




Eat Your WaY to 
LifE and HEaLtH
Membuka Kuasa Perjamuan Kudus

JosEpH princE





v

  Pendahuluan 1

  1   |   Datang ke Meja 7

  2   |   Bukan Rencana Diet Lainnya 23

  3   |   Tak Satu pun yang Lemah, Tak Satu pun yang Sakit 43

  4   |   Di Pihak Anda, Bukan Menentang Anda 61

  5   |   Tidak Ada Tempat bagi Ketakutan 75

  6   |   Ia Membayar Tagihannya 91

  7   |   Pewahyuan Membawa Hasil 107

  8   |   Sepenuhnya Ditutupi, Tanpa Pengecualian 123

  9   |   Jangan Menyerah! 143

  10   |   Pertarungan untuk Beristirahat 159

  11   |   Tuhan atas Lembah-lembah Anda 177

  12   |   Mengejar Sang Penyembuh 193

daftar isi



vi

E A T  Y O U R  W A Y  T O  L I F E  A N D  H E A L T H

  Kata Penutup 213

 Pertanyaan yang Sering Diajukan Tentang Perjamuan Kudus 215

  Lampiran 227

  Catatan 233

  Penghargaan Khusus 239

  Sanggahan Medis 241

 Sumber Tambahan 243

 Doa Keselamatan 247

 Kami Ingin Mendengar dari Anda 249

 Tetap Terhubung dengan Joseph 251

 Tentang Penulis 253



1

pendahuluan

A
pakah Anda tahu Anda bisa meminta kehidupan yang panjang, 
baik, dan sehat kepada Tuhan? 

Apakah Anda sadar bahwa Tuhan masih menyembuhkan hari 
ini? Dan pernahkah Anda bertanya-tanya apakah Tuhan menghen daki 
Anda sembuh?

Saya tidak tahu keadaan apa yang sedang Anda hadapi saat Anda me-
megang buku ini. Mungkin Anda atau orang yang Anda kasihi telah didi-
agnosis mengidap penyakit kritis, dan Anda masih terhuyung-huyung 
karena kaget, takut, dan tak berdaya. Atau mungkin kondisi yang Anda pikir 
telah Anda kalahkan ternyata kambuh lagi, dan Anda akhirnya menyerah 
dan menganggapnya sebagai “kehendak Tuhan.”

Teman, apapun situasi yang mungkin sedang Anda hadapi, jangan 
menyerah.

Tidak sekarang.
Jangan pernah.
Tidak peduli betapa suramnya mungkin laporan medis Anda, Tuhan 

masih bisa membalikkan situasi Anda. Ia adalah Tuhan yang melakukan 
mukjizat, dan raksasa apapun yang mungkin sedang Anda hadapi hari ini, 
Ia lebih besar.



2

E A T  Y O U R  W A Y  T O  L I F E  A N D  H E A L T H

Keadaan luar Anda mungkin mematahkan semangat. Anda mung kin 
dikelilingi oleh infus, ventilator pernapasan, atau peralatan medis lainnya. 
Laporan rontgen yang Anda terima, gumpalan yang dokter temu kan di 
tubuh Anda, atau ruam yang menyebar pada kulit Anda mungkin pertanda 
yang buruk. Tetapi tahukah Anda? Anda bisa melihat hal-hal ini, dan itu 
artinya mereka sementara. Alkitab memberitahu kita bahwa “yang keli-
hatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal” (2 
Korintus 4:18). 

Ada musuh yang memakai yang terlihat untuk menjerat Anda dan 
menindas Anda dengan ketakutan dan keputusasaan. Tetapi saya per caya 
Tuhan mengatur Anda memiliki buku ini di tangan Anda karena Ia ingin 
Anda tetap mengarahkan mata Anda pada-Nya—Allah tak terlihat yang 
kekal. Ia tidak akan pernah membiarkan Anda atau meninggalkan Anda. 
Dan, bahkan sekarang, Ia sedang menjangkau Anda lewat buku ini. Anda 
memiliki Allah yang sangat mengasihi Anda sehingga Ia mem berikan 
nyawa-Nya sendiri bagi Anda di kayu salib. 

Namun orang-orang, entah bagaimana, memercayai kebohongan 
bahwa terkadang Tuhan menghendaki kita sakit. Bahkan ada orang-orang 
yang mengklaim bahwa Tuhan memakai penyakit untuk “menghajar” kita 
atau mengajarkan suatu pelajaran kepada kita. Semua kebohongan ini 
telah menghalangi umat-Nya untuk mengambil bagian dalam hak mereka 
yang telah dibeli dengan darah untuk kesehatan ilahi. Semua kebohongan 
ini telah menyebabkan terlalu banyak orang percaya me ne rima begitu saja 
penyakit dalam tubuh mereka.

