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BAB III 

MAKNA PERJAMUAN KUDUS 

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai hasil penelitian yang 

didalamnya berisi sejarah GKJ Immanuel Surakarta dan Perjamuan Malam yang 

ditetapkan oleh Yesus Kristus dan tentang bagaimana pemahaman jemaat tentang 

Perjamuan Kudus khususnya dalam hal penggunaan cawan dan sloki dalam 

Perjamuan Kudus. 

3.1 Sejarah GKJ Immanuel Surakarta 

  Gereja Kristen Jawa (GKJ) di wilayah Solo awalnya berasal dari GKJ 

Margoyudan Yogyakarta yang kemudian berkembang menjadi GKI Sangkrah, 

sebagai cikal bakal GKI Jawa Tengah. Di wilayah Solo terdapat GKJ Manahan, 

GKJ Danukusuman, GKJ Cakraningratan, dan dari gereja-gereja tersebut 

kemudian berkembang menjadi GKJ Joyodiningratan dan GKJ Bibisluhur. GKJ 

Bibisluhur kemudian berkembang lagi menjadi GKJ Wisma Panembah dan GKJ 

Mojosongo. Dari GKJ Margoyudan masih mengampu beberapa pepanthan 

(Wilayah Jebres, GKJ Dagen Palur dan GKJ Selokaton). GKJ Immanuel hasil 

pembiakan Wilayah Jebres (Pepanthan Jebres, Pepanthan Ngasinan, Pepanthan 

Ngoresan dan Petoran). pepanthan Ngasinan dan Ngoresan yang dewasa, 

kemudian merangkul satu tempat pangibadah Panggungrejo yang pada tahun 1995 

dewasa. GKJ Immanuel menambah satu wilayah di Pucangsawit di pinggir 

Bengawan Solo menjadi 4 wilayah. Kemudian dari GKJ Margoyudan masih ada 

pepanthan yang diampu yaitu GKJ Gandekan Solo Timur. Setelah GKJ Imanuel 

dewasa, GKJ Jebres juga dewasa. Selanjutnya GKJ Petoran dewasa tahun 2012, 

sekarang GKJ Margoyudan tidak mempunyai pepanthan, jadi GKJ Margoyudan 
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sebagai gereja yang tua dan dewasa, hanya mempunyai satu tempat ibadah di 

Jalan Walter Monginsidi Yogjakarta.  

Sedikit sejarah tentang cikal bakal GKJ yang ada di Solo, Sragen, 

Wonogiri, Sukoharjo, Boyolali, Kartasura, semua dari Margoyudan. Pada tahun 

2012, GKJ klasis Solo terdapat 14 gereja dengan wilayah terjauh sekitar 8 km 

(GKJ Wismo panembah Ngipang Welar dan GKJ Selokaton), letak GKJ 

Immanuel dekat dengan GKJ Jebres sekitar 1 km, kemudian GKJ Petoran kurang 

dari 1 km. Letak GKJ di Klasis Solo cukup berdekatan, sehingga terlihat 

perkembangan jemaat sangat pesat. Pusat klasis di Jalan Monginsidi di dekat 

Universitas Kristen Surakarta (UKS), universitas ini milik GKJ dan beberapa 

gereja pendukung seperti GPIB, Penabur Surakarta dan GKI.
1
 

Sebelum GKJ Immanuel dewasa pada tahun 1996, sudah memulai 

pelayanan pada tahun 1968 di Jebres timur. Wilayah Jebres Timur meliputi tugu 

Jebres (Jl. Ir. Sutami ke selatan) sampai rel kereta api, rel kereta api timur sampai 

Bengawan Solo, Cargo timur sampai Gempolan/Ngoresan. Rentang sejarah GKJ 

Immanuel Surakarta dibagi menjadi 4 bagian yaitu pra kelompok pangibadah, 

masa perkembangan jemaat, terbentuknya GKJ wilayah Jebres Surakarta, dan 

persiapan GKJ Immanuel Surakarta. 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Hasil wawancara Pdt. AWR, 15 februari 2013 
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A. Pra kelompok pangibadah 

