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BAB II 

SIMBOL DAN PERJAMUAN KUDUS 

Bagian ini akan menjelaskan mengenai beberapa teori dan pemahaman 

berkaitan dengan konsep Perjamuan Kudus yang ditinjau dari perspektif simbol 

(menurut Durkheim), liturgi gereja, dan khusus membahas tentang Perjamuan 

Kudus baik dari perspektif Gereja Katolik maupun Protestan.   

2.1 Simbol 

Kehidupan manusia tidak lepas dari berbagai macam simbol atau lambang 

yang kemudian diberi makna sehingga dapat digunakan untuk memaknai sesuatu 

yang disimbolkan atau dilambangkan.
1
 Lambang merupakan bagian dari simbol 

karena tidak hanya terbatas pada gambar tapi juga gerak. Bahasa juga adalah 

sebuah simbol yang memiliki fungsi yang sangat penting bagi sekelompok 

manusia. Setuju atau tidak, harus diakui bahwa manusia hidup dan berhubungan 

dengan berbagai macam simbol (gerak tubuh, bahasa, tulisan) yang mengikat dan 

menggerakkan subjek (pemakainya). Dari dulu hingga sekarang simbol 

mempunyai dan tetap akan mempunyai arti yang sangat penting bagi manusia. 

Simbol merupakan pemersatu sebuah kelompok masyarakat, sarana komunikasi, 

penggerak peradaban, landasan pemahaman bersama, mempunyai kekuatan untuk 

mempengaruhi, memiliki signifikansi dan resonansi kebudayaan. Oleh karena itu, 

manusia tidak mungkin ada tanpa simbol-simbol. Simbol tentu berbeda dengan 

tanda.  

 

                                                           
1
 Suharso dan Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia,(Semarang:Widya 

Karya, 2011).  
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Arthur Asa Berger mendefinisikan tanda sebagai sesuatu yang berdiri pada 

sesuatu yang lain atau menambahkan dimensi yang berbeda pada sesuatu yang 

lain, dengan memakai segala apapun untuk mengartikan sesuatu yang lainnya.
2
 

Kata-kata merupakan tanda yang paling penting bagi manusia di antara berbagai 

jenis tanda. Sedangkan simbol tidak hanya sebatas bagaimana membuat sesuatu 

yang lain itu lebih terang, tapi lebih kepada apa makna terdalam dari sesuatu itu. 

Segala gerak-gerik dan kegiatan tubuh manusia mempunyai arti simbolis yang 

besar untuk menghantarkan kepada suatu pemahaman dan pengakuan tentang 

suatu kebenaran yang asasi dari simbol itu sendiri yang berkaitan erat dengan 

transformasi sosial. Simbol membukakan pintu kepada dunia yang lebih besar, 

yang penuh dengan ciri-ciri yang tak diketahui dan melampaui kemampuan 

deskriptif manusia. 

Menurut Arnold Toynbee, sebuah simbol tidak identik atau koekstensif 

dengan objek yang disimbolkannya. Jika demikian adanya maka itu bukanlah 

sebuah simbol melainkan benda itu sendiri. Sebuah simbol ada bukan untuk 

mereproduksi objeknya melainkan untuk meneranginya. Simbol dikatakan teruji 

jika simbol tersebut dapat memberikan terang atas objek itu. Erwin Goodenough 

dalam bukunya, Jewish Symbols in Graeco-Roman Period, mendefinisikan simbol 

sebagai barang atau pola yang melekat pada manusia, berpengaruh pada manusia, 

dan interpretasinya melampaui pengakuan tentang apa yang disajikan secara 

harafiah dalam bentuk objek yang diberikan tersebut.
3
 Simbol adalah bahasa yang 

bersifat konotatif yang berasosiasi, tidak persis sama, terbuka dan memungkinkan 

terhadap berbagai penafsiran. Simbol memiliki makna, nilai dan kekuatan 

                                                           
2
 Arthur Asa Berger. Tanda-tanda Kebudayaan Kontemporer. (Yogyakarta: Tiara 

Wacana Yogya, 2005), 1. 
3
 F. W. Dillistone. The Power of Symbols. (Yogyakarta:Kanisius, 2002), 19. 
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tersendiri untuk menggerakkan manusia. Simbol tidak berusaha untuk 

mengungkapkan arti yang serupa atau persis atau mendokumentasikan suatu 

keadaan yang akurat, tapi simbol merupakan alat yang kuat untuk memperluas 

penglihatan, merangsang daya imajinasi dan memperdalam pemahaman dengan 

menggunakan sugesti, asosiasi dan relasi.  

Simbol dibuat dan dimaknai secara bersama-sama dalam suatu kelompok 

masyarakat. Geertz dalam esai “Thick Description:Toward an Interpretation 

Theory of Culture”, melihat kebudayaan dapat dipahami oleh ide tentang makna. 

Menurut Max Weber “manusia terkurung dalam jaring-jaring makna yang mereka 

pintal sendiri”. Metode Thick Description, dikemukakan oleh seorang filsuf 

inggris bernama Gilbert Ryle dengan memberikan contoh dua anak yang 

mengedipkan mata. Secara fisik kejadian ini adalah hal yang wajar karena reflek 

syaraf mata, tetapi ketika melihat makna kedipan itu mempunyai maksud yang 

akan disampaikan kepada orang lain.
4
 

 Manusia dapat berinteraksi melalui sistem simbol bahasa atau gerakan 

tubuh. Gerak tubuh dapat ditafsirkan berbeda-beda, dipengaruhi oleh perasaan 

orang yang melihatnya. Terkadang seseorang tidak perlu berbicara, tetapi dengan 

bahasa tubuh saja sudah mengetahui maksud yang akan disampaikan. Misalnya, 

alis mata yang digerakkan sebagai tanda setuju. Setiap simbol yang berada di 

sekitar kita mempunyai makna, oleh karena itu dalam mengungkapkan simbol-

simbol perlu berhati-hati. Terkadang simbol dapat ditafsirkan salah sehingga 

memicu konflik. 

                                                           
4
 Huda, Qomarul, Agama sebagai Sistem Budaya (Telaah Terhadap Pikiran Clifford 

Geertz), Kontemplasi, volume 6 no. 2 november 2009, diunduh pada tanggal 22 Okt 2012. 
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  Sistem simbol yang jelas adalah bahasa-bahasa manusia. Terdapat 3 

premis mengenai makna simbol: Pertama, manusia bertindak berdasarkan makna 

benda yang ada. Kedua, Simbol-simbol dijelaskan melalui simbol bahasa 

sehingga setiap individu mempunyai kesepakatan bersama memaknai simbol itu. 

Ketiga, makna-makna dari benda itu dimodifikasi melalui proses interpretatif 

yang dilakukan oleh manusia.
5
 Simbol-simbol dalam gereja digunakan sebagai 

perantara Allah dan manusia sehingga terjadi “perjumpaan” yang dirasakan oleh 

setiap jemaat. Jemaat merasa bersatu dalam simbol-simbol keagamaan, seperti 

contoh cawan Perjamuan Kudus. Salah satu suasana sakral dapat dijumpai pada 

saat sakramen Perjamuan Kudus.  

2.1.1 Makna simbol dalam perspektif Emile Durkheim 

Dalam karya terakhirnya The Elementary forms of the religious life, 

Durkheim meneliti sejarah agama dari kehidupan masyarakat primitif. Masyarakat 

ini mempercayai kehidupan binatang dan tumbuhan mempunyai kekuatan di luar 

masyarakat sehingga mereka “menuhankan.” Agama adalah cara masyarakat 

mengekspresikan dalam bentuk fakta sosial nonmaterial.  Ia menemukan bahwa 

sumber agama adalah masyarakat itu sendiri. 

Menurut Durkheim, pemujaan terhadap Tuhan mempunyai dua sisi, positif 

dan negatif. Sisi positifnya adalah kesatuan antara manusia dengan kepercayaan 

dengan yang disembahnya. Pada titik ini, berbagai ritual manusia yang hidup 

memiliki nilai kesakralan dan dipercaya dapat memberi kesejahteraan. 