Teman, Tuhan bukanlah pencipta sakit-penyakit dan kematian. Kuasa 
penyakit dan kematian yang menghancurkan dilepaskan lewat tindakan 
memakan ketika Adam dan Hawa makan dari Pohon Penge tahuan yang 
Baik dan yang Jahat. Tetapi Tuhan tidak pernah memak sudkan manusia 
untuk menderita dan sakit. Bahkan, Tuhan tidak pernah memaksudkan 
manusia untuk mati. Kematian masuk ke dalam dunia karena Adam 
berdosa terhadap Tuhan, dan upah dosa adalah maut (Roma 6:23).

Kabar baiknya, Juruselamat kita yang luar biasa tidak hanya mati bagi 
dosa-dosa kita—Ia juga membayar harga bagi kesembuhan sakit-penyakit 
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kita dengan tubuh-Nya sendiri. Dan oleh karena pekerjaan-Nya di kayu 
salib, kita bisa memercayai kesembuhan dan kesehatan ilahi. Alkitab me-
nyatakan bahwa “oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh” (Yesaya 53:5).

Bagaimana kita bisa menerima penyediaan kesehatan dan keutuhan 
ini? Sama seperti kematian dan penyakit datang lewat tindakan memakan, 
saya percaya Tuhan telah menetapkan bahwa tindakan memakan lain nya 
membalikkan kutuk yang dibawa masuk di taman Eden. Saya percaya ke-
hidupan, kesehatan, dan kesembuhan juga bisa dilepaskan lewat tin dakan 
memakan. 

Dengan kata lain, Anda bisa makan untuk hidup dan sehat.
Apa yang saya bicarakan? Saya sedang berbicara tentang perjamuan 

kudus. 
Kebenaran-kebenaran di balik perjamuan kudus telah diabaikan oleh 

tubuh Kristus, dengan banyak orang yang melihatnya sebagai ritual atau 
tradisi belaka dan mengambil bagian di dalamnya hanya beberapa kali se-
tahun, atau paling banyak sekali sebulan. Tetapi karena pewahyuan yang 
Tuhan telah bukakan bagi gereja kami, kami telah melakukan per jamuan 
kudus setiap Minggu selama bertahun-tahun. Bahkan, banyak anggota ge reja 
kami yang melakukan perjamuan kudus dalam kehidupan sehari-hari, 
dengan beberapa orang melakukan perjamuan kudus be berapa kali sehari! 

Saya telah menerima banyak kesaksian kesembuhan dari orang-orang 
di seluruh dunia sejak saya mulai mengkhotbahkan injil kasih karunia lebih 
dari dua dasawarsa yang lalu, dan khususnya ketika saya mulai berkhotbah 
tentang bagaimana Tuhan telah menetapkan per jamuan kudus sebagai sa-
luran untuk menerima kesembuhan, kesehat an, dan keutuhan. Saat sema-
kin banyak orang berpegang pada pengajaran Perjamuan Allah, berbagai 
kesaksian kesembuhan mulai mengalir deras, dan saya tidak sabar untuk 
membagikan beberapa darinya kepada Anda dalam buku ini. Entah Anda 
sedang menghadapi tantangan medis atau hanya ingin hidup dalam kese-
hatan yang lebih baik, saya tahu Anda akan diberkati oleh kebenaran-ke-
benaran dalam buku ini.

Menariknya, banyak orang berpikir cara menjalani hidup panjang dan 
sehat adalah dengan memperhatikan apa yang mereka makan. Itulah meng-



4

E A T  Y O U R  W A Y  T O  L I F E  A N D  H E A L T H

apa begitu banyak mode diet yang silih berganti, dan kita terus-menerus 
diberitahu kalau kita membutuhkan “makanan sehat” seperti sayuran barley, 
minyak kelapa, dan spirulina—hanya beberapa di antaranya—untuk tetap 
sehat. Saya tercengang menemukan bahwa industri diet di Amerika saja 
adalah industri tujuh puluh miliar dolar hari ini,1 dengan berbagai bisnis 
yang mencoba mendorong segala jenis metode diet, suplemen, dan ren-
cana. 

Jangan salah paham dengan saya. Bagaimanapun juga, makanlah de-
ngan baik, pilihlah makanan yang tepat, dan menjauhlah dari kelebihan 
yang akan merusak tubuh Anda. Tetapi kita tidak bisa bergantung pada 
diet, pelacak aktivitas yang fantastis, aplikasi olahraga, dan makanan sehat. 
Syukur pada Tuhan atas semua ahli nutrisi dan instruktur fitness. Mereka 
berjuang dalam peperangan yang sama. namun, kepercayaan kita harus 
pada penebusan yang dibeli oleh Kristus dan bukan pada ciptaan. Saya 
akan menjelaskan panjang-lebar tentang hal ini dalam bab-bab selanjutnya.