Terdapat 16 orang warga GKJ Margoyudan Yogyakarta yang berdomisili 

di daerah Surakarta (Kentingan Kulon, Ngasinan, Gendingan, dan 

Pucangsawit). Antara wilayah Yogyakarta dan Surakarta dirasa cukup jauh 

sehingga beberapa orang ini merasa bertanggung jawab untuk beribadah di 

wilayah Surakarta sehingga lebih terjangkau. Mereka bersama Majelis 

pamong sepakat untuk beribadah setiap minggu sore di sebuah rumah 

warga jemaat yang kemudian tempat tersebut dijadikan pos Pekabaran 

Injil (PI). PI di tempat ini berjalan dengan baik dan semakin berkembang 

secara kuantitatif (jumlah warga), sekitar 125 orang mengikuti katekisasi 

dan melayani baptis dengan jumlah 92 orang pada tanggal 24 Agustus 

1969. Perkembangan ini dilanjutkan dengan cara menyelenggarakan 

sekolah minggu, Pemahaman Alkitab (PA) dan mengusahakan tanah 

sebagai tempat ibadah. Pada tanggal 16 Agustus 1970 secara resmi jemaat 

memperoleh tanah seluas 400 m
2
 di Rt. 5 Jebres blok 23, tanah yang 

diperoleh ini ditandatangani oleh Pdt. D. Reksadarmodjo. Pada tanggal itu 

juga dilakukan peletakan batu pertama oleh Bp. S. Kadiolumakso (mantan 

lurah Jebres) dan dilanjutkan dengan persekutuan doa oleh pendeta.  

B. Masa perkembangan jemaat 

 Kelompok pangibadah tahun 1968-1972 

Sebelum tahun 1970 warga jemaat di Ngasinan dan sekitarnya telah 

berhasil mengubah pos PI menjadi kelompok pangibadah. Pada bulan 

November 1970, jemaat sudah beribadah di wilayah tersebut.  
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 Pepanthan Ngasinan tahun 1972-1996 

Pada tanggal 24 Desember 1972 pukul 17.00 WIB, kelompok 

pangibadah ditingkatkan menjadi pepanthan yang di teruskan dengan 

ibadah natal. Peresmian pepantahn dilakukan oleh Pdt. Herman 

Setyowardoyo, S.Th dan yang membuka papan nama pepantahan 

Ngasinan oleh Bp. Sugiarto Widyosusanto. Pada tanggal 3 Januari 

1973, membentuk pengurus pepanthan dan pada tanggal 24 Agustus 

1973 pengurus pepanthan mengadakan kegiatan di bidang pendidikan 

(taman kanak-kanak Kristen dan sekolah dasar). 

 Kelompok pangibadah Ngoresan 

Pada tahun 1979 sebagian tempat tinggal warga pepantahn Ngasinan 

direlokasi untuk kepentingan proyek pembangunan Akademi Seni 

Kerawitan Indonesia (ASKI) yang kemudian berganti nama Sekolah 

Tinggi Seni Indonesia (STSI) dan terakhir menjadi Institut Seni 

Surakarta (ISI), mereka dipindahkan daerah Ngoresan. Mereka 

bersama dengan warga GKJ Margoyudan yang berdomisili di daerah 

Ngoresan membentuk persekutuan pada tanggal 16 Februari 1980 

sehingga membentuk kelompok pangibadah. Semakin lama jemaat 

semakin berkembang dengan dua tempat sekolah minggu dan taman 

kanak-kanak. Oleh karena itu jemaat sudah membutuhan tempat 

ibadah. Pada tahun 1981 salah seorang warga Bp. Gitono (bukan 

warga gereja) yang tinggal di Rt. 1 Rk. III kentingan Jebres merelakan 

tanah garapannya untuk pembangunan gereja. Peresmian penggunaan 
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bangunan gereja oleh Pdt. Winoto Hadikusuma dan dilanjutkan ibadah 

perayaan Natal (Desember 1981). 

 Pepanthan Ngoresan 

Sebagian warga kelompok pangibadah Ngoresan dan bangunan gereja 

terkena relokasi tahun 1983, daerah sekitar Ngoresan sampai arah 

Gulon dan Panggungrejo akan dibangun rumah sakit jiwa. Sebagai 

ganti tanah gereja disediakan di Gulon ± 200 m
2
 dan di Panggungrejo 

± 130 m
2
 digunakan untuk pembangunan taman kanak-kanak. Tanggal 

15 Mei 1983 bangunan gereja dan taman kanak-kanak difungsikan 

kembali. Pada tanggal 24 Desember 1984 kelompok pangibadah 

Ngoresan diresmikan menjadi Pepanthan Ngoresan kemudian 

dilanjutkan dengan ibadah perayaan natal.  