Penghargaan terhadap alam (hewan dan tumbuhan) menjadi salah satu inti 

kehidupan, karena alam diangap mempunyai roh yang harus disembah dan dipuja 

                                                           
5
 George Ritzer dan Barry Smart, Handbook Teori Sosial, (Bandung:Nusa Media, 2011), 

429. 
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sehingga pada gilirannya akan memberikan hasil yang melimpah kepada 

penyembahnya. Di dalam pemujaan dan kepercayaan tersebut tentu mengandung 

ritus dan ritus tersebut menghalangi terjadinya kontak atau hubungan yang tidak 

diizinkan, dan hal ini merupakan sisi negatif dari pemujaan terhadap Tuhan. 

Ritus-ritus yang ada dalam pemujaan berfungsi untuk menentukan pantangan dan 

larangan atau membatasi apa yang sakral dan profan. Durkheim menggunakan 

istilah “pemujaan negatif” untuk menggambarkan sistem yang dibentuk oleh ritus 

tersebut.  

Ritus-ritus tidak bersifat wajib dan harus diikuti oleh pengikutnya, tapi 

hanya melarang tindakan-tindakan tertentu. Larangan yang dimaksud sering 

disebut sebagai “tabu”’ yang berasal dari bahasa Polinesia yang berarti institusi 

yang berkaitan dengan hal-hal tertentu yang terlarang bagi kehidupan sehari-hari.
6
 

Konsep sakral dalam bentuk larangan atau batasan terbentuk melalui larangan-

larangan dalam agama. Pelanggaran terhadap ketentuan agama seringkali 

dianggap akan membawa akibat secara langsung pada gangguan fisik/jasmani. 

Sebagai contoh, orang yang sakit atau meninggal dunia terkadang masyarakat 

menyimpulkannya sebagai upah dosa.  

Larangan secara religius berisi tentang pemahaman atau ide tentang 

kesakralan yang dinilai sebagai pemisah antara segala hal yang sakral dari yang 

profan. Pemisahan ini dipahami sebagai arti dari kesakralan yang diekspresikan 

atau dimunculkan oleh larangan itu sendiri. Sistem-sistem tersebut menjadi dasar 

pemujaan bagi terbentuknya landasan atas segala sesuatu yang religius yang 

berada diatasnya. Kedua hal tersebut baik yang sakral maupun profan tidak dapat 

                                                           
6
Emile Durkheim. The Elementary Forms of The Religious Life, Sejarah Agama. 

(Yogyakarta:IRCiSoD. 2003). 434. 
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dipisahkan bagi orang yang beriman sesuai dengan kepercayaannya karena hal 

tersebut merupakan aturan perilaku hidup yang ditetapkan di dalam sistem 

pemujaan tersebut. Oleh karena itu, seorang yang percaya, tidak dapat menentang 

pemahaman yang sudah terbentuk sebelumnya di dalam ritual keagamaan yang 

dianutnya. Setelah masuk dalam bagian yang sakral, seorang (manusia biasa) 

harus mendekati hal-hal yang sakral dan menjauhkan diri dari yang profan. 

Sebagaimana yang ditemukan dalam penelitian, tidak ada seorang pun yang 

mengikuti upacara religius tanpa terlebih dahulu melewati proses inisiasi tertentu 

yang akan memperkenalkan dia dengan dunia sakral.  

Sistem larangan dalam hal yang sakral dapat dilihat dari penyebab yang 

melahirkan sistem ini. Segala sesuatu yang sakral merupakan objek dari rasa 

respek yang kemudian diterjemahkan menjadi tanggung jawab di dalam diri orang 

yang memiliki perasaan itu. Rasa ini berasal dari emosi sehingga membuat 

sesuatu yang dihormati akan selalu diekspresikan dalam kesadaran dengan 

representasi dari energi-energi mental. Prinsip utama larangan adalah dari kedua 

bagian (sakral dan profan) akan muncul kesadaran yang kuat dari salah satu 

bagian ini. Pada saat kita memikirkan hal yang sakral, ide tentang benda-benda 

profan belum dapat hadir. Ide tentang sakral tidak dapat hidup bersama dengan 

hal yang profan, masing-masing ide ini mempunyai jalannya masing-masing.  

Hal-hal yang profan tidak dapat mempengaruhi maupun mengganggu 

kesakralan sebuah ritual. Misalnya, dalam ritual pencucian keris bagi orang Jawa 

di mana orang percaya bahwa benda tersebut mempunyai “kekuatan” sehingga 

ritual tersebut harus terus-menerus dilakukan secara rutin sesuai dengan sistem 

penanggalan yang telah ditentukan. Ritus dinilai negatif karena orang yang 
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percaya terhadap adanya kekuatan dalam keris tersebut harus selalu melakukan 

ritus mencuci keris dan tidak boleh melanggar dan jika dilanggar maka akan ada 

sanksi atau akibat yang akan diterimanya dan tentu hal ini bersifat merugikan 

dirinya. Ritus seperti ini membatasi seseorang untuk melakukan hal-hal yang 

sakral dan ketika diperhadapkan dengan kenyataan ini, pikiran logis tidak dapat 

menjawab dengan pasti. Hal-hal yang sakral sering diartikan sebagai kuasa yang 

melebihi, melampaui dan mengendalikan kehidupan yang natural, dalam kondisi 

normal tidak dapat disentuh dan dihormati. Sedangkan hal yang profan sebagai 

kehidupan biasa sehari-hari yang dijalani. Kehidupan sehari-hari (natural) 

kemudian dapat disatukan dengan kehidupan supranatural melalui sebuah 

komunitas moral seperti persekutuan keagamaan. Konsep sakral dapat memiliki 

pengaruh yang kuat bagi banyak orang atau seluruh anggota masyarakat 

sedangkan yang profan berpengaruh pada sebagian masyarakat saja.
7
  

Sejauh ini pemujaan negatif sering dibahas hanya sebatas pada berbagai 

sistem pelarangan yang bersifat menghalangi aktifitas dan tidak dapat 

memperkuat motif sebab dilakukan. Namun di samping itu, sistem ini 

mengandung pengaruh yang positif yang penting bagi kehidupan religius dan 

moral individu. Pemujaan positif tidak melindungi hal-hal yang sakral dari kontak 

dengan hal-hal profan. Namun berpengaruh dalam diri pemuja dan merubah 

kesadarannya secara positif. Ritual yang dilakukan dapat eksis bila ada kedua sisi 

ini, pemujaan negatif mempertahankan keberadaan pemujaan tersebut dengan 

membatasi dengan yang profan. Sedangkan pemujaan positif lebih kepada 

perilaku pemuja di dalam kehidupannya (moral dan kehidupan religius). Di dalam 

                                                           
7
 Daniel L. Pals, Tujuh Teori Agama Paling Komprehensif, (Yogyakarta:IRCiSoD, 2011), 

144-145. 
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pertemuan antara keduanya, sakral dan profan harus memperhatikan perilaku 

tertentu. Profan di dalam kontak dengan yang sakral menggunakan bahasa dan 

sikap yang dipakai ketika hidup dalam dunia profan. Manusia dapat saja 

berhubungan dengan profan secara bebas dan berbicara dengan makhluk-makhluk 

biasa. Sebaliknya, manusia tidak dapat menyentuh hal-hal sakral secara 

sembarangan dan tidak dapat menggunakan bahasa yang biasa kita lakukan di 

dalam profan.  

