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Hari ini kita akan mulai dengan kitab yang kedua dari Lukas. Kisah Para Rasul 2:42. Ayat itu 

mengatakan: “Mereka bertekun dalam pengajaran para rasul, dalam persekutuan, dalam 

memecahkan roti dan dalam berdoa.” 

Pagi ini dan minggu depan saya ingin agar kita mulai memikirkan tentang kehidupan ibadah 

dalam gereja perdana. Apa yang menarik ialah bahwa bilamana anda melihat pernyataan 

ringkasan yang telah kita lihat dalam Kisah Para Rasul 2:42-47 anda tidak pernah melihat 

perkataan ibadah disebut. Bahkan dalam keempat hal yang di dalamnya mereka bertekun, yaitu 

pengajaran para rasul, persekutuan, memecahkan roti, dan doa, tidak disebut tentang ibadah. 

Ini menarik. Berapa banyak kali pun kita memikirkan tenang hal ini – Berbeda Untuk Membuat 

Satu Perbedaan – apa yang selalu akan muncul dalam pikiran ialah bahwa apa yang membuat 

gereja kita berbeda adalah cara kita melakukan ibadah. Namun tidak dikatakan dalam Perjanjian 

Baru bahwa mereka bertekun dalam ibadah. Menurut saya ibadah adalah amat penting 
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bilamana gereja berkumpul bersama.. Bahkan itu sebabnya kita melihat bahwa gereja perdana 

juga bertekun dalam memecahkan roti. Kebanyakan pakar berpendapat bahwa memecahkan 

roti menunjuk kepada perjamuan Tuhan, dan betapa itu sangat penting dalam kehidupan gereja 

perdana. Bahkan perjamuan Tuhan merupakan satu-satunya tindakan ibadah yang secara 

khusus disampaikan dengan petunjuk-petunjuk tertentu dalam Perjanjian Baru. Ketika 

memikirkan tentang ibadah kita memikirkan tentang banyak hal yang berbeda. Kita memikirkan 

tentang bernyanyi, tentang mempelajari firman, tentang berdoa, semua hal yang alkitabiah. 

Sering kita memikirkan tentang hal-hal tradisional. Kita mempunyai waktu untuk menyambut. 

Walaupun kita telah membuat undangan di mana anda mengangkat tangan atau maju ke depan. 

Dalam 1800 tahun peratama dari sejarah gereja, cara itu tidaklah lazim dalam kehidupan ibadah 

gereja.  

Apa yang akan kita lihat hari ini ialah bahwa memecahkan roti atau perjamuan Tuhan berada 

pada pusat kehidupan ibadah gereja perdana. Menurut saya, ini mengajarkan banyak hal kepada 

kita tentang apa yang tercakup dalam ibadah. Saya percaya bahwa kita dapat banyak belajar dari 

Perjamuan Tuhan. Menurut saya, oleh karena maknanya yang penting dalam Perjanjian Baru 

maka kita perlu memahami kembali Perjamuan Tuhan karena kita sering mengabaikan 

maknanya yang penting ini dengan kurang mempraktekkannya dalam gereja. 

Saya ingin agar kita melihat tiga teks yang berbeda pagi ini. Kita mulai dengan Lukas 22 yang 

mengisahkan tentang Yesus yang bersama murid-muridNya mengambil bagian dan Perjamuan. 

Lalu kita akan melihat Kisah Para Rasul 2 di mana kita diingatkan bahwa memecahkan roti 

berada pada pusat kehidupan gereja perdana. Kemudian kita akan melihat bagaimana Paulus 

menjelaskan tentang Perjamuan Tuhan dalam 1 Korintus 11. Berbagai istilah yang berbeda 

biasanya dipakai seperti Perjamuan Tuhan, Komuni, Ekaristi, yang kesemuanya menunjuk pada 

makanan dan minuman yang kita ambil tersebut. Ekaristi secara harfiah berarti “mengucap 

syukur.” Ini adalah salah satu kata yang dipakai dalam Lukas 22 ketika Yesus mengucap syukur 

lalu memecahkan roti. Perhatikan Lukas 22. Kita mulai dengan ayat 7. Alkitab  berkata: 

“Kemudian tibalah hari raya Roti Tidak Beragi, yaitu hari ketika orang harus menyembelih domba 

Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, kata-Nya, ‘Pergilah, persiapkanlah perjamuan 

Paskah bagi kita supaya kita makan.’ Kata mereka kepada-Nya, ‘Di manakah Engkau kehendaki 
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kami mempersiapkannya?’ Jawab-Nya, ‘Apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu 

dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya, 

dan katakanlah kepada tuan rumah itu: Guru bertanya kepadamu: Di manakah ruangan tempat 

Aku bersama-sama dengan murid-murid-Ku akan makan Paskah? 

Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah 

lengkap, di situlah kamu harus mempersiapkannya.’ Mereka pun berangkat dan mendapati 

semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. 

Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasul-Nya. Kata-Nya kepada 

mereka, ‘Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu, sebelum Aku 

menderita. Sebab Aku berkata kepadamu: Aku tidak akan memakannya lagi sampai itu digenapi 

dalam Kerajaan Allah.’ Kemudian Ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, 

‘Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab Aku berkata kepada kamu: Mulai sekarang 

ini Aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai Kerajaan Allah telah datang.’ Lalu Ia 

mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada 

mereka, kata-Nya, ‘Inilah tubuh-Ku yang diserahkan bagi kamu; perbuatlah ini menjadi 

peringatan akan Aku.’ Demikian juga dilakukan-Nya dengan cawan sesudah makan; Ia berkata, 

‘Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darah-Ku, yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi, lihat, 

tangan orang yang menyerahkan Aku, ada bersama dengan Aku di meja ini. Sebab Anak Manusia 

memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan, akan tetapi, celakalah orang yang olehnya Ia 

diserahkan!’ Lalu mulailah mereka mempersoalkan, siapa di antara mereka yang akan berbuat 

demikian.” 

Di sini kita melihat Yesus makan bersama murid-muridNya pada malam sebelum Ia disalibkan. 

Kemudian anda melihat Kisah Para Rasul 2 ayat 42 di mana dikatakan bahwa mereka bertekun 

dalam beberapa hal, di antaranya dalam memecahkan roti. Lalu kita melihat bukti lain dalam 1 

Korintus 11. Mari kita lihat bagaimana Paulus menjelaskan tentang bagaimana gereja Perjanjian 

Baru mengambil bagian dalam Perjamuan Tuhan. Kita mulai dengan ayat 23: “Sebab apa yang 

telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus, pada malam 

waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya; Ia memecah-

mecahkannya dan berkata, ‘Inilah tubuh-Ku, yang diserahkan bagi kamu; perbuatlah ini menjadi 
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peringatan akan Aku!’ Demikian juga Ia mengambil cawan, sesudah makan, lalu berkata, ‘Cawan 

ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darah-Ku; perbuatlah ini, setiap kali kamu 

meminumnya, menjadi peringatan akan Aku!’ Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum 

cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi, siapa saja dengan cara 

yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah 

Tuhan. 

Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti 

dan minum dari cawan itu. Karena siapa yang makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, 

ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, 

dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa 

kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik, supaya kita tidak akan 

dihukum bersama-sama dengan dunia.” 

Kita datang dari berbagai latar belakang religius yang berbeda.  Beberapa dari anda telah 

bertumbuh dalam gereja.  Beberapa dari anda tidak bertumbuh dalam gereja.  Beberapa dari 

anda bertumbuh dalam beragam latar belakang religius yang berbeda. Apa yang saya ingin kita 

lakukan ialah melihat hal-hal mendasar dari Perjamuan Tuhan berdasarkan teks-teks Alkitab ini 

dan beberapa bagian lain dalam Alkitab, dan berusaha menanyakan beberapa hal tentang 

Perjamuan Tuhan agar kita dapat memiliki pemahaman tentang maknanya dan kemudian 

tentang mengapa Perjamuan Tuhan harus mendapat tempat yang penting dalam ibadah kita. 

Pertanyaan pertama yang saya ingin agar kita tanyakan tentang ibadah dan Perjamuan Tuhan 

ialah siapa yang harus mengambil bagian dalam Perjamuan Tuhan? Pertama-tama, jawabannya 

ialah bahwa orang-orang percaya mengambil bagian dalam karya Kristus ketika mereka makan 

dalam Perjamuan Tuhan. Yang saya maksudkan dengan orang-orang percaya ialah gereja, 

komunitas yang menyebut diri mereka sebagai pengikut-pengikut Kristus, mereka yang telah 

beriman kepdaka Kristus untuk keselamatan mereka, atau orang-orang percaya. Mereka 

mengambil bagian bersama dalam karya Kristus ketika mereka makan dalam Perjamuan Tuhan.  

Marilah kita membuka 1 Korintus 10:14 di mana Paulus berbicara tentang Perjamuan Tuhan. 

Bahkan sebelum kita tiba di 1 Korintus 11 Paulus sudah bebricara tentang Perjamuan Tuhan 

dalam kaitan dengan masalah penyembahan berhala yang akan kita dalami sebentar lagi. Pauls 
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berkata dalam 1 Korintus 10:14: “Karena itu, Saudara-saudaraku yang terkasih, jauhilah 

penyembahan berhala! Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. 

Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan! Bukankah cawan pengucapan syukur, yang 

atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita 

pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus?” Dua kata “persekutuan” berasal 

dari kata apa dalam bahasa asli Perjanjian Baru? Koinonia. Secara harfiah kata itu berarti 

mengambil bagian bersama. Inilah kata yang sama yang digunakan untuk menjelaskan 

persekutuan dalam Kisah Para Rasul 2:42. Lalu Paulus berkata lagi dalam ayat 17: “Karena roti 

adalah satu, maka kita, sekalipun banyak, adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat 

bagian dalam roti yang satu itu.” Anda melihat bahwa penekanan diberikan pada fakta bahwa ini 

merupakan sesuatu yang di dalamnya kita sebagai pengikut-pengikut Kristus mengambil bagian 

bersama, bahwa sebagai gereja kita berpartisipasi bersama dalam tubuh Kristus.  

Hal ini telah dibelokkan maknanya sepanjang sejarah gereja. Untuk waktu yang cukup lama 

Perjamuan Tuhan dibatasi hanya bagi para pejabat gereja dalam gereja Katolik, kepada orang-

orang yang melayani, dan orang-orang lainnya secara pasif duduk dalam kejauhan. Mereka tidak 

dapat mengambil bagian dalam Perjamuan Tuhan. Kita tidak pernah menemukan dalam Alkitab 

bahwa Perjamuan Tuhan dibatasi hanya kepada sekelompok orang percaya. Ada banyak orang 

yang mengatakan bahwa Perjamuan Tuhan harus dibatasi hanya untuk orang-orang percaya 

yang telah dibaptis. Menurut mereka pandangan ini dibenarkan secara alkitabiah. Karena jika 

Perjamuan Tuhan adalah satu refleksi dari relasi kita dengan Kristus, apa yang Kristus telah 

lakukan bagi kita, dan merupakan satu pembaharuan kembali komitmen kita kepadaNya untuk 

menaatiNya, dan jika kita belum dibaptis sedangkan itu adalah perintah Kristus yang langsung 

bagi kita, maka mungkin kita mengambil bagian dalam Perjamuan Tuhan minggu demi minggu 

atau bulan demi bulan atau tahun demi tahun namun kita masih tidak taat dalam hal yang 

mendasar, maka itu berarti kita belum mengalami makna Perjamuan Tuhan. 

Jadi menurut saya tidak ada landasan dalam Alkitab yang dapat dipakai untuk menolak setiap 

orang percaya untuk mengikuti Perjamuan Tuhan. Karena itu orang-orang percaya mengambil 

bagian dalam Perjamuan Tuhan. Bilamana kita makan bersama, kita mengalami persekutuan 

bersama. Jika anda duduk di sini dan anda bukan seorang percaya, anda belum beriman kepada 

Kristus, anda belum mengandalkan Kristus untuk keselamatan anda, dan anda tidak menyebut 
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diri anda sebagai pengikut Kristus, apakah itu berarti anda harus meninggalkan ruangan ini? 

Sama sekali tidak. Anda mempunyai bagian dalam seluruh hal ini dan itu bukan dalam mengikuti 

Perjamuan Tuhan. Orang-orang percaya mengambil bagian dalam karya Kristus. Orang-orang 

yang belum percaya melihat karya Kristus bilamana mereka menyaksikan Perjamuan Tuhan. 

Jadi jika anda berada di sini hari ini dan anda belum beriman kepada Kristus, mungkin anda 

masih menyelidiki Kekristenan, anda belum pernah mengambil langkah untuk menjadi pengikut 

Kristus, kami ingin mengundang anda sebentar lagi ketika kami membagikan roti dan cawan ke 

seluruh ruangan ini untuk meneruskan ke orang di sebelah anda. Apa yang anda akan lihat dan 

apa yang kami lakukan dalam Perjamuan Tuhan ini ialah satu gambaran tentang kasih dan 

anugerah dan rahmat Kristus. Kami ingin mengundang anda di seluruh ruangan ini untuk 

memperingati kasih Allah, bukan hanya bagi kami melainkan juga bagi anda. Mungkin anda 

berkata, “Apa maksudmu tentang memperingati kasih Allah bagiku?” Yang anda akan lihat 

dalam Perjamuan Tuhan ialah satu gambaran tentang seorang Juruselamat yang menyerahkan 

nyawaNya agar anda dapat memperoleh kehidupan. Ia mencurahkan darahNya dan Ia mati 

disalibkan agar anda dapat mengalami kelimpahan Allah. Anda akan melihat hal itu ditunjukkan 

melalui Perjamuan Tuhan. Saya yakin bahwa gereja perdana sering sekali melakukan hal ini. Saya 

yakin bahwa ini adalah salah satu cara yang melaluinya orang-orang mengaku percaya kepada 

Kristus. Mereka melihat orang-orang percaya yang berkumpul sebagai satu tubuh yang 

mengekspresikan komitmen mereka kepada Kristus dan merayakan anugerahNya dalam 

kehidupan mereka.  