 Kelompok pangibadah Panggungrejo 

Perkembangan wilayah pelayanan semakin nampak sampai di wilayah 

Panggungrejo. Sebagian warga yang dipindahkan ke Panggungrejo 

membentuk persekutuan dan setiap minggu sore mengadakan 

kebaktian di salah satu rumah warga jemaat. Jumlah warga yang 

semakin banyak, mendesak warga untuk memikirkan pembangunan 

gedung gereja. maka dibangun di atas tanah ganti taman kanak-kanak 

dari pemerintah menjadi sebuah tempat ibadah yang sederhana, pada 

tanggal 25 Desember 1987 diresmikan kelompok pangibadah 

Panggungrejo.  
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C. Terbentuknya GKJ wilayah Jebres Surakarta 

Pada tahun 1984 Majelis pamong pepanthan Ngasinan bersama-

sama dengan Majelis pamong kelompok pangibadah (KP) Ngoresan 

mengadakan pertemuan rutin satu bulan satu kali untuk membicarakan tri 

tugas gereja. setelah berjalan dengan lancar, kemudian mengundang 

Majelis pamong KP Petoran supaya terjalin hubungan yang baik. 

Hubungan yang baik antara tiga wilayah ini dimulai pada pertengahan 

tahun 1985. Pada tanggal 15 Januari 1987 jam 19.20 WIB diadakan 

pertemuan Majelis pamong se-wilayah Jebres di rumah Bp. Suwardi PU 

Kandangsapi. Pertemuan ini terdiri dari pepanthan Ngasinan, KP 

Ngoresan, KP petoran, Pamong Kandangsapi, dan Mondokan yang 

kemudian membentuk pengurus Majelis wilayah Jebres.  

Pertemuan Majelis wilayah Jebres di KP Petoran pada tanggal 16 

Februari 1987 sepakat untuk mendirikan KP Kandangsapi (KP Kandang 

Sapi sekarang menjadi GKJ jebres. Terletak di sekitar pusat kelurahan 

Jebres. Jebres sebenarnya nama orang belanda yang bernama Pieter 

Yafres, mungkin karena lidah orang jawa nama Yafres menjadi jebres). 

Ibadah pertama dilakukan pada hari minggu tanggal 1 April 1987 jam 

09.00 WIB di rumah Bp. Suradi, Kandangsapi RT 02 RW XXXII. 

Keberadaan KP Kandangsapi menimbulkan reaksi dari ketua Majelis GKJ 

Margoyudan, dianggap akan ada Majelis tandingan, kemudian Majelis 

wilayah Jebres menanggapi masalah tersebut dengan menyatakan bahwa 

Majelis wilayah tidak mengadakan rapat tetapi hanya pertemuan.  
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Setelah para Majelis wilayah Jebres mengadakan pertemuan rutin 

dan berjalan dengan baik, kemudian muncul rencana untuk mendirikan 

sebuah gereja yang dewasa di wilayah Jebres. Pada tanggal 5 Desember 

1989 mereka mengajukan surat bersama (pepanthan Ngasinan, KP 

Ngoresan, KP Petoran, dan KP Kandangsapi) kepada Majelis GKJ 

Margoyudan supaya di wilayah Jebres terdapat sebuah gereja dewasa. 

Proses ini cukup lama karena bidang kewargaan kurang berminat. Pada 

awal tahun 1991 Majelis wilayah Jebres melakukan rapat bersama 

pengurus pepanthan dan kelompok pangibadah dengan catatan yang 

rumahnya ditempati yang memimpin rapat. Pertemuan bersama tersebut 

dimulai tanggal 20 Januari 1992 di KP Ngoresan, mereka membahas 

tentang persiapan pendewasaan Jebres. Majelis wilayah jebres 

membicarakan tentang pastoral. Pertemuan ini mengalami pasang surut 

karena Majelis yang hadir tidak sepenuhnya mendukung pendewasaan ini. 

Melihat perkembangan pertemuan Majelis, Majelis wilayah Jebres 

mengambil sikap dengan terus mendesak Majelis GKJ Margoyudan 

bidang kewargaan untuk memastikan pendewasaan ini. Tanggal 11 Maret 

1993 dengan surat Majelis GKJ Margoyudan nomor 

152/MPH/GKJM/3/1993 di gereja Petoran dilantik Majelis wilayah Jebres 

oleh Majelis GKJ Margoyudan. Majelis wilayah Jebres (Ngasinan, 

Ngoresan, Petoran, dan Kandangsapi) ditugasi untuk bermusyawarah 

menentukan gereja induk.  
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 Pada tanggal 19 Oktober 1993 Majelis wilayah Jebres mengadakan 

rapat dengan agenda khusus membicarakan gereja induk. Hasil rapat 

tersebut tidak mencapai kesepakatan gereja mana yang akan menjadi 

gereja induk. Rapat pada saat itu memutuskan mencabut kesepakatan 

antara Majelis dan pengurus pepanthan se-wilayah Jebres tentang ingin 

menjadi satu gereja dewasa tanpa mempersoalkan dimana yang akan 

ditunjuk sebagai gereja induk.  