Kesehatan ilahi dan umur panjang hanya bisa datang dari Tuhan. Tidak 
seperti industri makanan sehat, diet, atau vitamin dan suplemen berusaha 
menjual produk mereka, penyediaan Tuhan bagi kehidupan dan kesehatan 
tidak dijual dalam botol, perencanaan, atau pil. Itu telah dibe rikan kepada 
kita dengan cuma-cuma, tetapi datang dengan harga yang besar yang di-
bayar pada kayu salib di Kalvari oleh Anak Allah sen diri. 

Saya menulis buku ini karena saya ingin Anda menerima—lewat meng-
ambil bagian dalam perjamuan kudus—manfaat penuh dari semua yang 
Tuhan Yesus telah beli bagi Anda di kayu salib. Saya ingin Anda tahu tanpa 
ragu bahwa Tuhan ingin Anda sembuh, utuh, dan sehat. Saya ingin Anda 
tahu bahwa hati Tuhan bagi Anda adalah agar Anda menikmati kehidupan 
yang panjang, sehat, dan memuaskan. 

Berikut ini adalah beberapa pertanyaan yang saya harap bisa saya 
jawab untuk Anda dalam buku ini:

• Apakah Tuhan menghendaki saya sembuh?
• Apakah saya memenuhi syarat untuk kuasa kesembuhan-Nya?
• Apa yang harus saya lakukan jika saya sakit?
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• Apakah Tuhan menghukum saya dengan sakit-penyakit?
• Apa perlunya perjamuan kudus bagi saya?
• Bisakah Tuhan menyembuhkan orang-orang yang saya kasihi?
• Bagaimana saya bisa memiliki umur panjang dan sehat? 
• Apa yang harus saya lakukan ketika saya tidak melihat hasil?

Menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, saya tidak ingin membagi kan 
pendapat pribadi saya kepada Anda. Saya ingin menunjukkan kepada Anda 
janji-janji kekal dari firman Tuhan. Saya ingin membagikan kesak sian dari 
Alkitab dan juga dari orang-orang yang telah menerima kesem buhan 
meskipun dokter telah memberitahu mereka bahwa kondisi mereka kritis 
atau tidak bisa disembuhkan. 

Apa yang Tuhan telah lakukan untuk mereka, bisa Ia lakukan untuk 
Anda juga. 

Saudara, terobosan kesembuhan Anda sedang dalam perjalanan, dan 
saya tidak sabar melihat Anda menerima setiap iota berkat yang Tuhan Yesus 
telah bayar untuk Anda nikmati. Mari saya tunjukkan kepada Anda bagai-
mana Anda bisa makan untuk hidup dan sehat. 
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1

datang ke Meja

B
uku yang sedang Anda pegang bukanlah buku biasa.

Saya merasakan dengan sangat kuat bahwa saya diberikan satu 
tugas dari Tuhan, tugas untuk membawa kita ke suatu tempat di 

mana setiap anak Tuhan bisa berjalan dalam kesehatan ilahi seumur hidup-
nya!

Saya percaya sepenuhnya bahwa Tuhan telah memberikan saya se-
buah misi untuk mengajar tentang kuasa perjamuan kudus yang me nyem -
buhkan, mengimpartasikan kehidupan, dan memberi kesehatan, dan saya 
tidak sabar untuk memberitahu Anda lebih banyak.

Ini bukan sebuah pewahyuan baru atau mode yang sudah lewat. Saya 
telah mengkhotbahkan, mengajarkan, dan mempraktikkan semua pe-
ngertian singkapan yang Tuhan telah berikan kepada saya selama hampir 
dua dasawarsa sekarang. Kami memiliki lebih dari 33.000 je maat yang ber-
temu di banyak ibadah di berbagai lokasi setiap Minggu. Setiap Minggu, 
di setiap ibadah, termasuk ibadah anak-anak, kami mengadakan perja-
muan kudus bersama sebagai sebuah gereja. 

Perjamuan kudus bukan hanya untuk diajarkan. Saya sangat yakin 
de ngan kemanjurannya, dan saya secara pribadi melakukan perjamuan 
kudus dalam kehidupan sehari-hari. Ada masa-masa di mana saya bahkan 
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________________

pewahyuan tentang 
perjamuan kudus 
tidak pernah lebih 
relevan daripada 

saat ini.

