuatu yang biasa atau fana dan belum kudus, kemudian dalam proses

ritual kurban atau persembahan itu dikuduskan atau ditahbiskan. Objek yang dipakai

bisa berupa benda maupun manusia. 33

Dari semua ini dapat dilihat bahwa ada fakta sosial dalam setiap ritual–ritual

keagamaan, baik itu dalam memberikan kurban ataupun persembahan, yaitu memiliki

fungsi sosial untuk membantu mempererat solidaritas di antara mereka, melalui

bekerja sama dan menguatkan nilai-nilai yang ada dalam susatu kelompok atau

komunitas itu.

C. PERSEMBAHAN DALAM KEKRISTENAN

Dalam Kekristenan persembahan merupakan bagian yang penting, karena

persembahan merupakan salah satu bagian dalam ritual kekristenan.

Mempersembahkan suatu persembahan kepada Allah dengan maksud untuk

memperoleh kemurahan hati Allah.34 Persembahan merupakan suatu bentuk ibadah

kepada Tuhan secara mendasar yang mengandung ungkapan syukur jemaat untuk

saling melengkapi tubuh Kristus.35 Sehingga membangun relasi antara manusia

dengan Tuhan. Hal ini dapat dilihat dalam alkitab PL dan PB yang dijelaskan

sebagai berikut:

33 Ibid.,
34 F L Baker, Sejarah Kerjaan Allah Perjanjian Lama. (Jakarta BPK Gunung Mulia, 1990),

367
35 A.M. Tambunan, Persembahan Persepuluhan (Jakarta : BPK, 1952), 16
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i. Persembahan dalam PL

Dalam bahasa Ibrani persembahan berarti korban.36 Selain ”minkah”dalam

istilah umum persembahan (hadiah atau pemberian) dalam Perjanjian Lama ada kata-

kata lain yang dipakai dalam istilah korban yaitu ”syelem”, dan ”ola” yang pada

zaman kemudian disebut ”korban penghapusan dosa” (khattath) dan ”korban penutup

salah” (asyam).37Manusia mempersembahakan sesuatu persembahakan kepada Allah

dengan maksud untuk memperoleh kemakmuran hati Allah, untuk dapat

mempercayai mereka harus membakar persembahan diatas mezbah sebagai lambang

penyerahan yang sungguh–sungguh kepada Allah.38

Tradisi pemberian korban tidak terbatas pada orang-orang Israel saja, tetapi

dalam teradisi-tradisi bangsa di sekitar Israel, ada upacara-upacara pemberian

korban kepada dewa (Hak 16 : 23; I Sam 6:4; II Raj 3:27; 5:17).39 Yang kemudian

R. D Dussaud dalam pandangan latar belakang beberapa ahli yang di kutip oleh The

Ilustrated bible Distionary, menyatakan bahwa latar belakang sistem korban,

dipengaruhi oleh bangsa Kanaan yang menduduki Israel.

Kemudian V. Maag, mengambil latar belakang kehidupan para gembala.

Kebudayaan-kebudayaan gembala migran para bapa-bapa leluhur yang hidup dari

padang rumput Asia yang luas. Persembahan korban yang mereka sajikan adalah

untuk makanan para dewa, oleh darah yang tercurah dari korban, dewa akan

membalas pada si pemberi korban. Dengan latar belakang korban para bapa leluhur

36 R. Soedarmo, Kamus,…, 54
37 Th. C.Vriezen, Agama Israel Kuno. (Jakarta, BPK Gunung Mulia,2003), 88
38 Ibid., 367
39Ed. M.A J.D Douglas, BD, The Illustrated Bible Dictionary part 3, (Tyndale House