Pemujaan negatif membatasi seseorang dalam melakukan ritual. Pemujaan 

ini memerintahkan penganutnya untuk menjauhi dunia profan dengan tujuan 

supaya penganutnya dapat menjauhi dunia profan. Spenser dan Gillen melakukan 

penelitian terhadap suku-suku di Australia tengah. Penelitian sebelumnya 

dipelopori oleh Shculze dan di konfirmasi oleh Strehlow. Mereka meneliti sebuah 

upacara adat yang kelihatannya mewarnai seluruh pemujaan totemik yang 

dinamakan orang Arunta dengan Intichiuma. Intichiuma berarti “mengajari” dan 

merupakan upacara-upacara yang ditampilkan di hadapan pria muda sebelum ia 

diinisiasi ke dalam tradisi suku. Upacara ini dilaksanakan harus sesuai dengan 

perhitungan tahun. Masyarakat primitif cenderung mengobjektifikasi ilusi-ilusi 

atau takhayul-takhayul tanpa mengkritisinya. Apakah ada satu hal yang benar-

benar menimbulkan rasa takut dalam dirinya? Kemudian rasa takut ini 

menghasilkan kesimpulan bahwa ada kekuatan yang agung dan mulia di dalam 

sesuatu yang membuat takut. Kemudian mereka memperlakukan kekuatan 

tersebut secara sakral, walaupun sesuatu itu tidak pantas disebut sakral.
8
  

                                                           
8
Ibid, Elementary Forms....,  464. 
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Durkheim mencoba berfikir lebih jauh dari pendahulunya (Spenser dan 

Gillen) yang tidak membahas sampai makna totemisme. Mereka hanya terbatas 

sampai masyarakat Aborigin itu terbagi dalam beberapa klan dan setiap klan 

mempunyai tumbuhan atau binatang sebagai totemnya. Binatang yang dijadikan 

totem ini tidak dapat dimakan dan hanya dijadikan kurban dalam upacara agama. 

Memahami totemisme, seperti Tylor menyatakan bahwa adat istiadat masyarakat 

primitif berasal dari animisme. Menurut Frazer penyembahan terhadap alam 

berasal dari hal-hal magis dan menjelaskan totemisme ke dalam “sesuatu yang 

lain”. Peradaban yang paling sederhana dari agama adalah agama totemisme. 

Totem adalah simbol klan dan sebagai tuhan yang diyakini oleh masyarakat, 

dipersonifikasikan dan direpresentasikan secara imajinatif dalam bentuk hewan 

atau tumbuhan. Dalam upacara-upacara tertentu mereka seperti “melayang-

layang” dalam kegembiraan upacara klan ini. Mereka merasa bersatu dalam klan 

(wilayah sakral) dan seakan melepaskan kehidupan pribadi. Tumbuhan dan hewan 

yang dijadikan sebagai totem mempunyai alasan yang sederhana yaitu karena klan 

tersebut membuat suatu simbol yang tidak jauh dari kehidupan sehari-hari.
9
 

Australia Tengah dibagi menjadi dua musim, yaitu musim kemarau dan 

musim hujan. Ketika musim hujan tumbuh-tumbuhan muncul dari tanah seolah-

olah dimantrai, binatang-binatang berkembang biak dan tanah yang sebelum hujan 

turun kering kerontang seperti gurun yang berubah menjadi hamparan flora dan 

fauna. Akan tetapi musim hujan ini juga bermacam-macam sehingga dalam 

penentuan tanggal yang pasti untuk melakukan Intichiuma tergantung pada waktu 

yang dianggap baik. Orang yang berhak menentukan tanggal itu adalah pemimpin 

                                                           
9
 Ibid, Tujuh Teori...., 148-160. 
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kelompok teotemik yaitu Alatunja. Dalam tradisi Intichiuma ada sebuah 

pengorbanan dengan memotong urat nadi kemudian darah yang mengalir 

diteteskan di atas batu yang dianggap sakral. Maksud dari ritual ini adalah untuk 

menambah kehidupan baru bagi batu. Dalam pelaksanaan upacara Intichiuma 

orang-orang diminta membawa binatang atau tumbuhan ke dalam perkemahan 

tempat pelaksanaan upacara dan mereka mempersembahkan kepada kepala marga. 

Kepala marga akan menawarkan kepada mereka untuk memakan sedikit. 

Kemudian mereka menolak dan berkata “ saya membawa dan mempersembahkan 

untuk anda, anda boleh memakannya dengan senang hati.”  

Menurut Robertson Smith dalam teori pengorbanan tradisional, 

pengorbanan sebelum Smith dianggap sebagai salah satu bentuk penghormatan 

dan penghargaan baik yang dilakukan berdasarkan kewajiban atau pilihan. Hal ini 

hampir mirip dengan penghormatan dan penghargaan dari bawahan kepada 

pangerannya. Menurutnya pengorbanan sama seperti dewa yang diberikan 

persembahan tetapi ada bagian-bagian tertentu dari binatang korban yang 

diberikan khusus untuk tuhan atau dewa dewi. Ketika seseorang yang melakukan 

ritual pengurbanan diumpamakan seorang yang duduk satu meja dengan tuhan 

dan mengeramatkan dirinya. Kesakralannya akan diperoleh ketika dalam proses 

pengurbanan orang itu juga memakannya sehingga ia memperoleh kesakralan 

tersebut. Sebagai contoh kepala marga yang memakan kurban dalam upacara 

Intichiuma dianggap mempunyai kesakralan, tidak sembarang orang dapat 

memakan korban yang dipersembahkan kepada dewa dewi. 
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Seorang anggota marga dapat memiliki substansi mistik dalam dirinya 

karena ada kekuatan yang besar telah bersatu dengan jiwanya. Ia menjadi pribadi 

yang berbeda ketika sebelum melakukan ritual tersebut. Untuk itu perlu 

dipertahankan atau melaksanakan ritual secara berkala sehingga substansi mistik 

tersebut tetap terjaga dan tetap ada. Ada kemungkinan seiring perkembangan 

zaman dan pikiran manusia mengakibatkan berkurangnya sifat spiritual. Oleh 

karena itu pemujaan positif tidak dapat bertahan tanpa pemujaan negatif, 

pemujaan negatif seolah-olah membuat sebuah tembok untuk membatasi sakral 

dan profan. Dalam rangka mempertahankan “substansi” tetap ada, ritual memakan 

kurban harus tetap dilakukan.  

Dalam sebuah ritus yang dilakukan seolah-olah makhluk profan dapat 

bersatu dengan yang sakral dengan cara memakan makanan yang dianggap sakral. 

Segala sesuatu yang bersifat sakral tidak dapat disatukan karena keduanya 

memiliki sifat dan hakikat yang berlainan. Manusia tidak akan memiliki 

kesakralan tanpa membuat batas yang sakral dengan yang profan. Pengikut-

pengikut ritus yang telah bersatu dengan tuhannya, bukan hanya manusia yang 

melihat kebenaran dan tidak mampu menunjukkan kepada orang lain di luar 

komunitas imannya, tetapi sudah menjadi manusia yang mempunyai kemampuan 

lebih. Seolah-olah ia telah terpisah dengan penderitaan dunia atau kondisi-kondisi 

kemanusiaannya. Syarat utama dalam keimanan apapun adalah percaya kepada 

keselamatan dengan iman. Setiap orang yang benar-benar menjalankan ajaran 

agamannya akan memperoleh kebahagiaan, kegembiraan, kedamaian, dan 

ketenangan. Bagi para penganutnya beranggapan bahwa hal ini merupakan bukti 

iman mereka. Menurut Durkheim, agama tidak menggantikan fungsi magis yang 
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dapat menjelaskan cara kerja alam. Hal magis berkaitan dengan kehidupan pribadi 

yang hampir tidak ada hubungannya dengan yang sakral. Sebagai contoh Seorang 

dukun belum dapat dikatakan yang sakral karena berhubungan dengan pribadi 

atau perorangan. Dukun itu belum tentu dapat memenuhi kebutuhan semua orang, 

ia hanya memenuhi kebutuhan beberapa orang. Berbeda dengan agama, setiap 

orang percaya fungsi-fungsi yang sakral berperan pada seluruh masyarakat. 