________________

melakukan perjamuan kudus beberapa kali sehari, dan saya ingin me-
ngatakan kepada Anda bagaimana kebebasan untuk menerima Perjamuan 
Tuhan dengan cuma-cuma telah memberkati saya dan ke lu arga saya. 

MEndapatkan pEWaHYuan BErkuasa  
tEntang pErJaMuan

Saya telah mengkhotbahkan banyak pesan mengenai perjamuan kudus 
selama dua puluh tahun terakhir. Tetapi saya mengkhotbahkan apa yang 
saya anggap sebuah pesan yang menjadi tonggak sejarah pada 7 April 
2002, berjudul “Kesehatan dan Keutuhan Lewat Perjamuan Kudus.” Ini 
bu kan hanya khotbah lainnya. Kebenaran-kebenaran yang dibuka kan 
hari itu memimpin kepada kesembuhan dan transformasi sekian ba nyak 
jiwa di seluruh dunia dan melepaskan gelombang pewahyuan yang terus 
bergema melalui banyak kehidupan.

Saudara, saya tidak ingin Anda melewatkan 
pesan itu! Izinkan saya membawa Anda kembali 
ke masa lalu. Saya telah mempersiapkan sebuah 
tautan kepada pesan tersebut sebagai pem be-
rian saya kepada Anda. Anda bisa mende ngar-
kan nya dengan mengunjungi JosephPrince.
com/eat. Saat Anda mendengarkan, saya ingin 
Anda tahu ini: Tuhan tidak dibatasi oleh waktu 
atau ruang. Anda akan mendengarkan satu 
perka taan yang Tuhan taruh di dalam hati saya 
untuk Anda bertahun-tahun yang lalu. Per ka ta an 

tersebut berkuasa saat itu, tetapi saya percaya tidak pernah lebih relevan 
daripada saat ini. 

Entah ini adalah pertama kalinya Anda mendengar saya mengajarkan 
tentang perja muan kudus atau keseratus kalinya, saya ber doa agar hidup 
Anda akan berevolusi saat Tuhan menyingkapkan kebenaran-Nya ke pada 
Anda. Penyakit apapun yang mungkin sedang Anda hadapi, kiranya 
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kesembuhan Anda dimulai sekarang saat Anda belajar lebih banyak ba-
gaimana Anda bisa mengambil bagian dalam pekerjaan Yesus yang sudah 
selesai lewat perjamuan kudus.

Buah dari pengajaran perjamuan kudus sungguh mencengangkan. 
Sejak saya mulai mengkhotbahkannya, berbagai kesaksian kesembuhan 
telah mengalir dari berbagai penjuru dunia. Jika Anda adalah salah satu 
yang telah menulis kepada saya, terima kasih. Dari lubuk hati saya, terima 
kasih. Saya merasa terhormat Anda mau meluangkan waktu un tuk mem-
bagikan kesaksian Anda kepada saya. Saya mungkin tidak bisa menanggapi 
setiap orang atau membagikan setiap kesaksian selama khotbah saya, te-
tapi membaca tentang apa yang Tuhan telah lakukan bagi Anda dan orang-
orang yang Anda kasihi telah sangat memberkati saya, dan saya ingin Anda 
tahu perkataan kesaksian Anda juga telah mem bantu orang lain menga-
lahkan musuh dalam hidup mereka (Wahyu 12:11).

Secara khusus, saya ingin berterima kasih kepada Anda yang telah 
mengirimi saya salinan laporan medis, scan, rontgen Anda, dan doku men tasi 
medis Anda yang mengesahkan kesembuhan dari Tuhan da lam hidup 
Anda. Saya senang mengetahui Anda berjalan dalam kesehatan yang Tuhan 
Yesus telah bayar untuk Anda nikmati. Saya bahkan lebih senang lagi 
mengetahui Anda telah mengalami kasih-Nya bagi Anda dalam cara yang 
begitu nyata.

kEsEHatan adaLaH BErkat tErBEsar
Setujukah Anda bahwa selain karunia keselamatan—menerima Yesus se-
bagai Tuhan kita dan diselamatkan dari kehancuran kekal—berkat ter-
besar yang bisa kita terima adalah kesehatan? Anda bisa memiliki kelu-
arga yang luar biasa, tetapi jika Anda hanya bisa berbaring karena sakit dan 
tidak bisa me nikmati waktu bersama mereka, maka me nye dihkan sekali. 
Adapun uang, Anda mung kin mampu membayar perawatan medis ter kini 
atau ahli bedah terbaik, tetapi semua uang di dunia tidak bisa membeli 
kese hatan. 
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________________

