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Rencana Pengajaran 
Deskripsi Pelajaran 

 

Pelajaran ini menjelaskan Perjamuan Kudus sebagai sakramen yang ditetapkan 

oleh Tuhan. 

 

Tujuan Pelajaran 

 

1. Setiap murid mengerti apa yang diajarkan Alkitab mengenai Perjamuan Kudus. 

2. Setiap murid benar-benar menghayati arti pengorbanan Tuhan Yesus setiap 

kali mengikuti Perjamuan Kudus. 

 

Metode Pengajaran 

 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

3. Melakukan aplikasi  

 

Materi Pelajaran 

 

1. Lambang dalam Perjanjian Lama 

2. Penggenapan dalam Perjanjian Baru 

3. Arti Perjamuan Kudus 

4. Unsur Perjamuan Kudus 

5. Syarat mengikuti Perjamuan Kudus 

6. Kapan Perjamuan Kudus diadakan?  

 

Pendalaman 

 

Murid menjawab pertanyaan tentang materi yang sudah dipelajari. 
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eperti halnya Baptisan Air, Perjamuan Kudus merupakan sakramen yang 

ditetapkan langsung oleh Kristus sendiri (Matius 26:26-28, Markus 14:22-24, 

Lukas 22:19-22).  Oleh sebab itu kita tidak boleh melalaikan atau 

menghapuskannya.  Gereja Rasuli hanya mempunyai dua sakramen saja, yaitu Baptisan Air 

dan Perjamuan Kudus. 

A. Lambang dalam Perjanjian Lama 

Perjamuan Kudus telah dilambangkan di dalam Perjanjian Lama dengan beberapa hal 

berikut: 

1. Melkisedek 

Melkisedek, Raja Salem (syalom, artinya damai), memberkati Abram dengan roti 

dan anggur (Kejadian 14:18-20).  Melkisedek adalah bayangan yang menunjuk 

kepada Tuhan Yesus, Raja Damai (Yesaya 9:5) dan Imam Besar Agung yang kekal 

(Ibrani 4:14), yang memberi tubuh dan darah-Nya bagi semua orang yang percaya 

dan hidup dalam kemenangan.  

2. Paskah (Keluaran 12:1-28) 

Paskah pertama adalah peristiwa keluarnya 

bangsa Israel dari Mesir.  Pada senja hari 

sebelum meninggalkan negeri Mesir, bangsa 

Israel menyembelih anak domba dan makan 

roti yang tidak beragi. 

♦ Anak Domba Paskah itu melambangkan 

Tuhan Yesus (Yohanes 1:29).  Darah-

Nya harus tertumpah untuk menghapus 

segala dosa kita (Ibrani 9:26-28). 

♦ Roti yang tidak beragi menggambarkan 

kehidupan Kristus yang suci sempurna 

yang telah dikorbankan untuk ke-

selamatan semua orang yang percaya. 

3. Manna 

Manna disebut juga ”gandum dari langit” dan ”roti malaikat” (Mazmur 78:24-25).  

Manna ini menggambarkan Tuhan Yesus, Roti Hidup yang datang dari surga ke 

dalam dunia ini untuk memberi hidup kepada barangsiapa yang percaya kepada-
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Nya.  Tuhan Yesus memberikan daging dan darah-Nya untuk keselamatan dan 

kehidupan kekal orang-orang yang menerimanya (Yohanes 6:25-59). 

B. Penggenapan dalam Perjanjian Baru 

Semua yang dilambangkan di dalam Perjanjian Lama telah digenapi di dalam Tuhan 

Yesus dalam Perjanjian Baru.  Tuhan Yesus berkata: “Aku datang untuk menggenapi 

hukum Taurat” (Matius 5:17).  Ia juga berkata, “Harus digenapi semua yang ada tertulis 

tentang Aku dalam Kitab Taurat Musa dan Kitab Nabi-Nabi dan Kitab Mazmur.” (Lukas 

24:44). 

Karya keselamatan yang dinubuatkan dalam Perjanjian Lama digenapi oleh Tuhan 

Yesus Kristus.  Nubuat dalam Yesaya 53:4 digenapi dalam Matius 8:17, bahwa Yesus 

memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita.  Tuhan Yesus sendiri 

menyatakan, “Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani 

dan memberikan nyawa-Nya (darah-Nya) menjadi tebusan bagi banyak orang” (Matius 

20:28). 

Perjamuan Kudus sangat erat dengan karya keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan 

Yesus melalui pengorbanan-Nya di kayu salib.  Pada malam sebelum Tuhan Yesus 

menyerahkan diri-Nya untuk disalibkan, Ia menetapkan Perjamuan Kudus untuk selalu 

dilakukan guna mengingat kematian-Nya. 