Publishare: Intervarsity Press) 1358 - 1368
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yang demikian ini ia menyatakan bahwa agama Israel adalah suatu sinkritisme antara

korban ”Zebakh” (korban sembelihan), para pengembara dengan

ciri”ola”(persembahan yang dibakar dari orang kanaan asli).40

Dalam menanggapi asal tentang asal usul dari korban di Israel, Rowley

menyatakan bahwa di Perjanjian Lama ritus korban dianggap berhasil, jika ritus

tersebut menjadi sarana pengekspresian hasrat roh dari manusia.41 Dengan demikian

maka keberhasilan dari memberikan korban persembahan, terletak di dalam ritus

tersebut yang betul–betul menyatakan hasrat rohani si penyembah. Memahami

hakekat persembahan atau korban dari perjanjian lama, aspek yang perlu

ditandaskan, yaitu material yang dipersembahkan umat Israel kepada Allah,

semuanya melambangkan hasrat rohani kepada Allah. Berhasil tidaknya korban

yang dipersembahkan umat Israel kepada Allah tergantung kepada keadaan rohani

pemberi korban itu sendiri.42 Yang tidak lain dari penegasan adanya suatu relasi

(hubungan) anugerah antara Allah dengan umatNya.

Dalam kitab Kejadian disinggung tentang Kain dan Habel yang

mempersembahakan persembahan, kata yang dipakai untuk menunjuk persembahan

ini adalah ”minhah” (gandum dan terigu), persembahan ini berupa padi–padian yang

jumlahnya tidak ditentukan, bisa juga menunjuk pada korban binatang (Kej 4:2; I

Sam 2:29; 26:19).  Persembahan bukan ”minhah ”dalam kenyataannya sering

merupakan persembahan yang mengiringi persembahan pendamaian dan bakaran

(Bilangan 115:1-16). Persembahan ini selain berupa padi–padian juga berupa tepung

40 Ibid., 1358
41 Th. C.Vriezen, Ibadah…,  85
42 H.H. Rowley. Ibadat Israel Kuna, (Badan Penerbit Kristen, Jakarta 1981), 105
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(Imamat 2:1-3), kue–kue yang dibakar (Imamat 4:4-10), gandum mentah (Imamat 2:

14-16) bersama sama dengan minyak dan getah damar yang harum. Berbeda

dengan”zebhahim” (menyembelih atau korban yang dibunuh) (Kej 4: 3-4). Korban

ini menunjuk pada penggunaan Altar, juga pada Kej 8:20 di mana Nuh

mempersembahkan ”ola”( persembahan yang dibakar) pada sebuah altar.

Dalam Kejadian 22 menyatakan bahwa Abraham telah mengenal tradisi

”ola”dan juga telah mengenal penggunaan Altar untuk mempersembahkan

persembahannya. Di samping ”ola” Abraham juga sudah mengenal ”zebhah”, yaitu

persembahan yang dipotong dan disembelih. Korban Abraham ini sebagai meterai

atau penggenapan perjanjian dengan Allah. Seperti halnya Abraham, Yakub juga

melakukan persembahan setelah melakukan perjanjian dengan Laban. Mengenai

jenis-jenis barang yang dipersembahkan,  pada Kej 4:3-4 dipersembahkan hasil

tanaman, dan juga peternakan. Kemudian pada Kej 15:9, sudah ada aturan jenis-jenis

binatang yang harus dipersembahkan oleh Abraham43.

Tuhan memerintahkan untuk memberikan korban dengan maksud untuk

memperbaiki hubungan antara bangsa Israel dan Tuhan. Korban biasa bertujuan

melakukan silih yang menyingkirkan kenajisan maupun dosa. Dalam

mempersembahakan korban kepada Allah haruslah disertai dengan pertobatan. Baik

itu korban penghapusan dosa atau korban penebusan salah, diwajibkan untuk

mengaku pelanggarannya. Sebab ada tertulis demikian: ”Apabila ia bersalah dalam

salah satu perkara  itu haruslah ia mengakui dosa yang telah diperbuatnya itu dan

haruslah ia mempersembahakan kepada Tuhan sebagai tebusan salah karena dosa

43 Ibid., H.H. Rowley, Ibadat Israel Kuna.
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itu. (Imamat 5:5; Bilangan 5:6; Imamat 16:21; Imamat 1:4; 3:2; 8,13). Pernyataan

dalam ayat tersebut menandakan pengidentifikasian diri pembawa yang

mempersembahkan korban itu, supaya dengan demikian kematian korban dapat

melambangkan penghapusan rintangan yang rusak antara si penyembah dengan

Tuhan atau juga melamangkan penyerahan diri penyembah kepada Allah dengan

disertai rasa terimakasih dan kesetiaan kepadaNya44.