Yesus tidak berjalan 
di atas air atau 

menenangkan badai 
setiap waktu, tetapi 
ia menyembuhkan 

setiap waktu.
________________

Saya tidak ragu bahwa Tuhan ingin Anda dan 
saya menikmati berkat kesehatan-Nya. Ketika 
Yesus hidup di bumi, Ia tidak berjalan di atas air 
atau menenangkan badai setiap waktu, tetapi Ia 
menyembuhkan setiap waktu. Setiap desa yang 
Ia kunjungi, kemanapun Ia pergi, Ia berjalan 
keliling sambil berbuat baik dan me nyem buh-
kan semua orang yang tertindas (Kisah Para 
Rasul 10:38).

kita tELaH diraMpok!
Salah satu alasan saya begitu bergairah mengajar tentang perjamuan ku-
dus adalah karena saya korban dari pengajaran legalistik yang cacat, yang 
menahan saya dalam ketakutan dan perbudakan selama bertahun-tahun 
ketika saya masih Kristen baru. Saya tidak akan terkejut jika beberapa dari 
Anda yang sedang membaca buku ini diajarkan hal yang sama.

Saya diajarkan untuk “memeriksa diri saya” sebelum datang ke Meja 
Tuhan dan diperingatkan untuk tidak mengikuti perjamuan kudus jika 
ada dosa dalam hidup saya yang membuat saya tidak layak. Saya diberitahu 
bahwa jika saya melakukannya, saya akan menjadi lemah dan kurang sehat, 
dan saya bahkan mati sebelum waktu saya. Hasilnya, saya sangat takut de-
ngan perjamuan kudus sehingga saya tidak pernah mengikutinya.

Lagipula, saya tidak bodoh. Mengapa saya ingin mengambil risiko itu? 
Saya tidak hidup dalam dosa atau apapun yang semacamnya, tetapi bagai-
mana jika ada beberapa dosa dalam hidup saya yang tidak saya ke tahui 
atau lupa akui? Lebih buruk lagi, saya diberitahu bahwa saya bisa mela-
kukan bukan hanya dosa yang disengaja tetapi juga dosa yang tidak di se-
ngaja, dan bahkan dosa turunan (dosa yang dilakukan oleh nenek moyang 
saya). Bagaimana saya bisa tahu apakah saya cukup “layak”?

Di gereja saya sebelumnya, saya ingat bagaimana mereka yang ingin 
mengikuti perjamuan kudus diundang untuk maju ke depan, dan kami 
berjalan ke altar di depan gereja. Saya adalah pemimpin kaum muda saat 
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itu, jadi saya berpura-pura maju ke depan bersama mereka yang menerima 
perjamuan kudus. Setelah berdiri selama beberapa waktu, saya kembali 
ke kursi saya dan kelihatan seolah-olah saya sudah ikut perjamuan kudus 
padahal tidak.

Mengapa? Karena ketakutan.
Warisan saya dirampas dari saya oleh karena khotbah yang bermak-

sud baik tetapi salah yang menaruh pagar tak kasat mata di sekeliling 
sesuatu yang dimaksudkan menjadi sumber kesehatan, kesembuhan, dan 
berkat bagi umat Tuhan. Pagar yang ditaruh bertuliskan, “Jangan mende-
kat kecuali kau layak.” Saya tidak ingin Anda dirampok seperti saya, dan 
itulah sebabnya saya ingin Anda melihat sendiri apa yang fir man Tuhan 
katakan. Apakah Anda siap?

saLaH tafsir firMan MEMBaWa kEpada kEpErcaYaan 
Yang saLaH

Bagaimana kepercayaan yang salah seperti itu muncul? Kepercayaan 
seperti itu terjadi karena salah menafsirkan pengajaran Paulus tentang 
per jamuan kudus dalam suratnya kepada gereja Korintus:

Jadi barangsiapa 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 barangsiapa makan dan 
minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hu kum an atas 
dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak 
sedikit yang meninggal. 

—1 Korintus 11:27-30

Entah bagaimana, orang-orang telah salah mengerti ayat 27 dan 29 
dan telah mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengikuti perjamuan kudus 
jika kita “tidak layak” oleh karena dosa kita. Tetapi darah Yesus telah dicu-
rahkan bagi kita, dan sebagai orang percaya, kita dibenarkan oleh Allah 
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di dalam Kristus (2 Korintus 5:21). Kita sepenuhnya benar dan layak bukan 
karena kita sempurna, tetapi karena Ia sempurna.