Orang-orang ditarik kepada Kristus melalui Perjamuan Tuhan, sama seperti melalui baptisan. 

Kita sudah berbicara tentang bagaimana dalam baptisan orang mengaku percaya kepada Kristus 

pada waktu mereka melihat gambaran Injil ketika orang yang dibaptis itu masuk di dalam air dan 

mati terhadap dosa-dosanya lalu bangkit ke dalam kehidupan di dalam Kristus. Itulah gambaran 

tentang Injil. Hal yang sama ditunjukkan melalui Perjamuan Tuhan. Ini adalah satu gambaran 

tentang Injil. Jadi jika anda bukan seorang pengikut Kristus pagi ini kami ingin mengundang anda 

untuk menyaksikan karya Kristus ketika anda memperingati apa yang gereja lakukan dalam 

Perjamuan Tuhan. Saya telah berdoa agar Allah bahkan akan menarik banyak orang hari ini 

untuk beriman kepada Kristus untuk pertama kalinya sebagai akibat dari apa yang anda lihat di 

sini. Jadi siapa yang harus berpartisipasi dalam Perjamuan Tuhan? Orang-orang percaya 
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mengambil bagian dalam Perjamuan Tuhan melalui roti yang dimakan. Orang-orang yang belum 

percaya menyaksikan karya Kristus dalam Perjamuan Tuhan. 

Pertanyaan kedua, di mana kita harus melakukan Perjamuan Tuhan? Satu-satunya persyaratan 

alkitabiah ialah satu perhimpunan jemaat. Itulah satu-satunya persyaratan tentang di mana kita 

harus melakukan Perjamuan Tuhan – satu perhimpunan jemaat. Kalau anda melihat 1 Korintus 

11 di mana Paulus berbicara tentang Perjamuan Tuhan, empat kali anda menemukan Paulus 

berbicara tentang saat orang-orang percaya berhimpun. Anda dapat melingkarinya. Perhatikan 1 

Korintus 11:18 ketika Paulus berkata, 

“Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada 

perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus 

ada perpecahan, supaya nyata nanti siapa di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu 

berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan.,,,” lalu ia 

meneruskannya dengan berbicara tentang Perjamuan Tuhan dan bagaimana mereka telah 

memperlakukan Perjamuan Tuhan yang akan kita lihat sebentar. Kemudian dalam ayat 33: 

“Karena itu, Saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, hendaklah kamu saling 

menunggu. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan 

kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur, kalau aku datang.” 

Jadi kita mengadakan Perjamuan Tuhan bilamana jemaat berhimpun bersama. Itulah satu-

satunya persyaratan alkitabiah.  

Beberapa orang berpendapat bahwa Perjamuan Tuhan hanya boleh diadakan di gedung gereja, 

namun pendapat itu jelas adalah keliru. Gereja bukanlah terdiri dari gedung, melainkan terdiri 

dari orang-orang. Karena itu apakah dalam kamar pasien di rumah sakit, apakah di ruangan ini, 

ataukah di tengah hutan di Sudan, kapan pun orang percaya berhimpun bersama mereka dapat 

berpartisipasi dalam Perjamuan Tuhan. Itulah jawaban atas siapa yang harus mengikuti 

Perjamuan Tuhan dan di mana Perjamuan Tuhan harus diadakan. 

Pertanyaan ketiga, kapan Perjamuan Tuhan harus diadakan? Ada dua hal yang perlu kita 

pikirkan, satu perintah dan satu pertanyaan. Perintahnya ialah: Adakanlah dengan sering. Ketika 

Yesus makan bersama murid-muridNya dalam Perjamuan itu Ia berkata, “Lakukanlah ini sebagai 
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peringatan akan Aku.” Itulah perintah Kristus. Jadi jika kita tidak berpartisipasi dalam Perjamuan 

Tuhan berarti kita tidak taat kepadaNya. Ini adalah penting. Yesus mengatakan bahwa anda 

harus melakukannya sebagai peringatan atasNya. Sebagai akibatnya, kita melihat dalam Kisah 

Para Rasul bahwa jemaat bertekun dalam memecahkan roti. Mereka bertekun dalam pengajaran 

rasul-rasul, yaitu Firman, dalam persekutuan, yaitu komunitas satu dengan yang lain, dan dalam 

doa. Semua hal ini sungguh penting. Bagaimana dengan Perjamuan Tuhan? Adakanlah dengan 

sering. Dalam 1 Korintus 11 Paulus mengatakan bahwa kapan pun kamu melakukan ini, yang 

secara harfiah berarti sesering mungkin, lakukan itu sebagai peringatan akan Kristus. Jadi dalam 

Perjanjian Baru tersirat bahwa kita harus sesering mungkin mengadakan Perjamuan Tuhan. 

Tetapi Alkitab tidak pernah mengatakan kepada kita bahwa kita harus mengadakannya berapa 

kali setahun atau berapa kali sebulan, atau berapa kali seminggu. Tidak ada perintah seperti itu.  

Namun demikian saya ingin bertanya, bagaimana kalau diadakan setiap minggu? Banyak tradisi 

Kristen yang mengadakan Perjamuan Tuhan setiap minggu. Ini adalah hal yang sangat biasa. 

Mari kita lihat Kisah Para Rasul 20. Kita telah melihat dengan jelas dalam Kisah Para Rasul bahwa 

jemaat bertekun dalam hal tersebut dan hal itu merupakan sesuatu yang amat penting dalam 

kehidupan ibadah mereka. Lihat Kisah Para Rasul 20:7. Dikatakan bahwa orang-orang percaya di 

Troas berhimpun setiap minggu: “Pada hari pertama minggu itu kami berkumpul bersama untuk 

memecahkan roti.” 