Seluruh agama dalam artian tertentu bersifat spiritualistik, daya dan 

kekuatan bersifat spiritual dan fungsi utamanya implikasi di dalam kehidupan 

moral. Sering kali masyarakat di sandingkan antara kebaikan dengan kejahatan, 

ketidakadilan. Apakah mungkin zaman sekarang kebaikan sudah melebur dengan 

kejahatan? Ketidakadilan terjadi di mana-mana tetapi tidak ada yang mencoba 

untuk mengembalikan kepada pemahaman awal bahwa kebaikan berbeda dengan 

kejahatan. Kebaikan akan menciptakan pencapaian hidup yang damai, sejahtera, 

tentram, sukacita. 

2.1.2 Liturgi 

Dalam perkembangan liturgi, ibadah sebagai sarana menjalin relasi yang 

dipenuhi oleh unsur-unsur didalamnya yang diatur dalam bentuk sebuah liturgi. 

Liturgi adalah bagian dari sebuah tatanan peribadahan, sementara kata “liturgi” 

sekitar empat ratus tahun sebelum kelahiran Yesus sudah lazim dalam budaya 

yunani-romawi.  

Liturgi merupakan bentuk sistematis dalam sebuah ibadah. Ada aturan 

atau tahap yang dibuat sehingga jemaat dalam ibadah lebih terarah dan dapat 

memahami serta memaknai sebuah ibadah dengan jelas. Setiap gereja mempunyai 

model liturgi yang berbeda sesuai dengan pemahaman tiap-tiap gereja dalam hal 
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ini sinodal. Model yang berbeda ini tentu tidak membuat perbedaan bahwa gereja 

yang satu lebih baik dari yang lain.  

Liturgi berasal dari bahasa Yunani yaitu “leiturgia” (λειτουργια), yang 

berasal dari kata “leiturgeo” (λειτουργιω), yang terdiri dari 2 buah kata yaitu 

ergon yang berarti pekerjaan, perbuatan, atau tugas atau karya, dan Leitos (kata 

sifat Laos) yang artinya rakyat atau umat. Jadi secara etimologis, Leiturgeo berarti 

melayani, melaksanakan dinas atau tugas, memegang jabatan, yang ditujukan bagi 

kepentingan masyarakat umum. Sebenarnya arti dari kata leiturgeo ini mengacu 

pada suatu perbuatan atau tugas yang dilakukan untuk kepentingan rakyat, kepada 

tugas raja yang berkarya bagi masyarakatnya.
10

 Liturgi dilakukan oleh para 

pemimpin rakyat kepada masyarakat umum baik resmi maupun tidak resmi (pesta 

rakyat, pertandingan olahraga di kampung dan sebagainya). Dalam septuaginta
11

 

istilah “Leiturgia” dipakai dalam hal yang berkaitan dengan keagamaan. Istilah ini 

menunjuk kepada tugas imam dan orang Lewi di kemah suci. Istilah ini juga 

digunakan untuk suatu pekerjaan yang dilakukan para imam dengan tertib dan 

khidmat. Pengertian “liturgi” sekarang ini bagi gereja adalah berkumpulnya 

jemaat untuk beribadah atau tata kebaktian. 

Zaman dahulu, rakyat yang mempunyai kelebihan diharuskan membayar 

selain pajak kekayaan, juga melakukan “liturgia” sebagai pelayanan khusus 

kepada masyarakat yang miskin dan mereka yang tidak dapat membayar, yang 

secara hukum ditentukan bagi mereka untuk upacara-upacara rakyat, pelayanan 

ini dilakukan dengan sukarela. Pada masa pemerintahan kaisar Roma “liturgia” 

                                                           
10

  G. Riemer., Cermin Injil., (Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih/ OMF, 1995),  9.  
11

 Septuaginta adalah terjemahan Perjanjian Lama dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani, 

disebut “Septuaginta”  yang berarti tujuh puluh menurut cerita Perjanjian Lama diterjemahkan 

oleh 70 orang, kira-kira tahun 200 BCE.  
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digunakan sebagai suatu sistem pajak, sehingga rakyat tidak merasa sebagai 

pelayanan kepada masyarakat tetapi sebagai beban yang berat karena harus 

membayar. Dalam perkembangan selanjutnya makna liturgia tidak lagi 

mengandung arti politis, liturgia merupakan pelayanan biasa.
12

  

Perjanjian Baru mengartikan ibadah dengan pengertian yang sangat luas, 

yang mencakup seluruh kehidupan praktis. Hal ini nyata dengan penggunaan 

istilah latreia, doulein dan leiturgia.
13

 Istilah latreia sesungguhnya adalah kata 

benda, dari kata kerja latreuein yang berarti bekerja untuk mendapatkan upah atau 

gaji. Kata ini dipakai untuk pekerja-pekerja yang bekerja bagi seseorang, dan 

sebagai ganti tenaga dan usahanya, akan dibayar. Itu merupakan pekerjaan 

sukarela, dan bukan perbudakan. Dalam perkembangan selanjutnya kata tersebut 

dipakai untuk “melayani”, dan yang mengandung arti hakiki “apa yang kepadanya 

seorang mengabdikan seluruh hidupnya”, hal itu berarti unsur  pengorbanan 

dalam arti yang kompleks. Istilah doulein sama artinya dengan bekerja melayani 

sebagai hamba. Istilah liturgia berarti pekerjaan atau pelayanan yang dilaksanakan 

untuk segala bangsa sebagai suatu persekutuan politik.
14

 Sejak abad ke-19 istilah 

liturgi mengandung makna kegiatan peribadahan yang mengarah kepada Tuhan.
15

  

Dalam Yakobus 1:27 ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan 

Allah terwujud dalam kesediaan untuk “mengunjungi yatim piatu dan janda-janda 

dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya diri sendiri tidak dicemarkan oleh 

dunia.” Ibadah bukan terbatas dalam gedung gereja, melainkan dalam sikap hidup 

di luar gedung gereja perlu nampak sehingga ibadah sebagai sebuah pesta 
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 J.L. Ch. Abineno, Apa Kata Alkitab ?, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1983), 12. 
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15

 Bosco da Cunha, Teologi Liturgi dalam Hidup Gereja, (Malang:Dioma, 2003), 16. 
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keselamatan benar-benar terjadi. Umat berpesta karena keselamatan yang telah 

diberikan Tuhan dalam Yesus Kristus. Pesta bukan dalam arti pengalaman profan 

manusia melainkan sebuah pengalaman teologis. misalnya pesta yang dibuat 

untuk merayakan (ulang tahun, pernikahan, dsb) setiap orang mempunyai 

bagiannya masing-masing dan merasa terlibat dalam kegiatan itu. Ibadah yang 

dihadiri oleh jemaat dapat juga merasakan hal yang mendalam karena merasa 

berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah. Liturgi adalah perayaan kehadiran Allah di 

tengah dunia, sehingga seluruh jemaat dapat merasakan tanpa dibatasi oleh 

jabatan gerejawi. Dalam Perjamuan Kudus jemaat merasakan hal yang serupa 

yaitu ada perjumpaan iman dengan Tuhan melalui roti dan anggur. Jemaat 

menjadi subjek yang aktif dalam ibadah, ia menghayati kisah perjamuan terakhir 

yang dilakukan Yesus kepada para murid-Nya.  

Gerrit Singgih dalam bab 4
16

, dimulai dengan contoh sebuah ibadah di 

sebuah asrama sekolah teologi di wilayah Jawa yang membedakan kebaktian 

formal pada hari kamis dan informal pada hari selasa. Ibadah seperti di gedung 

gereja, pengkhotbah dan jemaat berpakaian rapi, duduk dengan posisi formal dan 

nyanyian diiringi dengan organ sehingga kebaktian hari kamis dianggap formal. 