Nah, saya ingin menjelaskan bahwa saya menentang dosa. Tetapi kita 
tidak harus sempurna untuk datang ke meja Tuhan. Jika itu adalah satu 
prasyarat, tak seorang pun yang akan ikut perjamuan kudus! Anda mung-
kin berpikir bahwa Anda tidak melakukan satu dosa serius atau besar, tetapi 
bagi Tuhan, dosa adalah dosa, dan jika Anda gagal bahkan dalam satu area, 
Anda dianggap bersalah terhadap seluruhnya (Yakobus 2:10). Syukur pada 
Tuhan karena sekalipun kita gagal, kita “beroleh pe nebusan, yaitu peng-
ampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkan-
Nya kepada kita dalam segala hikmat dan pe ngertian” (Efesus 1:7). 

Saya juga ingin menunjukkan bahwa ayat 27 
dan 29 tidak mengatakan bahwa mereka yang tidak 
layak tidak bisa mengambil bagian dalam per-
jamuan. Lihatlah baik-baik. Paulus sedang ber bicara 
tentang sikap di mana sese orang meng ambil bagi-
an dalam perjamuan. Rasul tersebut menulis kepada 
gereja Korin tus, yang memper lakukan Perjamuan 
Tuhan de ngan tidak hormat, makan untuk memu-
askan rasa lapar mereka tanpa memi kirkan orang 
lain dan bahkan men jadi ma buk. Paulus meng gam-

barkan sikap di mana mereka mengambil bagian:

Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan per-
jamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang mema kan da-
hulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain 
mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk ma kan 
dan minum? Atau maukah kamu menghinakan Jemaat Allah dan mema-
lukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kuka-
ta kan kepada kamu? Memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji.

—1 Korintus 11:20-22

Jelas Paulus sedang mengoreksi mereka karena memperlakukan per-
jamuan Tuhan seperti makan lainnya, dan bukannya mengambil bagian 
di dalamnya dengan sikap yang layak seperti yang telah dite tapkan. 

________________

kita tidak harus 
sempurna untuk 
datang ke meja 

tuhan.

________________
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Bagi kita hari ini, mengikuti perjamuan kudus dengan sikap yang tidak 
layak berarti seperti gereja Korintus, memperlakukan unsur-un sur perja-
muan sebagai hal yang lazim, tidak penting, dan tanpa kuasa; memper-
lakukan unsur-unsur perjamuan sebagai hal yang alami, biasa, dan gagal 
mengenali kekuatan yang dahsyat dan suci yang kita miliki di tangan kita; 
meremehkan unsur-unsurnya dan menjadi seperti orang Israel, yang men-
jadi begitu terbiasa dengan manna yang Tuhan telah se diakan dalam kasih 
karunia-Nya sehingga mereka melihat roti dari surga sebagai hal yang 
tidak berharga (Bilangan 21:5); hanya bergerak makan roti dan minum dari 
cawan tanpa menghargai kuasa dan kebe rartian dalamnya.

Mungkin Anda tidak pernah benar-benar 
mengerti mengapa orang Kristen meng am bil 
bagian dalam perjamuan, dan Anda hanya meng-
ikutinya karena Anda disuruh. Perja muan hanya-
lah ritual semata bagi Anda, sesuatu yang diatur 
oleh gereja Anda sekali sebulan, atau hanya pada 
kesempatan khu sus seperti Jumat Agung. Mung-
kin Anda meng ikuti perjamuan karena takha-
yul—Anda melakukannya hanya karena Anda 
telah mendengar kesaksian kesembuhan dari 
orang lain, dan Anda berharap itu bisa menger-
jakan “keajaiban”nya bagi Anda. Atau mungkin 
Anda melihatnya sebagai kebiasaan sentimental 
atau tradisi kuno yang hanya mengingatkan 
orang-orang Kristen tentang akar iman mereka. Mungkin ketika Anda 
memegang unsur-unsur itu, yang Anda lihat hanyalah roti dan jus anggur, 
tidak lebih. 

Jika Anda seperti ini, saya ingin memberitahu Anda bahwa Anda juga 
telah dirampok. Alkitab mengatakan umat Tuhan binasa karena “kurang 
pengetahuan” (Hosea 4:6, KJV). Kurangnya pengetahuan Anda tentang 
apa sesungguhnya perjamuan kudus telah membinasakan Anda, dan Anda 
bahkan tidak mengetahuinya!

________________

Jangan hanya 
bergerak makan roti 

dan minum dari 
cawan tanpa 

menghargai kuasa 
dan keberartian 

dalamnya.