Sepertinya merupakan satu kecenderungan yang cukup biasa bagi orang-orang percaya untuk 

berhimpun bersama pada hari pertama setiap minggu untuk menyembah Kristus dan 

memecahkan roti bersama. Bahkan jika anda memperhatikan 1 Korintus 11 di mana Paulus 

berbicara tentang beberapa penyalahgunaan dan kesalahpahaman tentang Perjamuan Tuhan, ia 

menyinggung fakta bahwa orang-orang percaya sering berhimpun untuk makan bersama di 

rumah-rumah mereka. Ketika mereka berhimpun untuk makan bersama, itu akan diikuti dengan 

Perjamuan Tuhan. Ini merupakan kegiatan yang teratur bagi mereka. Jadi apakah kita harus 

mengambil bagian dalam Perjamuan Tuhan setiap minggu? Sebagaimana saya katakan 

sebelumnya, Alkitab tidak mengatakan bahwa kita harus mengadakannya berapa kali dalam satu 

jangka waktu. Kita mempunyai kebebasan untuk menentukannya. Banyak orang berpikir bahwa 

kita tidak boleh mengadakan Perjamuan Tuhan setiap minggu karena itu akan menjadi sesuatu 
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yang rutin dan kita akan kehilangan maknanya.  Jika kita mengikuti logika tersebut maka apakah 

itu berarti bahwa kita hanya perlu mengadakan ibadah sekali sebulan atau beberapa kali saja 

dalam setahun agar ibadah itu tidak menjadi rutin? Mungkin kita hanya perlu menyanyikan 

pujian sekali dalam tiga bulan. Kita hanya perlu mendalami Firman sekali dalam tiga bulan. 

Dengan demikian ibadah itu akan menjadi berarti. Menurut saya Perjamuan Tuhan tidak akan 

kehilangan maknanya. Mungkin akan bertambah maknanya jika kita berpartisipasi lebih sering. 

Bahkan banyak orang percaya, termasuk yang berbicara dengan saya dalam beberapa minggu 

terakhir ini dan yang mengunjungi gereja ini telah bertanya mengapa kita tidak mengadakan 

Perjamuan Tuhan. Mereka berkata bahwa mereka sudah terbiasa berpartisipasi dalam 

Perjamuan Tuhan. Itu sangat berarti bagi mereka. Kalau begitu apakah kita akan 

mengadakannya setiap minggu? Kita akan membahasnya sebentar. Sebelum saya menjawab 

pertanyaan itu saya ingin agar kita benar-benar memahami pentingnya Perjamuan Tuhan. 

Namun janganlah kita mengurangi Perjamuan Tuhan dengan alasan bahwa itu akan menjadi 

terlalu biasa dan rutin. Kiranya Tuhan menolong kita agar jangan sampai ibadah kita menjadi 

rutin. Kapan kita harus mengadakan Perjamuan Tuhan? Adakanlah dengan sering. Apakah itu 

setiap minggu? Kita akan membahasnya. 

Bagaimana seharusnya kita memahami Perjamuan Tuhan? Saya akan menjelaskannya dari dua 

sudut pandang. Pertama-tama, adanya kesalahpahaman secara tradisional yang melihat 

Perjamuan Tuhan sebagai satu perubahan dalam substansi yang membawa kepada keselamatan. 

Banyak dari anda yang memahami pandangan ini. Mungkin anda bertumbuh dalam satu tradisi 

religius yang mempunyai pandangan seperti itu. Pandangan ini sudah merupakan hal yang lazim 

dalam gereja Katolik. Kita mengenal satu istilah teologis, yaitu transubstansiasi. Kata ini secara 

harfiah berarti satu perubahan atau transformasi dari substansi. Apa yang secara resmi diajarkan 

oleh gereja Katolik dan makna transubstansiasi adalah bahwa tampilan luar dari roti dan anggur 

tetap sama namun substansi di dalamnya berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Jadi ketika 

kita berhimpun bersama untuk Perjamuan Tuhan kita makan roti yang telah diubahkan dan 

minum anggur yang telah diubahkan. Ini adalah perubahan dalam substansi. Namun saya ingin 

agar anda melihat bahwa bukan hanya hal itu mempengaruhi dalam cara fisik, melainkan juga 

mempengaruhi dalam cara rohani ketika kita melihat Perjamuan Tuhan, karena jika tubuh 

Kristus adalah benar-benar berada di dalam roti dan jika darahNya benar-benar berada di dalam 
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anggur, maka partisipasi dalam Perjamuan Tuhan menjadi amat penting. Gereja Katolik 

mengajarkan bahwa dalam Perjamuan Tuhan anugerah Allah, anugerah Kristus dimasukkan ke 

dalam kita. Ini merupakan satu bagian dari proses yang melaluinya kita menerima keselamatan. 

Saya sudah tinggal di New Orleans selama enam tahun terakhir ini dan sudah mengenal banyak 

orang di kota ini. New Orleans adalah satu kota yang kebanyakan penduduknya beragama 

Katolik. Saya telah berbicara dengan banyak orang yang berbeda dari tradisi Katolik dan juga 

dengan para imam. Saya teringat seorang imam yang menjelaskan teologi Katolik sebagai teologi 

penyiapan landasan-landasan. Yang ia maksudkan ialah bahwa seseorang harus melewati 

baptisan anak, lalu peneguhan sidi, lalu berpartisipasi dalam Ekaristi atau Perjamuan Tuhan 

minggu demi minggu. Setelah melakukan semua ini maka anugerah Allah dimasukkan ke dalam 

diri anda dan anda menutupi landasan-landasan tersebut dan itu mendatangkan keselamatan. 

Hal ini melibatkan perbuatan-perbuatan dalam keselamatan kita. Karena itu, mengambil bagian 

dalam Ekaristi setiap minggu amatlah penting karena ini merupakan salah satu sarana yang 

melaluinya anugerah Allah dimasukkan ke dalam diri anda. 

Saya tidak percaya bahwa Injil atau berita keselamatan mempunyai makna seperti itu dan dan 

saya tidak percaya bahwa pendekatan seperti itu tentang Perjamuan Tuhan alkitabiah. Itu 

adalah kesalahpahaman tradisional. Pemahaman alkitabiah tentang Perjamuan Tuhan bukanlah 

suatu perubahan substansi yang mendatangkan keselamatan melainkan suatu tindakan simbolis 

yang merefleksikan keselamatan. Ketika Yesus, dalam Lukas 22 dan juga dalam Matius dan 

Markus, mengatakan, “Inilah tubuhKu,” maksudnya ialah “Ini menyatakan tubuhKu.” Kata yang 

dipakai di sini dalam bahasa asli Perjanjian Baru sering dipakai dalam arti sesuatu yang mewakili  

sesuatu. Bahkan ketika Yesus mengucapkan kata-kata tersebut, tubuhNya jelas masih berada di 

hadapan mereka. Ketika Ia mengatakan, “Inilah darahKu” jelas itu bukan darahNya yang 

sebenarnya karena darahNya masih mengalir dalam tubuhNya. Itu bukan tubuhNya secara 

harfiah melainkan satu gambaran tentang tubuhNya. Inilah tubuhKu – ini menyatakan tubuhKu. 