Bentuk-bentuk korban itu dimaksudkan untuk mengungkapkan suatu kenyataan

batiniah, yakni perobatan dan iman. Dalam mempersembahkan korban perlu disertai

oleh pertobatan dan pengakuan (I Samuel 7:5-11). Tanggapan ini dapat dilihat pula

berdasarkan pengakuan bahwa segala sesuatu adalah kepunyaan Tuhan (Kejadian

22).  Jadi pertobatan lebih penting dari pada mempersembahkan korban. 45

Dalam persembahan mengandung beberapa aspek di dalammnya antara lain;

1. Aspek sosial

Setelah Israel menjadi bangsa dan diatur didalam sitem pemerintahan tertentu,

maka pengaturan ini mengandung konskuensi pengaturan hak dan kewajiban.

Sistem keagamaan-pun diatur sedemikian rupa sehingga ditunjuklah suku Lewi

sebagai orang-orang yang secara khusus melakukan ritual peribadahan. Jadi ada

kewajiban bagi orang Israel untuk memikirkan dan membiayai kehidupan orang-

orang yang menyediakan hidupnya bagi peribadatan.

Oleh karena makin bertambahnya penduduk dan keadilan sosial yang tidak

merata maka ada sekelompok orang–orang kecil yang terlantar. Oleh karena itu,

44 Ibid.,70
45 Ibid.,104
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persembahan menjadi penting untuk menolong yang terlantar itu agar dengan

pertolongan tersebut orang yang mendapatkan pertolongan bisa merasakan berkat

dari Allah melalui saudaranya yang lain.

2. Aspek persekutuan

Pada korban penghapusan dosa, sering dilakukan secara nasional, pada perayaan

secara nasional ini unsur persekutuan sebagai umat Allah menonjol. Pada situasi

seperti ini mereka semakinmerasa perlu untuk bersama–sama sebagai umat Allah

yang berseru kepada Tuhan mohon pengampunan. Sehingga terciptalah suasana

persekutuan satu iman, dalam satu Tuhan dan satu kesatuan untuk saling

menguatkan agar permintaanya dipenuhi. Korban paskahpun juga dilakukan atau

dirayakan secraa bersamaan di seluruh Israel. Perayaan bagi seluruh keluarga ini

menyatakan bahwa mereka merupakan suatu ikatan dalam umat perjanjian

Allah.46

3. Aspek pembaharuan hidup

Pada upacara korban, biasanya selalu diakhiri dengan makan bersama, baik

antara keluarga si penyembah, masyarakat luas maupun bersama–sama dengan

imam. Makan makanan korban adalah simbol dari pulihnya hubungan antara

manusia dengan Tuhan sama seperti sebelum melakukan dosa. Kesediaan untuk

makan sisa persembahan merupakan penerimaan pembaharuan hidup oleh

pengampunan dosa dalam upacara korban. Baik itu pembaharuan hidup antara

46 Ibid., 105
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hubungannya dengan Allah, maupun pembaharuan hidup dengana lingkungan

sosialnya.47

Dari pembahasan mengenai korban dalam Perjanjian Lama, korban atau

persembahan merupakan suatu wujud atau bentuk ekspresi ibadah manusia terhadap

Allah, baik secara pribadi maupun kelompok. Dapat dilihat bahwa motivasi yang

mempengaruhi persembahan adalah didorong oleh keinginan rohani untuk: yang

pertama ”sebagai ucapan syukur kepada Allah.” Rasa syukur diungkapkan dengan

pemberian yang terbaik untuk Tuhan dan dilakukan dengan sepenuh hati dan secara

spontan untuk menanggapi kebaikan Tuhan. ”bagaimana akan kubalas kepada

Tuhan?” (Mazmur 116:12). Yang kedua ”sebagai penghormatan.” Penghormatan ini

diungkapkan dengan prinsip terutama didasarkan atas pengakuan bahwa segala

sesuatu adalah kepunyaan Tuhan. (Kejadian 22). Yang ketiga ”pertobatan.” Maksud

dari pertobatan adalah untuk penyesalan terhadap dosa dan kesalahan yang telah

dilakukannya. Yang keempat ”bukti ketaatan kepada Allah.” Abraham bersedia

mengorbankan anaknya yang tunggal, yang sangat dikasihinya. Karena Allah

meminta agar anak yang dikasihinya itu dikorbankan bagi Allah, dan bukti ketaatan

