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Peringatan

“Tuhan Yesus, pada waktu Ia diserahkan, mengambil 
roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya; 
Ia memecah-mecahkannya dan berkata: “Inilah 

tubuhKu, yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah 
ini menjadi peringatan akan Aku!” Demikian juga 
Ia mengambil cawan, sesudah makan, lalu berkata: 
“Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan 
oleh darahKu; 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” (I Korintus 11: 23-26)

 Tuhan Yesus Kristus sendiri telah menetapkan dan 
memberi perintah tentang amalan ini, yakni Perjamuan 
Kudus (juga disebut Perjamuan Tuhan), tujuannya ialah 
supaya murid-muridNya akan memperingatiNya setelah 
keberangkatanNya. Khasnya, sewaktu menjalankan 
Perjamuan Kudus, kita memberitakan kematian 
Tuhan yang telah menyatakan kasih agung Tuhan. 
Pemberitaan sedemikian juga mengingatkan kita 
bahawa suatu hari nanti kita juga akan bersama 
Tuhan di dalam kerajaanNya (lihat Matius 26: 29).
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Kehidupan Rohani  
Melalui Persekutuan

Mengapa Tuhan menyebut seketul roti sebagai 
tubuhNya dan secawan minuman sebagai 
darahNya? Mengapa Ia memerintahkan 

kepada kita untuk memakan daging dan meminum 
darahNya serta berkata: “DagingKu adalah benar-
benar makanan dan darahKu adalah benar-benar 
minuman” (Yohanes 6: 55) ?

 Apa yang telah ditetapkan dan diperintahkan 
oleh Tuhan untuk kita lakukan dipanggil sakramen. 
Sakramen-sakramen – yang termasuk Pembaptisan, 
Pembasuhan Kaki dan Perjamuan Kudus – merupakan 
tindakan-tindakan keberkesanan keselamatan Tuhan 
kepada seseorang pemercaya melalui elemen-elemen 
fizikal. Sewaktu kita mengambil bahagian dalam 
Perjamuan Kudus, pada hakikatnya kita sedang 
memakan daging Kristus dan meminum darahNya 
(I Korintus 10: 16).

 Namun demikian, tubuh dan darah yang 
dimaksudkan Tuhan bukanlah tertuju kepada tubuh 
fizikal dan darahNya; sebaliknya menunjukkan 
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kehidupan rohani yang wujud di dalam diri kita 
sewaktu kita mengambil bahagian di dalam Perjamuan 
Kudus.

 Keberkesanan rohani dalam sakramen ini adalah 
berdasarkan perkataan Tuhan sendiri: “Sesungguhnya 
jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan 
minum darahNya, kamu tidak mempunyai hidup di 
dalam dirimu. Barangsiapa makan dagingKu dan 
minum darahKu, ia mempunyai hidup yang kekal dan 
Aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman ……. 
Barangsiapa makan dagingKu dan minum darahKu, ia 
tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam dia” (Yohanes 
6: 53-56).

 Melalui Perjamuan Kudus, Kristus diam di 
dalam kita dan kita di dalam Dia. Dengan adanya 
hidup Kristus di dalam kita, kita akan beroleh hidup 
kekal dan akan bangkit pada akhir zaman. Justeru 
itu, kesemua pemercaya Kristus wajib menerima 
Perjamuan Kudus.
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Elemen-Elemen Sakramen

Memandangkan Tuhan yang memerintahkan 
supaya kita menerima Perjamuan Kudus 
seperti yang telah ditunjukkanNya, maka 

adalah penting juga untuk menggunakan elemen-
elemen sama seperti yang digunakan oleh Tuhan – roti 
dan hasil pohon anggur (jus anggur; lihat Matius 26: 29).
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 Roti yang digunakan tidak boleh mengandungi 
sebarang ragi. Itulah sebabnya mengapa roti dalam 
perjamuan Paskah dinamakan “roti tak beragi”. 
Begitu juga minuman yang digunakan tidak boleh 
melalui proses penapaian, disebabkan Tuhan telah 
menggunakan jus anggur dan bukan arak sewaktu 
perjamuan terakhirNya. Ragi melambangkan dosa (I 
Korintus 5: 8), ajaran-ajaran palsu (Matius 16: 6, 12) dan 
sekali-kali tidak boleh kedapatan dalam persekutuan.

 Hanyalah satu roti dan satu cawan digunakan 
biarpun berapa banyak bilangan anggota jemaat. 
“Kerana roti adalah satu, maka kita, sekalipun banyak, 
adalah satu tubuh, kerana kita semua mendapat bagian 
dalam roti yang satu itu” (I Korintus 10: 17).
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Perlaksanaan Dan Penyertaan

Tidak dispesifikasikan dalam Alkitab berapa 
kerap kita harus mengambil bahagian dalam 
Perjamuan Kudus, namun ada ditekankan kesan 

dan maknanya. Dengan itu, jemaat boleh masing-
masing menetapkan seberapa kerap mengadakan 
Perjamuan Kudus mengikut keadaan setempat, asal 
saja para pemercaya menerimanya dalam keadaan 
serius dan takzim.