Perbuatlah ini sebagai peringatan akan Aku. Ini adalah perjamuan yang simbolis. Ini tidak 

mendatangkan keselamatan. 

Apa yang kita lakukan hari ini ketika kita mengadakan Perjamuan Tuhan bukan bertujuan agar 

kita memperoleh keselamatan atau melakukannya dalam rangka memperoleh keselamatan. Ini 
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adalah satu refleksi dan satu perayaan tentang keselamatan yang telah kita terima oleh 

anugerah Allah di dalam Kristus. Kita tidak perlu melakukan hal-hal tertentu agar diselamatkan. 

Kita telah diselamatkan oleh anugerahNya melalui iman. Inilah yang kita rayakan dalam 

Perjamuan Tuhan. Ini penting dalam kita memahami Perjamuan Tuhan. Ini bukanlah perubahan 

dalam substansi yang memberi keselamatan melainkan satu perjamuan yang merefleksikan 

keselamatan kita. 

Itulah tiga pertanyaan mendasar. Siapa yang harus mengambil bagian dalam Perjamuan Tuhan? 

Di mana kita harus mengambil bagian dalam Perjamuan Tuhan? Kapan kita harus mengadakan 

Perjamuan Tuhan? Sebenarnya ada pertanyaan keempat. Bagaimana kita harus memahami 

Perjamuan Tuhan? Dan inilah yang saya ingin perhatikan, pertanyaan kelima: mengapa 

Perjamuan Tuhan penting dalam ibadah kita? Saya ingin memberikan kepada anda empat alasan 

yang berbeda tentang mengapa Perjamuan Tuhan penting dalam ibadah kita. Keempat alasan ini 

dimulai dengarn huruf “r” untuk menolong kita mengingatnya. Alasan pertama, kita mengingat 

(dari kata “remember”). Dalam catatan mengenai Perjamuan Tuhan, Yesus mengatakan, 

“Perbuatlah ini sebagai peringatan akan Aku.” Dalam 1 Korintus 11 kita melihat dua pernyataan 

yang disebut bersama. Dalam ayat 24 dikatakan, “Inilah tubuhKu. Perbuatlah ini sebagai 

peringatan akan Aku.” Lalu dalam ayat 25 dikatakan, “Cawan ini adalah perjanjian baru yang 

dimeteraikan dengan darah-Ku; perbuatlah ini, setiap kali kamu meminumnya, menjadi 

peringatan akan Aku.” Jadi jelas bahwa dalam Perjamuan Tuhan terdapat makna mengingat. Ini 

adalah penting. Kita mengingat peristiwa-peristiwa historis tentang kehidupan dan kematian dan 

kebangkitan Kristus.  

Sering kita memahami Perjamuan Tuhan sebagai semacam kegiatan yang bersifat mistis. Dari 

satu segi memang demikian. Terdapat hal yang agak misterius, yaitu kehadiran Kristus secara 

rohani bersama kita dalam Perjamuan Tuhan. Namun kita perlu pahami bahwa Perjamuan 

Tuhan berakar pada fakta-fakta historis yang harus kita ingat. Ini bukannya merenung, bukannya 

membayangkan sesuatu, bukannya bermimpi, bukannya mendengarkan saja. Ini bukannya satu 

keadaan yang tanpa arah. Sebaliknya kita memusatkan pikiran kita, dengan sadar dan secara 

langsung, pada fakta bahwa Yesus telah mati disalibkan untuk dosa-dosa kita. Kita memusatkan 

pikiran kita pada hal tersebut. 
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Perkataan “mengingat” dalam Perjanjian baru mempunyai makna yang lebih dalam daripada 

sekedar mengingat sesuatu yang harus dikerjakan. Jadi bukan hanya dalam arti “jangan lupa 

lakukan itu.” Makna “mengingat” dalam Perjamuan Tuhan merupakan satu pemusatan pikiran 

secara sadar pada peristiwa-peristiwa historis dalam kehidupan dan kematian dan kebangkitan 

Yesus, yaitu apa yang kita ketahui tentang Dia dari Alkitab. Jadi apa yang kita ingat? Dua hal. 

Pertama-tama kita mengingat tubuh Yesus. Inilah tubuhKu yang diserahkan karena kamu. 

Perhatikan bahwa Ia memecahkan roti dan berkata, “Inilah tubuhKu yang diserahkan karena 

kamu.” Ia tidak berkata, “Inilah tubuhKu yang dipecahkan karena kamu.” 

Kita mengingat tubuh Yesus di salib. Apakah tubuhNya dipecahkan? Tidak.Telah dinubuatkan 

bertahun-tahun sebelumnya bahwa tubuhnya tidak akan dipecahkan, tidak ada satu pun 

tulangNya yang dipatahkan. Kristus menyerahkan hidupNya dengan sukarela. Ia 

menyerahkannya bagi anda. Kita mengingat tubuh Yesus. 

Kedua, kita mengingat darah Yesus. Di sinilah kita memperoleh pemahaman yang sungguh 

dalam. Saya rindu kita mempunyai lebih banyak waktu hari ini, mungkin kita akan mengambil 

waktu yang lain, untuk kembali ke Perjanjian Lama dan melihat gambaran tentang perjanjian-

perjanjian antara Allah dengan umatNya. Darah selalu menjadi pusat berbagai perjanjian 

tersebut. Darah berada pada pusat perjanjian Allah dengan Nuh dalam Kejadian 8:20, dengan 

Abraham dalam Kejadian 15:10, dengan Musa dalam Keluaran 24:5-8. Dalam Imamat 17:11 kita 

membaca bahwa darah mempunyai tempat yang penting karena kehidupan daging adalah 

dalam darah. Darah menyatakan relasi antara kita dengan Allah, yaitu hubungan perjanjian 

antara kita denganNya. 

Dalam Perjanjian Lama kita melihat persitiwa Paskah dalam Keluaran 12 dan selanjutnya. Mari 

kita ingat peristiwa-peristiwa historis dari Paskah itu, bagaimana orang-orang Israel sebagai 

budak di Mesir dan Allah hendak membebaskan mereka dari penindasan dan perhambaan. 

Bagaimana mereka dapat lepas dari hukuman Allah atas Mesir dan dibebaskan dari 

perhambaan? Mereka harus mengambil seekor anak domba, menyembelih domba itu dan 

mengurbankannya, dan mengambil darah domba itu dan membubuhkannya pada ambang pintu 

rumah mereka. Mereka akan dibebaskan dari hukuman Allah ke dalam kebebasan dari 

perhambaan mereka. 
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Dalam Lukas 22 kita melihat bahwa ketika Yesus berkumpul bersama murid-muridNya, apa yang 

mereka makan? Perjamuan apa? Perjamuan Paskah. Pada waktu itu semua orang Yahudi telah 

berkumpul di Yerusalem untuk merayakan, untuk mengingat saat ketika Allah melepaskan 

mereka dari murkaNya dan hukumanNya atas Mesir dan membawa mereka ke dalam kebebasan 

melalui darah yang dibubuhkan pada ambang pintu mereka. Inilah yang Yesus dan murid-

muridnya ingat dalam perjamuan itu, dan beberapa jam kemudian setelah itu Yesus berjalan 

menuju salib dan di sana Ia mencurahkan darahNya. 