C. Arti Perjamuan Kudus 

Apabila kita mengerti betul apa artinya Perjamuan Kudus bagi kita, maka kita akan 

sangat bersyukur kepada Tuhan, serta memuji Tuhan dan menyembah Tuhan dengan 

roh dan kebenaran,  

Ajaran Alkitab tentang Perjamuan Kudus sebagai berikut: 

1. Kita tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita (Yohanes 6:54-57). 

Ketika kita makan Perjamuan Kudus, maka menunjukkan bahwa yang menguasai 

hidup kita adalah Dia yang telah mati menebus dosa kita.  Dan melalui korban 

tubuh dan darah-Nya kita memperoleh hidup yang kekal. 

2. Persekutuan dengan Tuhan (I Korintus 10:16-17). 

Orang yang makan Perjamuan Kudus sedang menyatukan diri menjadi satu di 

dalam tubuh Kristus.  Kita menyatakan bahwa kita adalah orang yang percaya akan 

pengorbanan Yesus. 
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3. Untuk memperingati kasih Tuhan dan hidup senantiasa di dalam kasih-

Nya (I Korintus 11: 24-25). 

Melalui Perjamuan Kudus maka kita kembali hendak diingatkan akan pengorbanan 

Kristus bagi kita.  Karena itu di dalam Perjamuan Kudus yang harus kita pandang 

bukanlah terutama roti dan anggur yang kelihatan, melainkan Yesus Kristus sendiri 

sebagai roti dan anggur yang tidak kelihatan.  Di sinilah persekutuan kita dengan-

Nya diteguhkan kembali dan demikian pula persekutuan kita dengan orang-orang 

percaya lainnya.  Penghiburan, kekuatan serta kesembuhan bukanlah datang dari 

roti dan anggur melainkan dari Kristus sendiri yang kita terima dengan iman. 

4. Alat anugerah untuk memberitakan Injil Kristus sampai Ia datang kembali 

(I Korintus 11:26). 

Perjamuan Kudus dapat dipakai Tuhan sebagai alat untuk memberitakan karya 

penebusan Kristus, sehingga iman kita terus dikuatkan dan banyak jiwa bisa 

diselamatkan.   

D. Unsur Perjamuan Kudus 

Perjamuan Kudus yang ditetapkan oleh Tuhan Yesus sendiri 

terdiri dari roti dan anggur (Matius 26:26-28).  Unsur 

Perjamuan Kudus itu (roti dan anggur) adalah tanda yang 

kelihatan.  Kita memang tidak boleh meremehkan tanda yang 

kelihatan itu, tetapi yang terpenting adalah wujudnya yang 

menyelamatkan dan memberkati kita.  Yang terpenting bukannya roti dan anggur, 

tetapi Kristus yang mengorbankan tubuh dan darah-Nya di atas kayu salib Golgota.  

Oleh kematian Kristus segala dosa kita dihapuskan dan kebenaran Allah diberikan 

kepada kita. 

Roti dan anggur itu adalah “alat anugerah” dan “tanda yang nyata” tentang kasih Allah 

kepada kita.  Kalau kita percaya dengan hati dan mengucap syukur dengan mulut, 

barulah berkat Tuhan bisa mengalir dalam hidup kita.  Kita akan mengasihi Tuhan dan 

mengasihi sesama kita (Matius  22:37-40).  Itulah berkat Perjamuan Kudus. 

E. Syarat Mengikuti Perjamuan Kudus 

Orang yang belum bertobat, belum lahir baru, tidak boleh mengambil bagian dalam 

Perjamuan Kudus.    Sebagaimana hanya orang yang bertobat dan percaya yang boleh 

dibaptis, demikian pula hanya orang yang bertobat dan percaya yang boleh menerima 

Perjamuan Kudus (Kisah 2:37-41; Matius 26:26-28). 
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Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan dalam mengikuti Perjamuan Kudus, yaitu:  

1. Percaya 

Langkah pertama adalah percaya bahwa korban Tuhan Yesus telah membuat kita 

mengalami penebusan dosa.  Tanpa hal itu maka Perjamuan Kudus tidak ada 

artinya.  Orang yang belum menerima Tuhan Yesus dalam hati sebagai Tuhan dan 

Juruselamat, tidak boleh mengambil bagian dalam Perjamuan Kudus. 

2. Sadar 

Kita melakukan Perjamuan Kudus harus dengan pengertian yang benar bahwa 

dengan melakukannya kita sedang mengingat karya Yesus yang telah menyerahkan 

tubuh dan darah-Nya untuk menebus dosa manusia.  Perjamuan Kudus adalah 

meterai perjanjian Allah dengan umat manusia (Matius 26:26-28; Ibrani 9:15-28; 

Yohanes 13:34-35).  Seperti halnya orang yang menandatangani surat perjanjian 

atau surat pernyataan harus dengan sadar, demikian pula orang yang mengikuti 

Perjamuan Kudus harus dengan sadar. 