 Seperti yang dilakukan Tuhan, kita mengucap 
syukur kepada Tuhan atas pengorbanan dan keselamatan 
Kristus. Sejurus itu, kita memecah-mecahkan roti dan 
membahagikan kepada jemaat. Begitu juga dilakukan 
untuk cawan.
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 Sewaktu Perjamuan, kesemua peserta harus 
berkumpul di satu tempat. Tidak suatupun daripada 
elemen-elemen tersebut dibenarkan disimpan sampai 
keesokan hari. Kesemua arahan ini adalah daripada 
perintah-perintah Tuhan kepada orang-orang Israel 
berkenaan Paskah, suatu hari raya memperingati akan 
penyelamatan Tuhan melalui darah anak domba (lihat 
Keluaran 12: 10, 46).

 Hanyalah mereka yang dibaptis sahaja baru layak 
menerima Perjamuan Kudus, memandangkan ia 
adalah suatu persekutuan rohani antara Tuhan dengan 
jemaatNya. Seandainya seseorang belum dibaptis atau 
tidak dibaptis menurut cara yang diajarkan dalam 
Alkitab, maka ia tidak boleh menerima Perjamuan 
Kudus, kerana dosa-dosanya belum dibersihkan dan 
ianya belum menjadi milik Kristus. 
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 Yang terpenting ialah kita harus menerima 
Perjamuan Kudus dengan penuh serius dan takzim 
memandangkan kita tahu bahawa kita sedang 
menerimakan tubuh dan darah Kristus.

 “Jadi barangsiapa dengan cara yang tidak layak 
makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa 
terhadap tubuh dan darah Tuhan. Kerana itu hendaklah 
tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah 
itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Kerana 
barangsiapa makan dan minum tanpa mengakui 
tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya”  
(I Korintus 11: 27-29)

 Sebelum Perjamuan Kudus, haruslah kita masing-
masing menguji diri sendiri, singkirkan dendam kita 
terhadap setiap orang lain, mohon kepada Tuhan agar 
mengampuni dosa-dosa kita dan bertekad untuk 
hidup menuruti kesempurnaan teladan Kristus.
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Perjamuan Kudus  
Dan Kehidupan Kristiani

Penyertaan Dalam Perjanjian

Tuhan Yesus telah merujukkan darah di dalam 
Perjamuan Kudus sebagai “darah perjanjian 
baru”. Perjanjian adalah suatu persetujuan di 

antara dua atau banyak pihak, di mana ini merupakan 
perjanjian antara Tuhan dengan kita: melalui darah 
Kristus yang ditumpahkan untuk kita di atas kayu 
salib maka kita kini menjadi anak-anak Tuhan.

 Dengan adanya janji sedemikian daripada Tuhan, 
maka haruslah kita hidup sebagai anak-anakNya, 
percaya dan bersandar kepadaNya, menuruti segala 
perintahNya sepanjang hayat kita. Rasul Paulus 
berdoa agar para pemercaya akan: “hidup layak di 
hadapanNya serta berkenan kepadaNya dalam segala 
hal, dan memberi buah dalam segala pekerjaan yang 
baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar 
tentang Tuhan” (Kolose 1: 10). Kehidupan mirip-Kristus 
merupakan cara mengambil bahagian di dalam 
perjanjian ilahi.
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Menghapuskan Dosa

 Tuhan Yesus Kristus telah mempersembahkan 
diriNya sebagai persembahan hidup. Keseluruhan 
hidupNya adalah suci, demikian juga Perjamuan 
Kudus. Sewaktu kita menerimakan tubuh dan darah 
Tuhan, kita harus juga bertekad untuk menyingkir 
segala dosa baik di dalam pemikiran, perkataan 
mahupun segala perbuatan kita.

 “Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu 
menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang 
tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga 
telah disembelih, yaitu Kristus. Kerana itu marilah 
kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan 
pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi 
dengan roti yang tidak beragi, yatiu kemurniaan dan 
kebenaran” (I Korintus 5: 7-8). Justeru itu, penglibatan 
yang benar di dalam Perjamuan Kudus, pada hakikatnya 
ialah penglibatan di dalam kekudusan Tuhan dalam 
kehidupan harian kita.