Ketika orang-orang Yahudi ini berhimpun bersama di Yerusalem untuk merayakan Paskah, 

mereka melihat gambaran tentang Anak Allah dan darahNya yang dicurahkan yang akan 

membebaskan mereka, membebaskan mereka dari perhambaan dosa dan membawa mereka ke 

dalam kemerdekaan dari perhambaan dosa. Betapa satu persamaan waktu yang terjadi pada 

hari yang khusus itu. Saudara-saudara, bilamana kita berkumpul bersama untk merayakan 

Perjamuan Tuhan kita tidak mengingat darah yang dibubuhkan pada ambang pintu. Kita 

mengingat darah Allah yang telah menjadi manusia yang menyerahkan nyawaNya bagi kita agar 

kita dapat dibebaskan dari humuman Allah dan dibawa ke dalam kemerdekaan yang mulia dari 

anak-anak Allah. Ini adalah penting dalam ibadah. Karena itu kita memusatkan pikiran kita pada 

hal tersebut. Kita mengingat tubuh Kristus dan kita mengingat darah Kristus. 

Alasan kedua, kita merefleksikan (dari kata “reflect”). Kita bukan hanya memusatkan perhatian 

kita pada sesuatu yang terjadi pada masa lampau. Kata tersebut secara harfiah berarti kita 

mengambil implikasi-implikasinya bagi masa kini dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi 

kita sekarang. Di sinilah kita benar-benar fokus pada kata-kata yang indah itu: “Inilah tubuhKu 

yang diserahkan untuk kamu.” Dengan demikian Perjamuan Tuhan ini bukan semata-mata 

berkaitan dengan apa yang dilakukan pada masa Perjanjian Baru dalam gereja perdana. Ini 

adalah sesuatu yang mempunyai penerapan bagi kita sekarang. Ketika mengambil roti dan 

mengambil anggur kita mengatakan bahwa ini melambangkan, menyatakan, tubuh Kristus, 

darah Kristus yang diserahkan bagi kamu. Kiranya kedua kata itu meresap dalam hidup kita, 

anugerah dan rahmat yang begitu besar dari Allah yang telah menjadi manusia. Allah yang telah 

mengalami penderitaan bagi anda, Allah yang telah disiksa dan dicambuk dan dihina dan 

diludahi dan disesah dan disalibkan bagi anda. 
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Apakah kita menerima kurban Kristus dalam kehidupan kita adalah pilihan kita, namun anda 

tidak mungkin mengelak dari kebenaran dalam Alkitab bahwa Yesus mnyerahkan tubuhNya dan 

mencurahkan darahNya bagi setiap orang. Karena itu kita merefleksikan, bukan hanya tentang 

peristiwa historis, tetapi juga tentang bagaimana hal itu mempengaruhi kita, tentang kasih dan 

anugerah dan rahmat yang disediakannya bagi kita. 

Apa yang kita refleksikan? Dua hal. Pertama-tama, kita melakukan refleksi tentang dosa kita. 

Itulah sebabnya Paulus sangat menekankan pengujian diri sendiri. Ketika anda memandang ke 

penyaliban Kristus, kematianNya, anda segera melihat bahwa Ia mati bukan hanya bagi dosa-

dosa orang-orang pada zaman dulu melainkan juga bagi dosa-dosa saya. Kita merefleksi tentang 

dosa kita, dan itu sebabnya Paulus mengatakan bahwa kita harus memastikan bahwa kita tidak 

memperlakukan Perjamuan Tuhan dengan sembarangan. Ia berkata dalam ayat 27: “Jadi, siapa 

saja dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap 

tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru 

sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu.” 

Ini adalah satu refleksi yang serius tentang dosa kita dan kebutuhan kita akan Allah, kebutuhan 

kita akan pengampunanNya. Ini adalah satu refleksi yang mendalam atas dosa kita. Karena itu 

setiap kali kita mengikuti Perjamuan Tuhan, tidak peduli berapa sering kita melakukannya, kita 

tidak boleh memperlakukannya dengan sembarangan atau sebagai hal yang biasa-biasa saja. 

Kita tidak boleh datang ke Perjamuan Tuhan dengan hati yang keras dan sikap yang sombong. Ini 

bukanlah sesuatu yang kita lakukan dengan sembrono. Ini adalah sesuatu yang amat serius 

karena kita merenungkan tentang dosa-dosa kita dalam kehidupan kita. Bahkan Paulus 

mengatakan bahwa beberapa anggota jemaat telah memperlakukan Perjamuan Tuhan dengan 

cara yang tidak layak, dan ia berkata dalam ayat 30: “Sebab itu banyak di antara kamu yang 

lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal.” Ini tidak berarti bahwa mereka tertidur 

dalam Perjamuan Tuhan karena mereka terlalu letih. Ini maksudnya mereka meninggal. Ini 

sesuatu hal yang serius. Dalam bahasa asli Perjanjian Baru ini berarti kita mengikuti Perjamuan 

Tuhan secara serius ketika kiat merefleksi dosa kita dan kebutuhan kita akan Allah. Kita 

mempunyai bukti bahwa dalam gereja perdana mereka sering mengadakan doa dan pembacaan 

Kitab Suci, satu penjelasan tentang Kitab Suci, lalu Perjamuan Tuhan. 
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Dapat dipahami bahwa mereka mengambil bagian dalm Perjamuan Tuhan setelah mereka 

mendalami Firman, ketika melalui Firman mereka disadarkan akan dosa mereka dan mereka 

menyadari kebutuhan mereka akan Firman, dan dengan segera memberi respons di mana 

mereka merefleksi kenyataan bahwa mereka perlu taat kepada Firman. Bukankah itu yang 

terjadi ketika kita mendalami Firman bersama dalam ibadah? Tuhan, aku telah gagal. Di titik 

inilah kita melihat tubuh dan darah Kristus dan merefleksi fakta bahwa Ia telah mati untuk 

mengampuni kita. 

Kita merefleksi dosa kita, namun kita tidak berhenti di situ. Kita juga merefleksi janji-janjiNya. 