Berdasarkan hasil rapat pengurus pepanthan Ngasinan tanggal 22 

November 1993 nomor 68/B.5/Ngas/XI/1993 perihal permohonan dewasa 

sendiri. Majelis GKJ Margoyudan menerima permohonan tersebut dengan 

catatan supaya mengajak pepanthan Ngoresan dan KP Panggungrejo. 

Setelah mengadakan pertemuan antara team persiapan pendewasaan 

wilayah Jebres dengan Majelis pamong dan pengurus pepantahn Ngasinan, 

Ngoresan, dan KP Panggungrejo, kemudian membentuk kelompok 9. 

Tugas tugas dari kelompok 9 ini adalah menyusun pengurus Majelis 

wilayah serta menyiapkan program kerja wilayah Jebres. Setelah tersusun 

pengurus Majelis wilayah dan program kerja wilayah Jebres dan diterima 

oleh pengurus gabungan Ngasinan, Ngoresan, dan Panggungrejo, pengurus 

wilayah tersebut diajukan ke GKJ Margoyudan dengan surat tanggal 15 

September 1994 nomor 66/B.6/GKJM/12/1994 tentang permohonan 

pengangkatan pengurus Majelis wilayah dan perangkatnya. Permohonan 

tersebut disahkan oleh Majelis GKJ Margoyudan tanggal 28 Desember 

1994 nomor 751/G.6/GKJM/12/1994 berlaku mulai tanggal 1 Januari 

1995. Demikian sejarah terbentuknya gereja wilayah Jebres. 
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D. Persiapan pendewasaan GKJ Immanuel Surakarta 

Setelah dilantik oleh Pdt. Suwardi S.Th, Majelis wilayah Jebres 

pada tanggal 1 Januari 1995 dapat memulai pelayanan dan tri tugas gereja 

dengan lancar. Pada tanggal 6 Februari 1995 kelompok 9 mengadakan 

rapat kerja di rumah warga membicarakan status gereja wilayah Jebres 

salah satu menjadi induk atau dewasa bersama. Kelompok 9 sepakat untuk 

dewasa bersama dengan induk administrasi di gereja Ngasinan Jebres 

Surakarta dan nama Gereja Kristen Jawa Immanuel Surakarta. Pada 

tanggal 9 Februari 1995 dalam rapat Majelis wilayah Jebres dapat 

menerima usulan kelompok 9, bahwa gereja wilayah Jebres bila dewasa 

nama gereja menjadi GKJ Immanuel dengan induk administrasi di gereja 

Ngasinan Jebres Surakarta 57126. Tanggal 21 Maret 1995 rapat 

pendewasaan wilayah Jebres membahas tentang persiapan administrasi, 

keuangan dan pemerintahan. Pada tanggal 5-7 Juni 1995 dilakukan 

pembinaan dan pengkaderan aktivis gereja untuk menyiapkan pelayanan 

gereja yang berkualitas yang diikuti oleh 60 orang.  

Pada tanggal 14 September 1995 Majelis wilayah Jebres menerima 

kunjungan visitator dari Gereja-gereja Kristen Jawa klasis Solo jam 18.30 

WIB di gereja Ngasinan. Hasil pertemuan tersebut yaitu: 1) Pertemuan 

berjalan dengan lancar, vasilitator lebih banyak memberikan pengarahan 

sebab mereka percaya sepenuhnya laporan dari Majelis wilayah Jebres. 2) 

Disarankan, pemanggilan pendeta hendaknya sesuai dengan aturan yaitu 

pranatan pasamuan. 3) Perlu diupayakan peningkatan persembahan untuk 

persiapan pemanggilan pendeta maupun pengadaan pastori. 4) Perlu 
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menyiapkan RAPB gereja yang baik. Diadakan sidang Gereja-gereja 

Kristen Jawa klasis Sala ke XIV di GKJ Cakraningratan tanggal 28-29 

Februari 1996 memutuskan bahwa gereja wilayah Jebres dapat 

didewasakan dengan nama GKJ Immanuel dengan induk administrasi di 

gereja Ngasinan Jebres Surakarta pada bulan Desember 1996, dan 

ditetapkan pendeta konsulen adalah Pdt. Suwardi S.Th.  

       E. Sejarah singkat Wilayah Pucang Sawit 

Sejarah terbentuknya wilayah Pucang Sawit sebenarnya setelah 

GKJ Immanuel Surakarta sudah dewasa dengan 3 wilayah yang terbentuk. 