Sedangkan nyanyian bukan dari kidung gerejawi/lagu pop rohani, diiringi gitar 

dan bertepuk tangan, tempat duduk dibuat lesehan dan pengkhotbah berpakaian 

santai, tokoh yang penting adalah MC (dianggap ganteng dan cantik) sehingga 

kebaktian hari selasa dianggap informal. Hari kamis disebut “kebaktian” 

sedangkan hari selasa disebut “persekutuan”. Alasan para penghuni asrama ketika 

sebelum masuk sekolah teologi terbiasa dengan ibadah persekutuan di luar gedung 
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gereja. Pertimbangan secara teologis apapun model ibadah jika ditujukan kepada 

Tuhan walaupun tidak sesuai dengan keinginan jemaat tidak menjadi masalah. 

Tetapi bagaimana kita dapat memahami model ibadah itu ditujukan untuk Tuhan 

atau manusia. Suasana ibadah (kebaktian atau persekutuan) hanya sekedar 

permainan emosi semata. 

Gerrit singgih bertolak dari pakar liturgi Gordon H. Lathrop unsur-unsur 

liturgi adalah: ada kelompok yang berkumpul, berkumpul secara teratur di tempat 

tertentu (sacred space), waktu tertentu (sacred time), melakukan hal-hal tertentu 

(sacred things). Perkumpulan ini disebut perkumpulan orang-orang percaya atau 

“kudus” (sacred people) mereka mempunyai tujuan berkumpul untuk Tuhan. Ada 

pembasuhan dengan air, air disimbolkan sebagai kesucian, tempat-tempat ibadah 

kuno selalu didirikan dekat dengan air. Orang-orang percaya melakukan 

pembasuhan yang disebut baptisan. Dalam ibadah Protestan biasanya dilakukan 

dengan cara percik, pemahaman jemaat terhadap cara ini juga mengundang 

perdebatan antara percik dan selam. Kemudian ada gereja yang menggunakan cara 

baptis selam tetapi sudah bergeser pemahamannya bukan hanya menyucikan 

tetapi sebagai tanda bahwa ia telah menjadi anggota jemaat sehingga ada yang 

disebut baptis ulang. Ada pemberitaan firman Tuhan dan sharing, sebuah simbol 

dengan cara pembacaan Alkitab dihayati sebagai “suara Tuhan”. Sharing di sini 

seperti doa, pujian/nyanyian, saat teduh, khotbah. Ada jamuan ritual (eucharistia) 

dan jamuan kasih (agape), Seperti di wilayah Jawa ada “slametan”. Perjamuan 

Kudus berasal dari jamuan makan bersama di Israel. Unsur ritual dan nonritual 

terjalin secara integral. Dalam gereja-gereja Lutheran di Eropa utara, gereja-gereja 
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Brethen di Inggris dan USA tiap minggu ada jamuan eucharistia. Calvin 

menganjurkan “sesering mungkin”.  

Dalam teologi reformatoris pemberitaan firman dan pelayanan sakramen 

mempunyai bobot yang setara. Menurut Gerrit Singgih perkembangan kemudian 

mengubah tradisi eucharistia dipengaruhi oleh faktor-faktor yang menjadi 

pertimbangan adalah tekanan pada khotbah sebagai puncak ibadah, spiritualisasi 

yang menyingkirkan simbolisme dari ibadah protestan, dan sakralisasi eucharistia 

secara “berlebihan” menjadi “misterion” yang menakutkan dan tidak boleh sering 

dirayakan. Unsur pertama dan kedua masih belum dapat disangkal oleh GPIB 

sedangkan unsur ketiga yang dipercaya oleh GKJ dan GPIB telah dipatahkan oleh 

almarhum Abineno, dkk. Gereja masih bertahan dengan argumen tersebut 

mungkin karena alasan praktis, gereja kesulitan merubah tradisi dan menjadi 

identitas umat (kita bukan mereka karena itu kita tetap begini).
17

 

Gereja kuno memahami dan meyakini roti dan anggur sebagai tubuh dan 

darah Kristus yang rela mati untuk menebus dosa manusia. Oleh karena itu, 

Perjamuan Kudus menjadi puncak dalam sebuah kebaktian yang diyakini sebagai 

salah satu sarana untuk memperoleh keselamatan. Terdapat hubungan yang erat 

antara ajaran gereja dengan kebaktian yang dilaksanakan. Reformasi gereja yang 

dipelopori oleh Luther, Calvin dan Zwingli mengakibatkan adanya perumusan 

kembali tata ibadah dan ajaran gereja terhadap gereja Katolik Roma. Di dalam 

misa Katolik, ibadah diakhiri dengan perayaan Ekaristi (Perjamuan Kudus) yang 

dianggap sebagai pengulangan korban Yesus Kristus di kayu salib tetapi tidak 

berdarah dan khotbah yang dilakukan hanya sebagai pengantar kepada Ekaristi 
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tersebut. Reformasi sola gratia (keselamatan oleh karena kasih karunia) melihat 

cara pandang yang lain mengenai makna Perjamuan Kudus sebagai sarana agar 

manusia memperoleh keselamatan, dan perubahan paradigma mengenai 

Perjamuan Kudus menjadi dorongan untuk mengubah rumusan di dalam ibadah. 

Sola scriptura (manusia dapat memahami tentang Allah dari Firman Allah yang 

terdapat dalam Alkitab) yang menekankan tentang betapa pentingnya peran 

kotbah dalam sebuah ibadah 

2.2 Sakramen Perjamuan Kudus  

 Sakramen yang dilakukan oleh Kristen Protestan terdapat dua sakramen 

yaitu Baptisan Kudus dan Perjamuan Kudus. Sakramen adalah tanda-tanda suci 

yang kelihatan dan materai yang sudah ditetapkan oleh Allah, dengan tanda suci 

tersebut jemaat mengingat bahwa pengorbanan yang dilakukan oleh Yesus Kristus 

kepada umat manusia sebagai pengampunan dan hidup yang kekal oleh karena 

anugerahNya. Perjamuan Kudus diberikan kepada orang yang membenci dosanya, 

walaupun hidup dalam dosa, manusia yang tetap percaya bahwa ada 

pengampunan dariNya dan kelemahan telah ditutupi oleh sengsara dan 

kematianNya. Pemaknaan Perjamuan Kudus bukan berhenti pada saat ini tetapi 

semakin lama semakin diteguhkan imannya dan berusaha memperbaiki 

hidupnya.
18

 

Realitas yang melampaui pengamatan yang dialami manusia, sehingga 

sakramen diinterpretasikan dalam arti simbol atau lambang keagamaan. Dalam 

antropologi budaya dan filsafat agama “simbol” atau “lambang” pada umumnya 

dimengerti sebagai suatu realitas konkret dan kelihatan, bentuk yang dibuat 
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menjadi hadir dalam kesadaran manusia terhadap sesuatu yang tidak terlihat. Pada 

umumnya dibedakan dalam dua macam simbol religius. Pertama, simbol ekspresif 

yaitu sebuah realitas fisik (benda atau perbuatan) yang kemudian menjadi ekspresi 

dari suatu pengalaman subjektif batiniah (keyakinan dan perasaan) terhadap yang 

adikodrati. Melalui simbol ekspresif manusia sampai pada pengalaman batiniah 

yang sama. Misalnya, simbol salib dan lilin sebagai simbol suatu keyakinan, 

perasaan dan pengalaman orang Kristen. simbol ekspresif tersebut berdasarkan 

sebuah pengalaman iman terhadap yang adikodrati yang dipahami oleh orang 

kristen, tetapi simbol ini tidak dirasakan sebagai penampakan yang adikodrati itu. 