Semua janji dari Allah mulai tertanam dalam hati kita, dan anda dapat melihat bagaimana Roh 

Kudus mengenyangkan kita secara rohani melalui Perjamuan Tuhan. Ini bukanlah makanan 

jasmani yang menjadi tujuan kita. Itu bukanlah maksud utamanya. Kita tidak berkumpul bersama 

pagi ini sebagai satu kelompok orang yang benar-benar lapar sehingga kita dapat memperoleh 

sedikit roti, atau benar-benar haus sehingga kita mendapat minuman dari cawan kecil ini. Kita 

berkumpul bukan untuk makanan jasmani. Itu bukanlah maksud utamanya. Ini terutama 

merupakan perjamuan rohani yang melaluinya Roh Kudus mengenyangkan hati kita dengan 

janji-janji Allah.  

Ketika kita mengingat dosa kita dan merefleksikannya, kita menikmati dua hal. Kita menikmati 

pengampunanNya. Kita menyadari bahwa ketika kita merefleksi dosa-dosa kita dan jika kita 

mengaku dosa-dosa kita maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni dosa-dosa 

kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan kita menyadari bahwa ketika kita 

mengambil roti dan cawan maka dosa kita telah dihapuskan oleh darah Kristus. Kita menikmati 

pengampunanNya. Lalu kita juga menikmati kesetiaanNya. Kita berbicara tentang bagaimana 

melalui Firman kita melihat kebutuhan kita akan Kristus. Sering kali kita meninggalkan Firman 

dan merasa bahwa kita tidak dapat menaatinya. Minggu yang lalu kita telah banyak membahas 

tentang komunitas orang beriman. Berapa banyak dari kita yang setelah itu berpikir bagaimana 

kita dapat menaatinya? Bagaimana saya benar-benar dapat mewujudkannya dalam kehidupan 

saya? Di dalam Perjamuan Tuhan Roh Kudus memberi makanan rohani kepada kita melalui 

kehadiran Kristus dan berkata, “Ini bukan tentang bagaimana kamu dapat melakukannya, ini 
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tentang apa yang Aku akan lakukan di dalam kamu dan melalui kamu. Aku hidup di dalam 

kamu.”  

Kita menikmati kehadiranNya. Ini adalah meja perjamuan di mana kita menikmati 

pengampunanNya dan kita juga menikmati kesetiaanNya. Karena itu minumlah dan makanlah 

dan nikmatilah perjamuan ini karena ketika kita merefleksi dosa kita maka kita melihat janji-

janjiNya tertanam dalam hati kita. Kita melihat gambaran ini tentang kematian Kristus, yang 

bukan hanya penting 2000 tahun yang lalu melainkan juga penting bagi kita yang berada dalam 

ruangan ini hari ini.  

Kita mengingat, kita merefleksi, dan alasan ketiga ialah kita memperbarui (dari kata “renew”). 

Menurut saya, dalam 1 Korintus 11 secara khusus kita melihat tiga hal yang di dalamnya kita 

memperbarui diri kita. Hal pertama, kita meperbarui komitmen kita kepada Kristus. Kalau anda 

melihat 1 Korintus 10, berkali-kali Paulus berbicara tentang penyembahan berhala. Misalnya 

dalam ayat 7, 14, 18 dan 19. Perhatikan apa yang Paulus katakan, “Perhatikanlah bangsa Israel 

jasmani: Bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam 

pelayanan mezbah? Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu? Bahwa daging yang 

dipersembahkan kepada berhala adalah sesuatu? Atau bahwa berhala adalah sesuatu? Bukan! 

Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh 

jahat, bukan kepada Allah. Lagi pula aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh 

jahat. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak 

dapat mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau 

apakah kita mau membangkitkan kecemburuan Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia?” 

Paulus mengatakan bahwa anda datang ke perjamuan dan anda makan roti dan minum cawan 

anggur. Jika anda meninggalkan perjamuan itu lalu duduk dalam pesta berhala-berhala dan anda 

memberi diri kepada ketidaktaatan maka anda menginjak-injak Perjamuan Tuhan. Ini adalah 

pembaruan komitmen kita kepada Kristus karena kita menyadari kebutuhan kita akan Dia dan 

kebutuhan kita akan pengampunanNya. Kita menikmati janji-janjiNya lalu kita meninggalkan 

perjamuan dengan satu semangat yang diperbarui untuk menghormatiNya. Kita menajiskan 

Perjamuan Tuhan jika kita makan roti dan minum dari cawan, lalu kita pergi dan memberi diri 

kita kepada perkara-perkara dunia ini. Itu berarti kita telah kehilangan makna Perjamuan itu. 
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Persis itulah yang terjadi di jemaat Korintus menurut 1 Korintus 10 dan saya percaya itulah yang 

dilakukan jutaan orang percaya hari ini. Kita melihat Perjamuan Tuhan hanya sebagai satu 

penyedia anugerah yang kita punyai, dan selama kita makan roti dan minum dari cawan kita 

akan baik-baik saja. Ini bukanlah gambarannya. Perjamuan Tuhan harus mendorong kita kepada 

ketaatan kepada Kristus. Kita memperbarui komitmen kita kepada Kristus. 

Hal kedua, kita memperbarui komitmen kita satu kepada yang lain. Yang terjadi berdasarkan 

latar belakang 1 Korintus 10 dan 11 ialah bahwa bilamana semua orang percaya berkumpul 

untuk perjamuan, keadaanya seperti satu acara makan bersama. Satu-satunya masalah ialah 

bahwa masing-masing membawa makanan sendiri lalu mereka akan duduk makan di salah satu 

sudut dan melupakan orang-orang miskin yang ada di di situ. Mereka tidak akan membagikan 

makanan mereka kepada orang-orang miskin itu. Mereka tidak dapat memahami makna 

sesungguhnya dari pertemuan itu ketika semua anggota tubuh berhimpun bersama dalam 

ibadah. Kesatuan dalam ibadah benar-benar digambarkan dalam Perjamuan Tuhan. Tuhan 

berkata jika anda ingin mengambil roti sebagai lambang tubuhKu, anda seharusnya 

mempedulikan tubuhKu dalam jemaat. 

Ini merupakan salah satu cara yang menurut saya akan membuat ibadah kita tetap nyata dan 

tetap bersatu karena bilamana kita berhimpun bersama untuk mengambil bagian dalam 

Perjamuan Tuhan maka tidak ada kelompok-kelompok sosial yang berbeda. Tidak ada 

perbedaan ras. Tidak ada perbedaan usia. Kita semua berhimpun bersama di hadapan Kristus 

sebagai satu adanya. Itu sebabnya kita mengatakan bahwa kita mengambil dari satu gumpal roti. 