Kepastian tanggal pendewasaan wilayah Pucang Sawit menjadi sebuah 

wilayah kurang diketahui dengan pasti. Wilayah Pucang Sawit berasal dari 

kumpulan beberapa orang kristen yang terdiri dari beberapa jemaat GKJ 

Gandekan Solo Timur dan GKJ Immanuel Surakarta yang bertempat 

tinggal sekitar wilayah Pucang Sawit, wilayah Pucang Sawit termasuk 

wilayah Gandekan Solo Timur. Ketika mereka mantap menjadi kelompok 

pangibadah sebagai bakal pepanthan kemudian mengajukan surat untuk 

bergabung bersama GKJ Immanuel karena kebetulan beberapa jemaat 

yang tergabung dalam persekutuan ini berasal dari orang-orang yang 

berasal dari GKJ Immanuel, kemudian mereka bergabung dengan GKJ 

Immanuel.   
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Sebelum ditetapkan sebagai salah satu wilayah dalam GKJ 

Immanuel, beberapa gereja yang termasuk klasis Solo mengadakan sidang 

klasis. Persidangan yang berlangsung tidak semudah yang dibayangkan 

karena ada pertimbangan yang diajukan oleh GKJ Gandekan Solo Timur 

yang merasa bahwa jemaat wilayah Pucang Sawit masih  berada dalam 

wilayah pelayanan GKJ Gandekan Solo Timur, ada anggapan bahwa GKJ 

Immanuel Surakarta seperti mengambil jemaat dari wilayah pelayanan 

gereja lain. Dalam pembahasan sidang klasis, untuk menanggapi hal ini 

terlebih dahulu melihat sistem kejemaatan GKJ yang tidak menggunakan 

model wilayah yang dikotak-kotakkan.  

Terbentuknya sebuah wilayah baru kembali pada otoritas jemaat 

setempat, jemaat mau bergabung dengan GKJ Immanuel atau GKJ 

Gandekan. Pada akhirnya karena jemaat Pucang Sawit sudah berencana 

untuk bergabung dengan GKJ Immanuel, pertimbangan dari GKJ 

Gandekan Solo Timur tidak diterima. Sejak saat itu wilayah Pucang Sawit 

diterima menjadi bagian dari GKJ Immanuel Surakarta. Ketika bergabung 

dengan GKJ Immanuel mereka mempunyai kodisi yang terbatas, walaupun 

mempunyai kondisi yang terbatas mereka tetap digembalakan atau dilayani 

oleh GKJ Imanuel. Pada waktu itu wilayah Pucang Sawit seperti 

pepanthan dan dianggap sebagai satu-satunya pepanthan yang ada di GKJ 

Immanuel.  
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Setelah tahun 1996, setelah digembalakan penuh dan dipandang 

secara utuh mereka dapat sama seperti wilayah yang lainnya, mereka 

dewasa menjadi sebuah wilayah Pucang Sawit dengan pusat admnistrasi di 

Wilayah Ngasinan. GKJ Immanuel pada prinsipnya tidak mempunyai 

pepanthan sehingga pada akhirnya mereka ditetapkan otonomi sendiri. 

Selanjutnya pendirian gedung gereja atau tempat ibadah Pucang Sawit 

adalah hibah dari seorang Katolik yang kaya, karena kaya dan mempunyai 

tanah kemudian diberikan kepada GKJ Immanuel, kemudian ia punya 

uang kemudian dibangun sebuah gedung gereja. Mereka bergabung dalam 

wilayah Pucang Sawit karena tempat ibadahnya lebih dekat. Awalnya 

beberapa jemaat di wilayah itu beribadah di GKJ Gandekan tetapi letaknya 

cukup jauh.
2
 

3.2 Perjamuan Malam 

 Berbicara tentang Perjamuan Malam, tentu sudah diketahui bersama 

bahwa hal tersebut ditetapkan oleh Tuhan Yesus sendiri yang didokumentasikan 

di dalam kitab Injil khususnya Matius (26:17-29: “Penetapan Perjamuan Malam”), 

Markus (14:12-25: ”Yesus makan Paskah dengan murid-muridNya”) dan Lukas 

(22:7-23: ”Penetapan Perjamuan Malam”). Walaupun kesaksian ketiga Injil 

tersebut tidak sama persis, tetapi mengandung maksud dan makna yang sama. 

Ketiga Injil ini tidak banyak menulis tentang Perjamuan itu sendiri: bagaimana 

bentuknya, tata cara perayaan yang digunakan, apa yang dihidangkan dan lain-

lain, karena hal-hal itu telah diketahui oleh jemaat. Dalam Perjamuan Malam 

tersebut, Kitab Injil mencatat ada beberapa hal penting yaitu bahwa Perjamuan 

                                                           
2
  Wawancara Pdt. AWR, 15 februari 2013 



56 

 

Malam yang Yesus adakan bersama dengan murid-muridNya adalah bersifat 

perjamuan biasa. Di mana Yesus bertindak sebagai “tuan perjamuan” dan para 

murid sebagai “tamu”. Roti dan anggur adalah makanan sehari-hari rakyat pada 

masa itu di Palestina. Makanan ini Dia kuduskan dan gunakan sebagai wahana 

dalam Perjamuan Malam. Perjamuan Malam berlangsung pada waktu dan 

sehubungan dengan perayaan Pesta Paskah Israel.  