Persekutuan Dengan Tuhan

 Tuhan Yesus berkata, “Barangsiapa makan dagingKu 
dan minum darahKu, ia tinggal di dalam Aku dan 
Aku di dalam dia” (Yohanes 6: 56). Selain daripada 
menerima sakramen tersebut, kita harus hidup di 
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dalam Tuhan untuk setiap waktu dan membenarkan 
Ia hidup di dalam kita. Kita perlu menerima Kristus 
sendiri, yang merupakan “roti hidup” (Yohanes 6: 35) 
dengan dipenuhi oleh perkataanNya dan RohNya.

 Dalam erti kata lain, kita menyimpan perkataan 
Tuhan di dalam hati kita dan berdoa untuk kepenuhan 
Roh Kudus. Kita juga harus menuruti dan hidup 
memancarkan perkataanNya umpama ranting-
ranting pada pohon anggur yang tidak henti-henti 
menghasilkan buah-buah yang baik.

 Melalui pembacaan Alkitab dan doa setiap hari, kita 
belajar untuk mendengar Tuhan dan berbicara dengan 
Tuhan. Sewaktu kita mengkaji dan mempraktikkan 
perkataanNya, Tuhan akan meneguh-kuatkan kita oleh 
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RohNya. Dengan tujuan kita menjadi semakin seperti 
Dia dari sehari ke sehari, penuh dengan kekudusan, 
belas kasihan dan kerendahan hatiNya. Di samping 
itu, kita semua menjadi semakin bersatu dengan 
Tuhan, kita juga sama seperti isteri dipersatukan 
dengan suaminya: “Tetapi siapa yang mengikatkan 
dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia” 
(I Korintus 6: 17).

 Persekutuan yang menyenangkan hati Tuhan 
ialah hubungan kita yang semakin erat denganNya. 
Kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati 
kita dan jadikanNya sebagai pusat kehidupan kita. 
Sehingga pada akhirnya, kita hidup tetapi bukan kita 
sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di 
dalam kita (lihat: Galatia 2: 20). Dengan demikian, kita 
tidak akan lapar dan haus di dalam rohani sampai 
selama-lamanya, melainkan beroleh kekuatan dan 
sukacita di dalam kehidupan kita.

Kesatuan Tubuh Kristus

 Perjamuan Kudus turut membawa semua penerima 
untuk bersatu menjadi satu tubuh. “Kerana roti adalah 
satu, maka kita, sekalipun banyak, adalah satu tubuh. 
Kerana kita semua mendapat bagian dalam roti 
yang satu itu” (I Koristus 10: 17). Perpecahan ataupun 
berkelompok-kelompok sesama umat Tuhan adalah 
berlawanan dengan semangat Perjamuan Kudus.
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Justeru itu, sewaktu kita kumpul bersama-sama 
memperingati kematian Tuhan, kita harus belajar 
untuk mempertimbangkan kebaikan-kebaikan orang 
lain. Tuhan telah mengaruniakan kepada kita tubuh 
dan darahNya melalui semangat pengorbanan diri 
dan kasih; oleh itu kita juga harus menyangkalkan 
keinginan-keinginan peribadi dan belajar untuk 
mengasihi saudara-saudara kita.
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Kristus, Anak Domba Paskah

Paskah pada hakikatnya adalah berpusatkan 
keselamatan Tuhan melalui darah yang 
ditumpahkan dari domba yang dikorbankan. 

Ianya jelas menyatakan bahawa Perjamuan Kudus 
telah diadakan sewaktu perjamuan Paskah. Sewaktu 
Tuhan mengambil roti dan berkata, “Inilah tubuKu” 
dan mengambil cawan lalu berkata, “Inilah darahKu”, 
Ia sedang memberitahu kita bahawa Dia sendiri 
adalah Domba Paskah.

 Keselamatan dimungkinkan kerana “Anak Domba 
Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus” (I 
Korintus 5: 7). Setiap kali Perjamuan Kudus memberikan 
kita peluang untuk mengistiharkan “Anak Domba 
Tuhan yang menghapuskan dosa dunia” (Yohanes 1: 
29).

 Justeru itu, kita harus beritakan kematian Tuhan 
sampai Ia datang, di mana kita akan menyertai jumlah 
mereka yang berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa untuk 
menyanyikan pujian: “Anak Domba yang disembelih 
itu layak untuk menerima kuasa, dan kekayaan, dan 
hikmat, dan kekuatan, dan hormat, dan kemuliaan, 
dan puji-pujian!” (Wahyu 5: 12).
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Yohanes 6: 53-56 
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Maka kata Yesus kepada mereka:
“Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu 

tidak makan daging Anak Manusia dan minum 
darahNya, kamu tidak mempunayai hidup di dalam 

dirimu.

Barangsiapa makan dagingKu dan minum darahKu, 
ia mempunyai hidup yang kekal dan Aku akan 

membangkitkan dia pada akhir zaman.

Sebab dagingKu adalah benar-benar makanan dan 
darahKu adalah benar-benar minuman.

Barangsiapa makan dagingKu dan minum darahKu, 
ia tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam dia.
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