kapada Allah diwujudkan oleh Abraham, yaitu dia mempersembahkan Isak untuk

membuktikan kataannya.48

Dari keseluruhan korban dalam Perjanjian Lama adalah untuk meminta

pengampunan dosa dari segala kesalahan yang telah diperbuat dan untuk membina

hubungan yang baik kembali dengan Allah dan manusia. Puncak dari upacara

47 Ibid., 106
48 Ibid., 107
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korban adalah di dalam korban Allah sendiri yaitu korban Yesus Kristus di atas kayu

salib. Korban Allah ini sekali untuk selamanya dan untuk semua orang yang percaya

kepadaNya.

ii. Persembahan dalam PB

Dalam perjanjian baru tidak lagi diberlakukan ibadat korban seperti yang

terdapat dalam Perjanjian Lama sebab dalam Perjanjian baru korban telah

dipersembahkan sekali untuk selamanya (Efesus 5:2; Ibrani 9:2, 17). Yesus Kristus

sebagai imam besar telah mengorbankan diriNya sendiri. Melalui korban tersebut,

persekutuan dibangun, manusia diperdamaikan dengan Allah. Yesus Kristus telah

menyerahkan diriNya sendiri sebagai korban untuk segala dosa. Berdasarkan korban

Yesus Kristus, maka segala bentuk korban dalam perjanjian lama tidak lagi tampak

dalam perjanjian baru. Segala bentuk korban dalam perjanjian Lama digenapi oleh

Yesus Kristus. 49

Korban yang telah dipersembahkan oleh Yesus melandasi dan menentukan

pemberian persembahan orang-orang Kristen. Kristus telah mengorbankan diriNya

bagi keselamatan umat manusia. Sebagai responitas pengorbanan Kristus, maka

orang–orang Kristen turut serta mengambil bagian didalam pelayanan Kristus yang

merupakan wujud dari perintah dan tugas yang diberikan dan salah satu wujud

diambil bagian di dalam pelayanan tersebut adalah melalui persembahan yang

diberikan oleh orang–orang Kristen. Di sinilah maka dapat dilihat bahwa

persembahan orang–orang Kristen dalam Perjanjian Baru adalah partisipasi dan

49J.L.Ch.Abineno, Unsur-unsur Liturgika yang dipakai oleh Gereja-Gereja di Indonesia
(Jakarta:BPK Gunung mulia, 1966), 103
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dukungan di dalam pelayanan Kristus untuk menyatakan kasih Allah kepada dunia

dan kepada sesama.50

Pemahaman tentang persembahan menurut gereja abad pertama seperti tertulis

dalam Kisah Para Rasul, menunjukkan perbedaan dasariah dibandingkan dengan

persembahan dalam ibadah-ibadah agama Yahudi, Kanaan, Romawi dan Yunani

ditandai dengan persembahan yang bersifat kultus dan ritual. Orang memberi

persembahan supaya diimbali, supaya mendapat pahala dan supaya dibalas dengan

kekayaan, keselamatan, kesehatan, keberhasilan dan lainnya. Di situ ada unsur “aku

memberi supaya aku diberi”. Gereja abad pertama justru mengembangkan

pemahaman yang sebaliknya, yaitu kita memberi karena kita sudah diberi.Hal ini

perlu mendapat perhatian supaya motivasi memberi persembahan benar-benar dari

hati yang tulus ikhlas. Sebagai contoh janda miskin yang memberi persembahannya,

(Markus 12: 41-44).51

Bentuk dari pemberian persembahan bermacam-macam. Ada persembahan

mingguan, bulanan dan tahunan. Semuanya diberikan kepada gereja dengan maksud

sebagai pengucapan syukur kepada Allah atas berkat yang Ia limpahkan. Dari

persembahan ini membantu penatalayanan gereja dalam melaksanakan visi dan misi

Allah dalam dunia, yakni pelayanan kepada jemaat.52

Tradisi Alkitab mengungkapkan, setiap kali umat Allah datang menghadap

hadirat Tuhan  (beribadah), mereka selalu membawa persembahan kepada Tuhan. Hal

ini dilakukan sesuai dengan perintah Tuhan kepada mereka bahwa: setiap orang yang