Pesta Paskah adalah salah satu dari ketiga pesta Israel yang paling besar 

dan dirayakan sekali setahun. Pesta ini ialah pesta pengucapan syukur atas 

pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir (Keluaran 12). Pesta Paskah 

ini juga mengalami beberapa kali perubahan mulai dari hanya dirayakan di rumah 

tangga Israel, kemudian di pindahkan ke perayaan di Bait Allah karena nama 

Tuhan berdiam di Bait sana, dan yang terakhir adalah pada zaman Yesus pesta 

Paskah dirayakan oleh seluruh rakyat Yahudi baik yang ada di Betlehem maupun 

di luar Betlehem. Perjamuan Malam erat hubungannya dengan perjamuan-

perjamuan yang lain baik perjamuan dengan pemungut cukai dan orang-orang 

berdosa maupun perjamuan dengan murid-muridNya. Pada intinya, Perjamuan 

Malam yang Yesus adakan itu berisi makna karya penyelamatan Allah dalam 

Kristus. Kristus hadir dan „menciptakan‟ persekutuan dengan orang-orang 

berdosa. Ia menganugerahkan kepada mereka keselamatanNya dimulai dari hidup 

mereka di dunia hingga selamanya.  

 Perjamuan Malam merupakan perjamuan pengucapan syukur. Sama 

halnya seperti Paskah Israel, Perjamuan Malam adalah suatu pesta kemenangan. 

Dalam pesta tersebut, umat diundang sebagai “tamu” untuk turut merayakannya 

dan Kristus sebagai “tuan” pesta. Dalam perayaan tersebut umat harus bergembira 
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dan mengucap syukur kepadaNya atas kasih dan anugerahNya itu. Perjamuan 

Malam bukanlah perjamuan duka, bukan perjamuan orang mati dan Alkitab 

mencatat itu. Tidak ada tertulis tentang kedukaan atau perkabungan dalam 

perayaan Perjamuan Malam. Perayaan itu selalu berlangsung dalam kegembiraan 

(Kisah 2:46). Roti yang dipecah-pecahkan dan angur yang dicurahkan memang 

benar adalah menunjuk pada kematian Kristus, tapi umat tetap ingat bahwa 

kematian Yesus tidak bisa dilepaskan dari kebangkitanNya. Keselamatan yang 

diberitakan dalam Perjamuan Malam berdasar atas kedua hal tersebut yaitu 

kematian dan kebangkitan Yesus. Hal inilah yang seharusnya menyadarkan umat 

bahwa betapa mahalnya harga yang harus dibayar oleh Yesus untuk keselamatan 

manusia.  

 Perjamuan Malam adalah momen peringatan akan Yesus. Pada waktu 

“Yesus dan murid-muridNya merayakan Perjamuan Malam (perjamuan akhir), 

sebelum Ia „diserahkan‟, Ia (menurut 1 Korintus 11:23 dyb) mengambil roti dan 

sesudah Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata: 

Inilah tubuhKu, yang diserahkan bagi kamu; perbuatlah ini menjadi peringatan 

akan Aku! Demikian juga Ia mengambil cawan, sesudah makan, lalu berkata: 

Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahKu; perbuatlah ini 

setiap kali kamu meminumnya, dan menjadi peringatan akan Aku!”. Dalam nats 

ini Perjamuan Malam jelas terlihat sebagai peringatan akan Yesus, peringatan 

akan kematian di kayu salib dan kebangkitanNya. Jelas bukan lagi peringatan 

akan apa yang dialami oleh bangsa Israel dalam perbudakan di Mesir, melainkan 



58 

 