3. Layak 

Makan dengan cara yang tidak layak berarti tindakan ikut serta di meja Tuhan 

dengan  

a. sikap hati yang acuh tak acuh, 

b. mementingkan diri sendiri dan tidak hormat, 

c. tidak ada keinginan untuk meninggalkan dosa yang disadari, 

d. dan tidak ada keinginan untuk menerima perjanjian kasih karunia dengan 

segenap janji dan tuntutannya. 

Jemaat Korintus adalah contoh mengikuti Perjamuan Kudus dengan cara yang tidak 

layak, mereka memandang roti dan anggur sebagai makanan jasmani saja, sehingga 

mengambil roti dan anggur dengan serakah (1 Korintus 11:20-21). 

4. Menguji diri sendiri 

Kita harus menguji diri sebelum mengikuti Perjamuan Kudus.  Jika ada dosa, maka 

kita perlu segera mengakui dosa dan minta pengampunan dari Tuhan, dan 

memperbaharui komitmen kita di dalam Tuhan. 

5. Mengakui tubuh dan darah Kristus  

Roti dan anggur yang kita makan dan minum adalah tubuh dan darah Tuhan Yesus 

yang tercurah untuk menebus dosa manusia.  Yang terpenting ketika kita 

melakukan Perjamuan Kudus bukanlah roti dan anggurnya, tetapi sikap hati kita 
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yang mau mengakui bahwa tubuh dan darah Tuhan Yesus telah terpecah dan 

tercurah bagi penebusan dosa kita. 

6. Mengingat kepada Tuhan dan memberitakan kematian Tuhan sampai Ia 

datang kembali. 

Ketika kita melakukan Perjamuan Kudus, hal yang harus kita lakukan adalah 

mengingat korban Yesus di kayu salib.  Hal ini dilakukan dengan tujuan supaya kita 

terus mengucap syukur karena hidup kita telah diselamatkan dari kebinasaan kekal.  

Kemudian bagi orang lain khususnya yang belum percaya, ketika kita melakukan 

Perjamuan Kudus, kita sedang memberitakan tentang korban Yesus di kayu salib 

untuk menyelamatkan mereka. 

F. Kapan Perjamuan Kudus Diadakan?  

Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan kapan dan berapa sering kita harus melakukan 

Perjamuan Kudus.  Catatan Alkitab tentang peristiwa-peristiwa diadakannya 

Perjamuan Kudus adalah sebagai berikut: 

1. Pada Masa Tuhan Yesus  

Perjamuan Kudus yang pertama diadakan oleh Tuhan Yesus sendiri pada malam 

sebelum Ia disalibkan (1 Korintus 11:23-26). 

2. Pada Masa Gereja Mula-mula  

Catatan Alkitab tentang penyelenggaraan Perjamuan Kudus oleh gereja mula-mula 

adalah sebagai berikut: 

• Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa, Kisah 2:42. 

• Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam 

Bait Allah.  Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, 

Kisah 2:46-47. 

• Di Troas Rasul Paulus mengadakan kebaktian perpisahan dan memecahkan 

roti (Perjamuan Kudus), Kisah 20:7,11. 

• Setiap kali jemaat Tuhan mengadakan Perjamuan Kudus untuk 

memperingati kasih Tuhan yang amat besar itu, untuk mempererat 

persekutuan dengan Tuhan dan sesama saudaranya, dan untuk menyalakan 

semangat perkabaran Injil Kerajaan Allah, I Korintus 11:23-26; I Korintus 

10:16-17. 
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3. Pada Masa Kini  

Ada gereja-gereja yang mengadakan Perjamuan Kudus setahun sekali, ada yang 

enam bulan sekali, ada yang tiga bulan sekali.  GBI pada umumnya mengadakan 

sebulan sekali.  Di GBI Keluarga Allah, kita melakukan Perjamuan Kudus satu bulan 

satu kali. 

Demi ketertiban penyelenggaraan, Perjamuan Kudus di GBI Keluarga Allah hanya 

diadakan di gereja.  Kelompok sel tidak diizinkan menyelenggarakan Perjamuan 

Kudus.  

Bila ada orang yang terbaring sakit atau terlalu lemah untuk mengikuti Perjamuan 

Kudus di gereja, keluarga terdekat bisa mengambilkan roti dan anggur.  Tetapi 

sebelum makan dan minum harus terlebih dulu dijelaskan makna Perjamuan Kudus, 

sehingga orang yang sakit tersebut percaya dan menerima pengorbanan Tuhan 

Yesus.  Jangan sampai seseorang mengikuti Perjamuan Kudus tanpa pengertian 

yang benar. 

Setelah kita memiliki pengertian yang benar tentang Perjamuan Kudus, marilah kita 

mengikuti Perjamuan Kudus dengan sikap yang benar. 

 

 