Antropologi budaya menjelaskan keterkaitan antara simbol dan kebatinan, 

kebatinan terbentuk oleh simbol dan simbol terbentuk oleh kebatinan.
19

 

 Simbol religius yang kedua adalah simbol representatif. Simbol 

keagamaan bukan hanya sekedar diinterpretasikan menurut seorang yang 

mempunyai pengalaman dengan yang adikodrati saja. Berbicara tentang simbol 

keagamaan mempunyai dimensi sosial, biasanya ditentukan dalam sebuah 

kelompok sosial. Simbol dalam sebuah kelompok sosial mempunyai peran 

sebagai sarana komunikasi. Para pemakai simbol keagamaan melihat pada 

kesamaan makna antara tanda dan yang ditandakan. Sebuah simbol representatif 

tidak dapat ditentukan oleh satu orang, perlu ada kesadaran bersama antara makna 

tanda dan yang ditandakan. Pada awalnya salah satu realitas fisik (benda, 

perbuatan, kejadian) dirasakan oleh seseorang atau sebuah kelompok secara 

langsung sebagai penampakan dari yang adikodrati. Kemudian realitas tersebut 
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dijadikan simbol sosial dan ditetapkan sehingga orang lain dapat merasakan 

pengalaman religius yang sama.  

Simbol sebagai realitas fisik dan apa yang disimbolkan tidak dapat 

terpisah dan dapat dipisahkan. Apabila simbol itu dipisahkan dengan yang 

transenden/adikodrati akan menggeser arti simbol “sakramen” menjadi kosong 

dan hanya sebagai tanda signifikatif. Contoh tanda signifikatif seperti rambu lalu 

lintas, janur kuning, bendera kematian. Simbol representatif dalam istilah 

“sakramen” merupakan sebuah benda/barang yang menjadi simbol komunal dari 

yang ilahi.
20

  

Perjamuan suci merupakan bagian dari tradisi Yahudi, perjamuan dimulai 

dengan pengucapan syukur atas kebaikan Allah. Contoh perjamuan suci adalah 

khaburah dan seder. Khaburah (perjamuan persaudaraan, ketika seorang rabi 

berkumpul dengan murid-muridnya untuk makan dan bersekutu), seder 

(Perjamuan Paskah) dalan Perjanjian Lama (Keluaran 12:1-28; 43-49) setiap 

rumah tangga menyediakan seekor domba setelah disembelih kemudian dibawa 

ke dalam bait suci yerusalem kemudian dimakan oleh kelompok-kelompok 

keluarga. Dalam Perjanjian baru, melanjutkan tradisi perjamuan suci. Terdapat 

perbedaan antara injil sinoptik dengan injil Yohanes. Dalam injil Sinoptik 

menyatakan bahwa perjamuan itu adalah perjamuan paskah (seder), sedangkan 

Injil Yohanes mengimplikasikan khaburah.
21
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Ritus-ritus atau upacara keagamaan yang disimbolkan dalam bentuk 

sakramen-sakramen merupakan cara supaya gereja mempunyai simbol yang kuat. 

Sakramen yang dilakukan tidak terlepas dari sejarah masa kuno. Sejak zaman 

Perjanjian Baru, gereja memiliki dua sakramen sentral yaitu Baptisan dan 

Perjamuan Malam Tuhan (Perjamuan Kudus). Sakramen Baptisan dan Perjamuan 

Kudus berkaitan dengan pelayanan Yesus sendiri. Yesus memerintahkan para 

pengikut-Nya untuk membaptis dan melakukan kembali Perjamuan malam 

menjelang penyaliban. Tradisi barat melakukan lima sakramen yang lain seperti: 

penguatan, pernikahan, tobat, pengurapan, dan pentahbisan. Kata “sakramen” 

menunjuk kepada arti “tanda yang suci” hal ini digunakan dalam ketentaraan 

Roma sebagai sebutan untuk sumpah setia kepada kaisar. Tertulianus adalah 

orang yang pertama menggunakan istilah sakramen. Sakramen digunakan sebagai 

terjemahan dari istilah Yunani musterion yang berarti misteri. Orang Kristen 

meminjam istilah ini dari agama helenis kuno yaitu nama untuk upacara suci. 

Makna “sakramen” bukan hanya sekedar “tanda/ritual” tetapi mempunyai makna 

sebagai tindakan suci yang mengubah kehidupan orang-orang yang ikut ambil 

bagian dan percaya.
22

 

Kesakralan terjadi ketika jemaat beribadah kepada Tuhan, seolah-olah 

manusia merasakan kehadiran-Nya. Situasi seperti ini tidak dapat dijelaskan tanpa 

merasakan langsung dalam sebuah ibadah. Mungkin akan terasa berbeda ketika 

ibadah hanya merupakan suatu ritual yang menjadi kebiasaan sehingga 

pemaknaannya kurang. Simbol yang mempunyai makna bagi jemaat seperti roti 
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dan anggur dalam Perjamuan Kudus sangat terasa kebersamaan dengan yang 

adikodrati. 

2.2.1 Katolik 

Dalam Konsili Vatikan II dan pengajaran Katolik di Indonesia sudah 

mengakui eucharistia bukan korban. Yesus disebut “Anak Domba Allah” yang 

menanggung dosa-dosa manusia. Peringatan kematian Yesus di kayu salib bukan 

sebagai korban melainkan sebagai contoh pemberian diri yang utuh kepada 

sesama manusia. Dalam kitab Yohanes 15:13 “Tidak ada kasih yang lebih besar 

dari pada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya.” 

Yesus mengajarkan itu untuk memperdulikan orang lain ketika berada disekitar 

kita. Di Gereja Ortodoks Yunani sisa-sisa agape masih nampak. Eucharistia 

dikhususkan bagi umat sedangkan bagi yang lain disediakan blassed bread. Teks-

teks Perjanjian Baru yang berbicara tentang pemberian makan kepada 5.000 

(Mark 6:44; 8:19; Mat 16:9) /4.000 (Mark 8:9; 8:20; Mat 16:10) orang, ada pesan 

agape yaitu menyangkut kepada siapa saja. Bukan hanya dalam komunitasnya 

saja tetapi kepada seluruh orang yang hadir walaupun bukan dalam 

komunitasnya.
23

 Hal makan bersama bukan untuk pembuktian siapa (orang 

Kristen) yang melakukannya, tetapi keadaan di mana kehidupan bersama umat 

manusia nampak dalam situasi tersebut. Sakramentalisasi merupakan penyatuan 

korban rohani umat beriman ke dalam korban Kristus. Melalui Ekaristi terpenuhi 

korban rohani kepada Allah Bapa melalui Kristus. Pengalaman seperti ini 

merupakan “sumber” untuk semakin taat kepada Allah.
24
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 Penggunaan nama untuk menunjukkan Perjamuan Kudus yang didasarkan 

pada tindakan-tindakan Yesus dalam perjamuan terakhir bermacam-macam 

seperti: “Ekaristi” (pengucapan syukur) atau “Perjamuan Malam Tuhan” (1 Kor. 

11:20), “pemecahan roti” (Kis. 2:46; 20:7), “liturgi ilahi”, “Perjamuan Kudus”, 

“korban kudus”, dan “perinatan akan Tuhan”. Perjamuan Kudus merupakan 

bentuk ibadah Kristen yang paling khas karena memuat autoritas hubungan 

langsung dengan Juru Selamat.
25

 

 Paulus membuat arti Perjamuan Kudus dapat dilihat dalam 3 unsur sebagai 

persekutuan, dalam 1 Korintus 10:16-17 “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? Karena roti adalah satu, maka kita, sekalipun banyak, adalah satu tubuh, 

karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu.” Peringatan, Lukas 

22:19-20 ” 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 dibuat-

Nya dengan cawan sesudah makan; Ia berkata: "Cawan ini adalah perjanjian baru 

oleh darah-Ku, yang ditumpahkan bagi kamu.” Kehadiran,  Yohanes 6:50-51 

“Inilah roti yang turun dari sorga: Barangsiapa makan dari padanya, ia tidak akan 

mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari 

roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang Kuberikan itu ialah daging-

Ku, yang akan Kuberikan untuk hidup dunia."
 26
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 Ekaristi dalam Khatolik dianggap sebagai perayaan ulang penderitaan 