50Ibid., 104
51Ibid. A.M. Tambunan, 17
52 Ibid., 21
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datang menghadap Tuhan, janganlah ia menghadap dengan tangan hampa, tetapi

masing-masing membawa persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan Tuhan

kepadanya. Persembahan itu adalah yang terbaik, tidak cacat atau sesuatu yang buruk,

(Ulangan 17: 1). Menurut Firman Tuhan, ada beberapa nilai dari suatu persembahan

yang dikehendaki oleh Tuhan:

1. Bila persembahan adalah yang terbaik,(Keluaran 23:19; 34:26). Persembahan itu

terbaik atau tidak, ditentukan oleh sikap hati. (bnd, persembahan Kain dan Habel,

Kejadian 4:3-7. Habel, memilih anak sulung kambing dombanya, sedangkan

Kain mempersembahkan sebahagian dari hasil pertaniannya dengan berat hati).

Alkitab mengatakan persembahan Habel yang diterima Tuhan, sedangkan

persembahan Kain tidak diindahkan Tuhan. Oleh karena persembahan itu

merupakan sikap hati kita, maka persembahan itu adalah yang terbaik.53

2. Bila persembahan itu “sesuai kemampuan” (Ulangan 16:17; 1 Korintus 16:2).

Dalam hal ini, menentukan besarnya persembahan hendaklah jangan melihat

pada jumlah, tetapi melihat pada berkat-berkat yang diperoleh atau sesuai

keadaan ekonomi yang dimiliki. Menurut Alkitab, Tuhan Allah menilai

persembahan kita bukan dari besar jumlahnya, tetapi dari ukuran apakah

persembahan itu sesuai dengan kemampuan kita. (bnd Lukas 6:38).54

3. Bila persembahan itu ‘menurut kerelaan hati’ (2 Korintus 9:7). Kata rela di sini

bukan berarti asal ada, namun mengandung kesediaan untuk berkorban dan

53 Ibid., 25
54 Ibid., 27
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menyangkal diri, (bnd 2 Korintus 8:2-5). Hal seperti inilah yang dilakukan

Kristus dalam mempersembahkan dirinya untuk keselamatan dunia ini.55

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa persembahan adalah bagian

dari cara manusia mengekspresikan keyakinannya bahwa diluar manusia ternyata ada

kekuatan yang lebih besar yang selalu memenuhi setiap kebutuhan manusia.

Kekuatan yang besar itulah yang dinamakan Tuhan. Manusia menyampaikan pijian,

syukur, serta hormat yang didalamnya mengandung maksud agar dari hal ini dapat

diperhitungkan oleh Tuhan. Lebih dari pada itu manusia mengharapkan agar

hidupnya selalu diberkati. Karena manusia memiliki pemahaman bahwa ada timbal

balik didalam setiap hal yang dilakukan termasuk ritual pemberian persembahan.

Manusia memberi persembahan kepada Tuhan karena manusia merasa bahwa Tuhan

sudah lebih dahulu memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia.

Pemberian persembahan yang dilakukan oleh agama primitif sampai yang

dilakukan oleh agama modern ternyata memiliki kesamaan makna yaitu untuk

menyenangkan hati apa yang mereka anggap sebagai yang Absolut, pada agama

primitif dikenal dengan sapaan dewa-dewa, dan dalam agama modern dikenal dengan

sapaan Tuhan.

55 Adven Leonard, Mempersembahkan,
http://haumanarata.wordpress.com/2009/12/09/makna-persembahan-dalam-ibadah/. Tanggal 5 Maret
2011; pukul 12:38