________________
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kita MEMiLiki Mata air aWEt Muda  
Yang sEsungguHnYa

Saya ingin memberitahu Anda mengapa saya berkhotbah begitu kuat nya 
tentang perjamuan kudus, dan mengapa saya mengambil bagian dalamnya 
setiap hari. Saya ingin memberitahu Anda mengapa perjamu an kudus 

mendarah daging sebagai bagian dari DNA ge-
reja kami dan mengapa saya percaya itu lebih 
ber kuasa dari pada obat apapun, prose dur me-
dis apapun, antibiotik apapun, dan kemoterapi 
apapun yang dipakai untuk menyembuhkan 
tubuh kita. Saya ingin memberitahu Anda meng-
apa saya percaya perjamuan kudus adalah ‘mata 
air awet muda’ yang selama ini dicari manu sia di 
generasi demi generasi dan mengapa saya per-
caya setiap kali kita mengikuti perja muan kudus, 
kita membuat masa muda kita diperbarui seperti 
pada burung rajawali (Maz mur 103:5).

Bumi telah berada di bawah pengha kim an 
sejak Adam berdosa. Penuaan, penyakit, dan 

kematian semuanya adalah bagian dari hukuman ilahi ini. Realitanya, kita 
hidup di dunia yang sudah jatuh dan efek dari hukuman ilahi ini terjadi 
pada semua tubuh kita yang fana. Tetapi Tuhan tidak pernah bermaksud 
anak-anak-Nya menanggung semua efeknya. Itulah sebab Ia menyediakan 
perja muan kudus sebagai jalan untuk luput dari penghakiman ilahi yang 
ada di dunia ini, untuk mengimbangi efeknya. Perjamuan kudus adalah 
suatu saluran super na tural untuk kesehatan dan keutuhan-Nya meng alir 
ke dalam tubuh kita. Sementara dunia semakin lemah dan sakit, saya 
percaya kita semakin kuat dan sehat se tiap kali kita mengambil bagian 
dalam per jamuan kudus dengan iman!

Ada beberapa orang yang telah menya lah artikan 1 Korintus 11:27 
untuk mengatakan bah wa ketika kita tidak layak dan kita meng ambil 
bagian dalam perjamuan kudus, Tuhan akan meng hakimi kita dengan 

________________

setiap kali kita 
mengikuti perjamuan 
kudus, kita membuat 

masa muda kita 
diperbarui seperti 

pada burung 
rajawali.

________________
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memberikan kita pe nyakit. Saya sedih karena 
orang-orang tanpa se ngaja jadi menuduh Tuhan 
kita yang penuh kasihlah yang membuat kita 
sakit, padahal Dia telah melakukan pengor ban-
an yang paling besar untuk menyingkirkan pe-
nyakit dari kita. Bukankah itu seperti si pendusta 
yang membangun pagar kepercayaan yang salah 
di sekeliling saluran yang Tuhan maksudkan se-
bagai penangkal bagi sakit-penyakit? Bukankah 
itu seperti musuh yang mendirikan pagar ini su-
paya umat Tuhan akan terlalu ketakutan untuk 
mengambil bagian dalam penyediaan-Nya? 

Gereja mula-mula jelas mengerti betapa berkuasanya perjamuan ku-
dus. Itulah sebabnya mereka tidak mengambil bagian dalamnya ha nya 
sesekali. Alkitab memberitahu kita bahwa mereka memecahkan roti “di 
rumah masing-masing secara bergilir” (Kisah Para Rasul 2:46). Ketika me-
reka bertemu di hari Minggu, alasan utamanya bukanlah untuk men dengar 
khotbah dan pengajaran. Saya ingin Anda melihatnya sendiri: 

Pada hari pertama dalam minggu itu … kami berkumpul untuk me me-
cah-mecahkan roti.

—Kisah Para Rasul 20:7

Meskipun rasul Paulus adalah pembicara tamu pada akhir pekan itu, 
alasan utama me reka berkumpul adalah untuk memecahkan roti. Sean-
dainya saja orang-orang hari ini tahu betapa besarnya kuasa yang ada dalam 
Perjamuan Tuhan, mereka akan menjadi seperti gereja mula-mula, meng-
ambil bagian dalam perjamuan Tuhan se sering mungkin dan menerima 
sebanyak mung kin semua manfaat-Nya. Kita te lah diram pok, saudara! Se-
karang waktunya ba ngun!

Mari kita selalu memeriksa diri kita, bu kan karena dosa-dosa kita (ka rena 
dosa-dosa kita telah dibasuh oleh darah Yesus), te tapi untuk me mastikan 
kita mengambil bagian dengan sikap layak terhadap per ja muan Tuhan, 
dengan pe wah yuan tentang pekerja an-Nya yang sudah se lesai. Mari kita 

________________

perjamuan kudus 
adalah suatu saluran 
supernatural untuk 

kesehatan-nya 
mengalir ke dalam 

tubuh kita.