Yesus yang berakhir pada penyaliban. Peristiwa berdarah ini (pengorbanan Yesus 

untuk menebus dosa umat manusia dan yang menyelamatkan) tidak terjadi pada 

masa kini, dalam Ekaristi umat mengingat kembali peristiwa penyaliban melalui 

roti dan anggur. Allah tidak haus darah sehingga Ia meminta umat yang percaya 

untuk memberikan nyawanya sebagai ganti dan syarat untuk selamat. Peristiwa 

yang diulang inilah menjadi bagian penting karena keselamatan yang diperoleh 

umat tidak ada imbalan atau harus mengganti dengan tubuh dan darah. Di dalam 

misa umat menerima hosti yang dicelupkan dalam cawan yang berisi anggur, 

kemudian umat tidak menerima cawan tersebut. Suasana tenang terlihat pada saat 

misa. Umat begitu menghormati prosesi misa tersebut, terlihat umat  merendahkan 

hati  dengan posisi tangan yang meminta ketika menerima hosti yang diberikan 

oleh imam.
 27

 

2.2.2 Protestan 

 Istilah sakramen diberi arti cukup luas, dimaksudkan sebagai suatu cara 

berfikir, alam pikiran, materi berupa benda atau perbuatan dirasakan dan dialami 

sebagai pernyataan dan penampakan suatu yang transenden. Sakramen adalah alat 

pelayanan yang dikhususkan dalam karya penyelamatan Allah di dunia ini. Alat 

yang digunakan adalah roti (melambangkan tubuh Kristus) dan anggur 

(melambangkan darah Kristus) sebagai unsur dasar. Hal ini menunjuk pada 

keyakinan bahwa penyaliban dan kematian Yesus adalah dasar penyelamatan bagi 

manusia, makan dan minum bersama dalam meja Perjamuan melambangkan 

kehidupan keluarga Allah, dan Sakramen Perjamuan mengacu pada perjamuan 
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yang sempurna di sorga. Sakramen Perjamuan Kudus mempunyai makna jika 

orang yang mengikuti Perjamuan Kudus sungguh-sungguh beriman (1 Kor 10: 16-

22).
28

  

 Perjamuan Kudus termasuk dalam struktur ibadah Kristen. Asal usul 

ibadah sinagoge Yahudi yaitu untuk memenuhi fungsi nasionalis. Selama orang-

orang Yahudi dalam pembuangan Babel, tidak ada tempat untuk memberikan 

persembahan korban oleh karena itu mereka membangun sinagoge sebagai sarana 

untuk mempertahankan hidup. Bagi Orang Israel, sinagoge digunakan sebagai 

tempat untuk menyampaikan doa bersama untuk mengingat tindakan-tindakan 

Allah kepada merreka. Dengan ibadah orang Israel semakin memperkuat 

persatuan dari satu gererasi ke generasi yang lain. Orang-orang Yahudi di 

pembuangan rindu akan negeri leluhurnya berkumpul untuk membaca, merenung 

dan bersukacita atas apa yang Allah telah perbuat bagi mereka.
29

 

Dalam ibadah, sinagoge berfungsi untuk menguatkan dan mengingatkan 

umat terhadap cerita-cerita masa lampau. Allah yang hadir pada masa lampau juga 

tetap hadir dalam ibadah masa kini. Orang-orang Kristen yang bertobat dari 

Yudaisme benar-benar akrab dengan pola ibadah sinagoge. Dalam ibadah 

sinagoge juga merayakan Ekaristi “dirumahnya masing-masing,” Kis 2:46 

“Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam Bait 

Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan 

makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati.”
30
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Salah satu cara pengungkapan iman jemaat yaitu melalui bentuk atau 

model sebuah ibadah. Sebagai contoh dalam gereja kuno pemahaman bahwa roti 

dan anggur Perjamuan Kudus, Orang percaya menerima tubuh dan darah Kristus 

yang sudah rela mati untuk menebus dosa umat manusia. Perjamuan Kudus 

dipercaya sebagai sarana untuk memperoleh keselamatan, oleh sebab itu perayaan 

Perjamuan Kudus ini menjadi puncak kebaktian, terdapat hubungan yang erat 

antara ajaran gereja dengan sebuah kebaktian. Di dalam reformasi ajaran gereja 

oleh Luther, Zwingli, dan Calvin membuat kaum Protestan untuk merumuskan 

kembali tata ibadah gereja Katolik Roma. Di dalam misa Katolik, ibadah diakhiri 

dengan perayaan Ekaristi (Perjamuan Kudus) yang dianggap sebagai peringatan 

korban Yesus Kristus di kayu salib tetapi tidak berdarah dan khotbah yang 

dilakukan hanya sebagai pengantar kepada Ekaristi tersebut.  Di dalam reformasi 

yang dilakukan oleh Calvin melihat bahwa, sola gratia (keselamatan oleh karena 

kasih karunia) melihat cara pandang yang lain mengenai Perjamuan Kudus di 

dalam manusia memperoleh keselamatan, dan perubahan paradigma atau cara 

pandang mengenai Perjamuan Kudus menjadi dorongan untuk mengubah rumusan 

di dalam ibadah. Sola scriptura (manusia dapat memahami tentang Allah dari 

Firman Allah yang terdapat dalam Alkitab) yang membuat khotbah menjadi 

bagian yang penting bagi sebuah ibadah. 

Sakramen adalah tanda yang diberikan Kristus untuk menunjuk pada 

penyelamatan manusia, yang memateraikan keselamatan ini dalam diri orang 

percaya.
31

 Sakramen yang merupakan kesaksian tentang perjanjian yang telah 

diadakanNya dengan manusia dan yang telah di teguhkanNya melalui 
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kematianNya. Calvin mengatakan: “baptisan merupakan suatu tanda yang 

dengannya kita mengaku di depan umum, bahwa kita mau digolongkan sebagai 

umat Allah”, sehingga bukan hanya hati kita yang mengakui Kristus sebagai 

Tuhan dan juru selamat tetapi juga mulut kita (Roma 10:9-10).
32

 Calvin 

mengatakan: sakramen akan memperkuat dan mempertebal iman. Sakramen 

dalam ibadah tentunya akan berfungsi seperti itu karena adanya Roh Kudus yang 

bekerja dalam hati orang Kristen. 

 Sakramen Perjamuan Kudus termasuk dalam aspek persekutuan dalam 

gereja. Gereja disebut sebagai persekutuan orang kudus (communion sanctorum). 

Ketika manusia jatuh dalam dosa mengakibatkan rusaknya persekutuan dengan 

Tuhan yang telah tercipta sangat indah. Manusia menjadi terasing dalam sebuah 

persekutuan, dosa yang menyebabkan jurang pemisah. Kehidupan manusia berada 

dalam keterasingan yang sebelumnya berada dalam persekutuan. Kehadiran Yesus 

ke dalam dunia sebagai penyelamat umat manusia untuk menjaga persekutuan. 

Manusia yang terasing dari Allah, orang lain dan dirinya ditarik masuk ke dalam 

gereja untuk mengalami hidup yang sesungguhnya dalam persekutuan. Roh kudus 

memampukan manusia hidup dalam persekutuan dan tidak lagi dalam 

keterasingan.
33
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 Perjamuan Kudus sebagai tradisi makan bersama yang dilakukan Yesus 

kepada murid-murid-Nya. Perjamuan Kudus tetap bertahan dalam liturgi gereja 

untuk selalu merenungkan pengorbanan Yesus di kayu salib. Yesus hadir di dunia 

untuk menebus dosa umat manusia sehingga aspek persekutuan tetap terjaga 

bukan lagi aspek keterasingan. Makan bersama ini mempunyai arti keterbukaan. 