peringatan akan karya pembebasan Allah, yang dirayakan sedemikian rupa 

sehingga orang-orang yang merayakannya mengalami sendiri pembebasan itu.
3
 

 Perjamuan Malam adalah saat di mana Roh Kudus dicurahkan. Dalam 

Perjamuan Malam Yesus yang mati dan bangkit, hadir bersama-sama dengan 

umat untuk beroleh keselamatan dalam persekutuan dengan Dia. Kehadiran Yesus 

ini bukan dalam arti fisik atau jasmaniah. Roti dan anggur tetap adalah roti dan 

anggur, tetapi oleh pekerjaan Roh Kudus umat benar-benar beroleh persekutuan 

dengan Kristus yang benar-benar hadir dalam Perjamuan Malam. Perjamuan ini 

juga adalah perjamuan persekutuan, bukan saja dengan Kristus yang mati, tapi 

juga yang bangkit, dimuliakan dan yang akan datang kembali. Persekutuan 

dengan Kristus dan juga seorang dengan yang lain artinya persekutuan yang 

terjadi persekutuan pribadi-pribadi dengan Allah.
4
 Perjamuan malam mempunyai 

fungsi kritis yaitu jemaat dalam perjamuan malam yang hanya memperhatikan diri 

sendiri akan “mendatangkan hukuman atas dirinya” (1Kor 11:29). Ditegaskan 

dalam ayat ini untuk mengingat Tuhan, karya Tuhan dalam menyertai orang-

orang Israel perlu diingat. Dalam konteks gereja Kristen Jawa, jika Perjamuan 

Kudus yang hanya sebuah makan dan minum sekitar empat kali dalam satu tahun, 

tanpa diikuti dengan sikap hidup yang kudus maka  makan dan minum tersebut 

tidak ada makna yang spesial didalamnya. 

 Jemaat GKJ Immanuel Surakarta memahami Perjamuan Kudus seperti 

perjamuan malam yang dikuduskan dan dilakukan oleh Yesus kepada murid-

muridNya. Dalam Perjamuan Kudus seolah-olah Yesus hadir bersama-sama 

dalam meja Perjamuan. Walaupun menggunakan sloki jemaat tetap satu karena 

                                                           
3
 J.L.CH.Abineno, Perjamuan Malam, (Jakarta:BPK Gunung Mulia, 1982), 24-25 

4
 Ibid, 26-31 
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simbol anggur sebagai darah Kristus yang menjadi kepercayaan jemaat GKJ 

Immanuel. Kekudusan sebuah Perjamuan Kudus nampak dalam persiapan 

sebelum Perjamuan Kudus dan menjaga hidup kudus dan berkenan di hadapan 

Tuhan. Penggunaan cawan atau sloki bukanlah sebuah esensi kekudusan dalam 

Perjamuan Kudus, tetapi pengenangan akan pengorbanan Yesus di kayu salib 

untuk menebus dosa umat manusia yang menjadi penting.  

3.3 Gereja dan Perjamuan Kudus 

GKJ Immanuel termasuk dalam GKJ klasis Solo yang terdiri dari 14 

gereja. GKJ Immanuel termasuk gereja yang menarik perhatian karena dalam 

sebuah gereja dengan 4 wilayah (Ngasinan, Ngoresan, Panggungrejo, dan 

Pucangsawit) mempunyai status yang sama yaitu sama-sama dewasa dengan pusat 

administrasi di gereja Ngasinan. Hal ini jelas dalam sejarah GKJ Immanuel 

Surakarta yang panjang dan hasil keputusan bersama yang menyatakan bahwa 

mereka mempunyai status yang sama.  

Ada beberapa hal  yang perlu diperhatikan dalam Sakramen Perjamuan 

Kudus, dalam tata gereja, Gereja-gereja Kristen Jawa bertolak dalam aturan-

aturan tersebut.
5
 

1. Sakramen Perjamuan dilayankan sekurang-kurangnya empat kali setahun. 

2. Yang boleh mengikuti Sakramen Perjamuan adalah:  

a. Warga gereja dewasa yang tidak dikenai pamerdi.
6
 

b. Warga titipan atau warga tamu sebagaimana diatur dalam pasal 8
7
 tata 

gereja ini. 

                                                           
5
 Tata Gereja, Gereja-gereja Kristen Jawa, Salatiga:Sinode GKJ, 1999, 36-37 

6
 Pamerdi adalah tindakan gereja untuk membatasi hak-hak warga gereja sebagai bentuk 

pemeliharaan iman kepada warga gereja yang jatuh ke dalam dosa. 
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3. Sebelum Sakramen Perjamuan dilayankan, perlu ada persiapan terlebih 

dahulu yaitu: 

a. Majelis mewartakan rencana pelayanan Sakramen Perjamuan dalam 

kebaktian minggu dua minggu berturut-turut, dan meminta para warga 

gereja yang berhak ikut Sakramen Perjamuan untuk mempersiapkan 

diri. 

b. Majelis mengingatkan makna Sakramen Perjamuan melalui khotbah 

atau pembacaan bagian pertelaan Sakramen Perjamuan dalam 

kebaktian hari minggu menjelang pelayanan Sakramen Perjamuan 

c. Majelis melakukan pengembalaan persiapan Sakramen Perjamuan 

dengan mengunjungi warga gereja atau suatu keluarga warga gereja 

yang mempersiapkan diri untuk ikut Sakramen Perjamuan. 

