
 

 

Pelajaran bulan Maret 2016 

 Tema: Menuju Jumat Agung 

 

Pada tanggal 25 dan 27 Maret 2016 nanti, kembali kita akan merayakan Jumat Agung dan Paskah. 

Bagi kebanyakan dari kita, peringatan Jumat Agung dan Paskah ini sudah yang kesekian kalinya. 

Bahkan, setiap hari Minggu pertama setiap bulannya, kita melakukan Perjamuan Kudus di gereja 

kita. Namun, pernahkah kita sungguh-sungguh merenungkan apa yang terjadi pada malam 

Perjamuan Terakhir dimana Yesus akan segera disalibkan? Melalui Blessing hari ini, mari kita 

menyelami perasaan Tuhan Yesus Kristus, malam hari sebelum Ia disalibkan, sambil 

mempersiapkan hati kita untuk memperingati kembali Jumat Agung di tahun ini. 

Yesus mengetahui benar bahwa Ia akan segera ditangkap dan disalibkan beberapa jam lagi. 

Meskipun demikian, Ia tidak terpengaruh dengan apa yang akan dihadapi-Nya. Yesus rupanya 

telah memutuskan untuk melewatkan malam terakhir-Nya dengan makan malam bersama para 

murid-Nya, terpisah dari orang banyak. Ia mengadakan perjamuan terakhir, yakni perjamuan 

Paskah yang Ia rindukan (Lukas 22:15). Pada saat yang sama, Ia tahu siapa yang akan 

mengkhianati-Nya. 

 

Pemahaman Alkitab: Matius 26:17-30 

1. Mengapa pada saat itu Paskah penting untuk dirayakan? (Ayat 17, lihat Keluaran 1:1-13, 21-

29). 

 

 

2. Perhatikan ayat 17, kemudian bacalah juga Markus 14:12 dan 1 Korintus 5:7. Jelaskan 

perbedaan pengertian “domba Paskah yang disembelih” sebelum dan sesudah kematian 

Kristus. 

 

3. Ceritakan apa yang terjadi ketika Yesus memberitahukan kepada para murid bahwa salah satu 

dari antara mereka akan mengkhianati Diri-Nya (ayat 22). 
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4. Bacalah Yohanes 11:53-57 dan Matius 26:14-16. Ketika itu, Yesus telah menarik diri ke desa 

di luar Yerusalem sehingga para imam kepala kesulitan menemukan Dia. Tetapi tentu saja 

Yudas tahu dimana Yesus berada dan kapan kesempatan terbaik untuk menyerahkan Dia 

secara diam-diam (lihat Mat 26:5). 

Menurut pendapat Anda, apakah yang kira-kira menjadi motivasi Yudas untuk mengkhianati 

Yesus? 

 

 

5. Dari apa yang dikatakan Yesus dalam ayat 24, menurut Anda apakah Yesus akan tetap mati 

disalibkan seandainya Yudas tidak mengkhianati Yesus? 

 

 

Apa yang dikatakan ayat 24 tentang kehendak Allah dan tanggung jawab manusia? 

 

 

6. Apa yang dapat dipelajari dari Perjamuan Terakhir tersebut tentang makna kematian Yesus? 

(Ayat 26-29) 

 

 

7. Apa makna dari kata-kata “darah perjanjian” di ayat 28? Bandingkan dengan Keluaran 24:8 

dan Yeremia 31:31-34. 

 

8. Apa yang dapat disimpulkan tentang tanggapan yang perlu kita buat agar kita memperoleh 

karunia dari kematian Kristus? 

 

 

9. Apa makna dari Perjamuan Kudus yang seringkali kita lakukan di gereja? 

 

SHARING 

1. Berkat apakah yang saya dapatkan melalui pelajaran ini? 

 

2. 2 hal apa yang akan saya lakukan setelah mempelajari pelajaran ini? 

  

 

Sumber: Bahan PA “Minggu Terakhir Kehidupan Yesus”, tahun 2006, Literatur Perkantas. Bab 4. Dengan perubahan 

seperlunya. 