Itulah sebabnya sering kita mengambil minum dari satu cawan anggur. Beberapa dari anda takut 

untuk bahkan berpikir tentang kesatuan seperti tu di antara 2000 orang pada hari ini, bahwa kita 

akan menggunakan satu cawan yang sama.. Kalau anda pergi ke luar negeri dan singgah di 

Sudan, di hutan Sudan, dengan orang-orang percaya yang dianiaya, atau ikut serta dalam gereja-

gereja rumah di Cina, and akan melihat bahwa ada satu cawan yang sama yang dibagikan dalam 

ruangan itu. Anda tahu berbagai macam penyakit dan segala jenis kuman yang harus anda 

doakan agar tidak tertular, namun terdapat kesatuan yang sangat nyata di antara saudara 

dengan saudara bilamana anda mengambil bagian dalam kebersamaan itu. Kita tidak seharusnya 

mengambil bagian dalam Perjamuan Tuhan jika terdapat perpecahan di antara kita dengan 
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saudara kita yang lain. Kita perlu melihat kesatuan yang diekspresikan di sini ketika kita 

menyerahkan diri kita satu kepada yang lain. Kita memperbarui komitmen kita satu kepada yang 

lain. 

Ketiga, kita memperbarui komitmen kita untuk misiNya. Apa yang Paulus katakan? Ia 

mengatakan bahwa setiap saat anda mengambil bagian dalam Perjamuan ini anda 

memberitakan kematian Tuhan. Karena itu kita bukan hanya makan roti dan minum dari cawan, 

kita juga memberitakan kematian Kristus. Kita memberitakan bahwa hal ini nyata dalam 

kehidupan kita. Ia telah mengubah kita. Ia telah mentransformasi kita. Kita memberitakan 

kesatuan kita denganNya. Kita memberitakan fakta tentang apa yang telah dilakukan Kristus bagi 

kita, kita dipanggil untuk memberitakannya di luar dari ruangan ini. 

Perjamuan Tuhan sebagai satu tindakan ibadah mendorong kita untuk memberitakan kematian 

Tuhan bukan hanya di sini melainkan juga di pasar, di tempat kerja, di lingkungan tetangga, dan 

di tempat-tempat lain, kita hidup untuk memberitakanNya. Kita menyerahkan kembali diri kita, 

kita memperbarui diri untuk misiNya. Sering kali kita berbicara tentang bagaimana kita 

menyerahkan kembali diri kita ketika kita pergi ke konferensi atau camp tertentu atau bahkan 

dalam keputusan-keputusan yang kita buat dalam gereja. Yang saya ingin agar kita memahami 

ialah bahwa setiap kali kita mengambil bagian dalam Perjamuan Tuhan, itu merupakan 

penyerahan kembali kehidupan kita. Itu merupakan pembaruan komitmen kita kepada Kristus, 

kepada satu sama lain, dan kepada misiNya. 

Kita mengingat, kita merefleksi, kita memperbarui, dan akhirnya, alasan keempat ialah kita 

bersukacita (dari kata “rejoice”). Mungkin anda berkata, “Dave, anda katakan bersukacita? Apa 

maksud anda dengan bersukacita? Menurut saya Perjamuan Tuhan adalah satu pengalaman 

yang suram yang selalu ditandai dengan suasana tenang.” Tentu saja dalam Perjamuan Tuhan 

perlu ada sikap menguji diri sendiri, namun sering setelah Perjamuan Tuhan kita pergi dan 

menundukkan kepala, sepertinya kita sedang sedih karena ada seseorang yang meninggal. Tentu 

ada seseorang yang telah meninggal. Kristus mati bagi kita. Jangan lupa, oleh karena kematian 

Kristuslah kita dapat hidup. Bukan hanya bahwa Ia mati di salib, melainkan juga bahwa 

tubuhNya dibangkitkan dari kubur dan sebagai akibatnya kita mempunyai banyak alasan untuk 

bersukacita dalam Perjamuan Tuhan. Itu sebabnya gereja perdana tidak berkumpul pada setiap 
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hari Jumat untuk beribadah dan mengingat kematian Kristus. Mereka berkumpul pada hari 

kebangkitan Yesus untuk merayakan kebangkitanNya. Perjamuan Tuhan merupakan satu 

gambaran tentang bersukacita. Menurut saya kita bersukacita dalam dua cara. Pertama, kita 

bersukacita karena Ia telah membebaskan kita. Ketika kita makan roti ini dan minum dari cawan 

ini kita mengingat bahwa dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Kita telah dimerdekakan dari 

belenggu dosa dan kita telah dibawa masuk ke dalam kemerdekaan, dan kita sedang berjalan 

bersama Kristus dan kuasa RohNya. Kita mempunyai banyak alasan untuk merayakannya karena 

Ia telah memerdekakan kita. Tetapi apakah anda menangkap makna tiga kata terakhir yang 

diucapkan Paulus itu? Kita memberitakan kematian Tuhan “hingga Ia datang.” Kita bersukacita 

bukan hanya karena Ia telah memerdekakan kita. Yang kedua, kita bersukacita karena Ia akan 

datang kembali. Ia berkata kepada murid-nuridNya dalam Injil Matius 26:29, ketika Ia sedang 

makan bersama mereka dalam Perjamjuan Tuhan: 

“Akan tetapi, Aku berkata kepadamu: Mulai sekarang Aku tidak akan minum lagi hasil pokok 

anggur ini sampai pada hari Aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu 

dalam Kerajaan Bapa-Ku."  Jadi ketika kita mengambil roti ini kita memandang ke depan, kepada 

kedatangan Kristus. Biarkan saya membaca untuk anda Wahyu 19:6: 

“Kemudian aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah 

dan seperti deru guruh yang hebat, katanya, ‘Haleluya! Karena Tuhan, Allah kita, Yang 

Mahakuasa, telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai, dan memuliakan 

Dia! Karena hari perkawinan Anak Domba telah tiba, dan pengantin-Nya telah siap sedia. 

Kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan putih 

bersih!’ (Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus.) Lalu 

ia berkata kepadaku, ‘Tuliskanlah: Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin 

Anak Domba’."  

Inilah yang saya mau katakan. Saya ingin anda merayakan Perjamuan Tuhan dan kita akan 

mengingat kematianNya, dan kita akan merefleksi dosa kita dan janji-janjiNya, dan kita akan 

memperbarui komitmen kita kepada Kristus dan kepada satu sama lain dan kepada misiNya. 

Kemudian kita akan bersukacita karena kita akan mengalami satu pesta rohani pagi ini dalam 
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ruangan ini, namun satu hari nanti itu bukan lagi satu pesta rohani. Itu akan menjadi satu pesta 

jasmani. Kita akan mengalami kehadiran Kristus secara jasmani untuk selamanya dan di sana kita 

akan mengalami satu perjamuan. Mengapa Perjamuan Tuhan harus menjadi sesuatu yang 

penting dalam ibadah kita? Yang terpenting ialah bahwa Perjamuan Tuhan merupakan satu 

elemen puncak dalam ibadah kita. Mereka bertekun dalam Perjamuan Tuhan dan itu merupakan 

satu ekspresi yang sentral dari ketaatan kita kepada Firman. 

 