Segala yang tersedia di atas meja makan terlihat jelas dan juga sebagai perekat 

sosial. Fungsi perekat sosial disini adalah mengingat anggota keluarga yang lain 

ketika makan bersama. Seseorang tidak dapat makan sebanyak-banyaknya tanpa 

memperhatikan orang lain yang berada di meja makan. Segala yang ada 

disesuaikan sehingga cukup dan semua mendapat bagian yang sama. Rasa lapar 

sebelum makan dan kenyang setelah makan dapat dirasakan bersama-sama.
34

 

Berbeda ketika di Taman Eden, Adam makan yang mendatangkan dosa. Ia 

makan sendiri, makan sembunyi-sembunyi dan membelakangi Tuhan. Makanan 

yang seharusnya tidak dimakan oleh Adam dan Hawa mereka makan, mereka 

tidak melakukannya secara bersama-sama. Karena sadar bahwa buah itu dilarang, 

tetapi mereka tergoda, maka mereka tidak terbuka dengan Tuhan. Dalam Yohanes 

13: 26-30,
35

 Yudas pergi setelah menerima roti dan membelakangi Tuhan.
36

 

Bentuk makan bersama di atas meja perlu dilakukan sehingga tidak ada yang 

tersembunyi. 
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Dalam kebudayaan Perjamuan Kudus klasik yang dilakukan oleh 

Protestan, jemaat menggunakan cawan sebagai tempat anggur. Cawan tersebut 

diedarkan kepada jemaat, semakin berkembang ke masa kini beberapa gereja 

sudah menggunakan sloki sebagai ganti cawan yang digunakan oleh jemaat. 

Penggunaan cawan tetap ada tetapi hanya sebagai simbol di depan atau pendeta 

hanya mengangkat cawan tetapi ketika membagikan kepada jemaat sudah 

menggunakan sloki. Simbol cawan yang digunakan oleh pendeta tidak akan 

berubah karena formulasi kalimat pengantar sebelum jemaat minum anggur 

Perjamuan Kudus masih sesuai dengan teks Alkitab.  

Penggunaan cawan menjadi sloki dipengaruhi oleh perkembangan jumlah 

anggota jemaat. Terdapat tiga tata cara dalam Sakramen Perjamuan Kudus: 

pertama, roti dicelupkan dalam cawan yang berisi anggur kemudian jemaat 

memakan roti yang sudah tercampur oleh anggur, jemaat tidak menggunakan 

cawan. biasanya tata cara ini dilakukan oleh jemaat Khatolik. Kedua, cawan 

diedarkan kepada jemaat, biasanya tata cara ini dilakukan oleh jemaat Protestan 

pada masa awal. Ketiga, jemaat menggunakan sloki, cawan hanya sebagai simbol 

di depan. Biasanya tata cara ini dilakukan oleh jemaat Protestan masa kini yang 

sudah terpengaruh oleh perkembangan ilmu pengetahuan (kesehatan) dan ingin 

cepat selesai. 
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2.3 Makna Cawan  

Sesungguhnya cawan atau dalam Perjanjian Lama disebut piala. Piala 

merupakan sebuah peralatan makan minum yang sangat penting bagi orang Israel 

(masyarakat Yahudi), sebuah piala menggambarkan atau melambangkan 

kehidupan pemiliknya. Dalam kisah Yusuf (Kejadian 37-44), Yusuf tinggal 

bersama dengan ayahnya Yakub. Kehidupan keluarga yang seharusnya harmonis, 

tidak terjadi dalam kehidupan Yusuf. Ia dibenci saudara-saudaranya ketika ia 

menyampaikan kabar kepada ayahnya tentang kejahatan saudara-saudaranya. 

Selain itu, Yusuf diperlakukan lebih oleh ayahnya seperti dibuatkan jubah yang 

maha indah bagi dia.  

Pada suatu ketika Yusuf bermimpi ”tampak kita sedang di ladang 

mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku tegak berdiri, 

kemudian datanglah berkas-berkas kamu mengelilingi dan sujud kepada 

berkasku.” Para saudaranya berkata demikian: apakah engkau ingin menjadi raja 

atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Ini adalah mimpi pertama 

Yusuf yang membuat saudara-saudaranya semakin membencinya (Kej 37:8). 

Kemudian Yusuf dijual kepada orang Ismael dari Gilead. Setelah dijual, jubah 

yang digunakan Yusuf dicelupkan dalam darah kambing, seolah-olah Yusuf sudah 

dimangsa oleh binatang buas dan ayahnya tidak akan mengetahuinya. Kemudian 

cerita berlanjut pada kisah Yusuf yang hidup seorang diri tinggal di rumah Potifar 

(Potifar telah membeli Yusuf dari orang Ismael). Yusuf bekerja di istana Firaun, 

ketika itu Firaun mendapat sebuah mimpi dan tidak ada yang dapat menafsirkan 

mimpi Firaun, kemudian Yusuf menafsirkan mimpi Firaun dan berhasil 

menafsirkannya. Setelah berhasil menafsirkan mimpi Firaun, Ia diangkat sebagai 
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penguasa di Mesir (Kej 41:40). Setelah Yusuf menjadi penguasa di Mesir, 

saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir dan bertemu dengan Yusuf.   

Dalam kitab Kejadian 44 melukiskan tentang betapa berartinya sebuah 

piala itu. Yusuf memerintahkan kepala rumah tangganya untuk mengisi karung-

karung saudara-saudaranya yang datang ke Mesir karena musim kelaparan yang 

melanda tanah mereka dengan gandum, uang sebanyak yang mereka mampu bawa 

untuk dibawa pulang. Tanpa sepengetahuan mereka, Yusuf menyuruh kepala 

rumahnya untuk memasukkan piala Yusuf yang dibuat dari perak ke dalam 

karung Benyamin (saudara kandung yang bungsu). Pada akhirnya, Benyamin 

harus kembali ke Mesir atas “tuduhan” mencuri piala.  

Piala adalah pengejewantahan pribadi seseorang dan piala merupakan 

hadiah yang sangat bermakna yang diberikan pada hari lahir seseorang dengan 

diukirkan namanya di atas piala tersebut. Piala tersebut mengandung permohonan, 

“Kiranya hidupmu akan menjadi sama khasnya, sama berharganya, dan sama 

ketahanannya dengan piala ini. Kiranya hidupmu akan semakin bermakna dan 

diperkaya isinya sehingga mengisi pialamu sampai berlimpah ruah”. Dari kisah 

ini menceritakan bahwa piala Yusuf itu tidak mereka curi. Piala itu adalah milik 

orang yang kehidupannya telah mereka curi.
37

 Dari sini terlihat bahwa, piala 

merupakan sebuah simbol yang cukup sentral berpengaruh terhadap kehidupan 

seorang Ibrani. Dihadiahkan dengan diberi permohonan (tentu yang dimaksud 

disini adalah permohonan kepada Allah mereka dalam bentuk doa).  
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 Pengulangan kisah terjadi dalam bentuk “piala yang dicuri.” Pertama, 

dalam kebersamaan terjadi konflik internal keluarga yang kemudian mereka dapat 

berkumpul lagi di Mesir. Kedua, karena piala yang dititipkan dalam karung milik 

Benyamin dan menceritakan mereka akan berpisah dengan Benyamin sama 

seperti Yusuf yang pada waktu itu berpisah. Ketiga, mereka tidak membiarkan 

seorang diri, kebersamaan juga muncul seperti pada saat mereka hidup bersama 

pada masa lalu (Yusuf dijual ke tanah Mesir). Piala sebagai alat penghubung 

cerita sehingga mereka dapat saling hidup berdekatan.  

Ketika Yesus dalam Perjamuan Malam terakhir menjelang kematianNya, 

mengulurkan piala kepada murid-muridNya agar mereka minum dari satu cawan 

untuk bersama-sama. Tujuan diperbuatNya supaya mereka mendapat bagian dari 

inti dan makna kehidupanNya.
38

 Ketika jemaat melakukan Perjamuan Kudus 

melalui cawan sebagai tempat minum anggur, Yesus telah mengajak untuk 

mengingat Perjamuan Malam dan selalu diingat oleh jemaat dengan cara 

Sakramen Perjamuan Kudus.  
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