________________
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se lalu sa dar bahwa, saat kita meng ambil bagian 
dalam roti, kita sedang meng ambil bagian dalam 
tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan sehingga 
tubuh kita boleh utuh (1 Korintus 11:24; Yesaya 
53:5). Dan saat kita mengambil bagian dalam 
cawan, marilah kita sadar bahwa kita sedang me-
nerima darah-Nya yang dicurahkan untuk peng-
 ampunan dan pembebasan semua dosa kita 
(Matius 26:28; Kolose 2:13).  

ia MEnYErtai anda di tEngaH-tEngaH  
pEncoBaan anda

Tetapi jika Allah ingin kita sehat, dan tubuh Yesus dipecah-pecahkan 
untuk kita, mengapa ada orang-orang Kristen yang sakit? Saya secara pri-
badi tahu orang-orang percaya yang berjuang melawan penyakit parah, dan 
saya yakin Anda juga. Anda atau orang yang Anda kasihi mungkin meng-
hadapi tantangan kesehatan sekarang.

Jika Anda berjuang dengan kondisi medis, tidak apa-apa jika Anda 
memiliki keraguan dan pertanyaan. Tuhan tahu kebingungan dan rasa 
sakit yang Anda rasakan, dan Ia ingin Anda tahu Ia menyertai Anda ke tika 
Anda mengalami pencobaan yang dahsyat. Tetapi tetaplah percaya pada-
Nya, saudara. Ia adalah penolong dalam kesesakan (Mazmur 46:1). Terus-
lah arahkan mata Anda pada Dia. Ia setia, dan tidak akan pernah membiar-
kan Anda atau meninggalkan Anda (Ulangan 31:6).

Daniel 3 mencatat kisah tiga orang teman (Sadrakh, Mesakh, dan 
Abednego), yang diikat dan dilemparkan ke perapian yang menyala-nyala 
ketika mereka menolak sujud dan menyembah patung emas yang didiri-
kan oleh Raja Nebukadnezar. Perapiannya begitu panas sehingga orang-
orang yang melemparkan Dia tewas oleh panasnya. Tetapi raja tersebut 
melihat ketiga teman itu berjalan di tengah-tengah api, dan ia melihat 
manusia keempat ada bersama mereka yang “seperti anak Allah” (Daniel 

________________

ambillah bagian 
dalam perjamuan 

tuhan, dengan 
pewahyuan tentang 
pekerjaan-nya yang 

sudah selesai.
________________



17

D a t a n g  k e  M e j a

3:25, NKJV). Heran, raja memanggil mereka keluar, dan ia ber sama semua 
pegawainya melihat bahwa api tersebut tidak berkuasa atas mereka. Tidak 
satu rambut pun di kepala mereka yang gosong, pakaian mereka tidak hangus 
atau rusak, dan bahkan tidak ada bau asap pada tubuh mereka. Hasilnya, 
raja mengakui bahwa tidak ada Allah lain yang bisa membebaskan seperti 
Allah me reka, dan ketiga teman itu bukan hanya dilepas kan, tetapi juga 
dipromosikan.

Yang terkasih, Tuhan Yesus Anda telah ber-
janji bahwa “tidak ada yang akan mem ba hayakan 
kamu” (Lukas 10:19). Sekalipun Anda meng alami 
pencobaan, Ia akan membebas kan Anda. Sama 
seperti Ia berada dalam per apian dengan tiga 
teman Daniel, Ia me nyertai Anda. Saya ber doa di 
dalam nama Yesus, Anda akan muncul dari pen-
cobaan ini jauh lebih kuat dari pada sebelumnya. 
Saya mendekla rasikan bahwa penyakit ini akan 
tidak memi liki kuasa atas Anda, dan bahwa 
Tuhan akan mem bebaskan Anda sepe nuhnya sehingga Anda akan keluar 
dari ini bahkan tanpa tercium bau asap pada Anda!

BagaiMana tidak MEnJadi LEMaH dan sakit
Saya ingin membagikan kepada Anda sesuatu yang saya percaya bisa mem -
bantu kita untuk mengalami lebih banyak kuasa kesembuhan-Nya. Rasul 
Paulus menarik perhatian kita pada alasan banyak orang Kristen lemah, 
sakit, dan bahkan meninggal sebelum waktunya. Tidakkah Anda senang 
Ia memakai alasan dan bukan alasan-alasan? Saya tidak me nga takan pe-
nyakit orang percaya karena ini. Saya hanya menunjukkan bahwa dalam 
firman-Nya, Tuhan menekankan ini sebagai alasan banyak orang Kristen 
lemah, sakit, dan tertidur (mati sebelum waktunya). Ini adalah ka bar baik 
karena artinya ketika kita tahu alasan ini, kita bisa menghindarinya. 

________________

anda akan muncul 
dari pencobaan anda 

jauh lebih kuat 
daripada 

sebelumnya.

________________