Berdasarkan pengembalaan itu Majelis memutuskan seseorang boleh 

atau tidak boleh ikut Sakramen Perjamuan diputuskan di dalam sidang 

Majelis. 

d. Warga gereja yang berhak ikut Sakramen Perjamuan mempersiapkan 

diri yaitu dengan bertanya pada diri sendiri: 

1) Apakah aku menyadari dan mengakui bahwa diriku berada di 

dalam kondisi tidak selamat, bahwa aku tidak mampu melepaskan 

                                                                                                                                                               
7
 (1) Seorang warga gereja dari gereja lain yang menetap di lingkungan pelayanan suatu 

gereja, dan orang itu membawa surat titipan dari gereja asalnya, diterima sebagai warga gereja 

titipan; ia mendapat perlakuan sama dengan warga gereja di gereja itu, baik dalam tanggung jawab 

hak, maupun kewajiban. (2) apabila ia kembali ke gereja asal, gereja yang dititipi memberikan 

surat pengembalian titipan ke gereja asal. Adapun apabila ia pindah ketempat tinggal baru di 

lingkungan pelayanan gereja lain, gereja yang dititipi memberi surat titipan ke gereja yang lain lagi 

itu, dengan tembusan ke gereja asal. (3) seorang warga gereja dari gereja lain yang menetap di 

lingkungan pelayanan suatu gereja dan tidak membawa surat titipan dari gereja asalnya, diterima 

sebagai warga gereja tamu. Haknya tidak sama dengan warga gereja di gereja itu. Ia hanya 

diperkenankan ikut Sakramen Perjamuan sebanyak-banyaknya 4 kali berturut-turut. Apabila 

menetap di tempat tinggalnya itu, ia harus mengurus atestasi dari gereja asalnya. 
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diriku dari kondisi tidak selamat itu dengan kekuatan dan usaha 

sendiri, dan bahwa aku membutuhkan pertolongan Allah untuk 

terlepas dari kondisi tidak selamat itu? 

2) Apakah aku mengetahui bahwa berdasarkan kasihNya, Allah telah 

memeberikan jalan kelepasan dari kondisi tidak selamat itu, yaitu 

didalam kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus? 

3) Apakah aku menyerahkan diri dan menggantungkan sepenuhnya 

pada pertolongan Allah demi kelepasan dari kondisi tidak selamat? 

4) Apakah aku sungguh-sungguh dalam menjalani hidup penuh 

syukur atas anugerah penyelamatan Allah? 

4. Penggunaan cawan besar atau cawan kecil dalam Sakramen Perjamuan 

ditetapkan menurut kebijaksanaan Majelis. 

3.3.1 Persiapan Perjamuan Kudus  

Sebelum membahas pemahaman jemaat tentang penggunaan cawan dan 

sloki, akan terlebih dahulu membahas tentang pentingnya persiapan dalam sebuah 

Sakramen Perjamuan Kudus. Persiapan sebelum Perjamuan Kudus juga dilakukan 

oleh jemaat GKJ Immanuel. Biasanya persiapan diawali para Majelis yang 

dipimpin oleh pendeta, setelah itu persiapan di setiap wilayah yang akan 

menyelenggarakan Sakramen Perjamuan Kudus. Jemaat dipersiapkan oleh 

pamong atau Majelis, jika jemaat ada yang tidak mengikuti persiapan karena ada 

cara lain dan pertimbangan seperti ada tugas dan tanggung jawab di kantor 

sehingga tidak dapat ditinggalkan, padahal pada saat itu ada persiapan bersama 

untuk Perjamuan Kudus. Biasanya pada hari dilaksanakan Perjamuan Kudus, 

jemaat yang belum mengikuti persiapan dipersilahkan ke konsistori bersama 
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Majelis untuk melakukan pendadaran atau persiapan Perjamuan Kudus. GKJ 

Immanuel masih menggunakan kartu Perjamuan sebagai tanda ia sudah mengikuti 

pendadaran. Ada interpretasi lain tentang kartu Perjamuan tersebut, bukan 

masalah legal atau ilegal dalam Perjamuan Kudus, tetapi sebagai tanda hadir dan 

siap dalam mengikuti Sakramen Perjamuan Kudus.  

Persiapan sebelum Perjamuan Kudus dianggap penting bagi jemaat, 

banyak alasan yang disampaikan berkaitan dengan hal ini. Dengan mengikuti 

persiapan, jemaat merasa berdosa sehingga perlu dipersiapkan sebelum 

melaksanakan Perjamuan Kudus. Persiapan yang dilakukan bukan hanya 

mempersiapkan meja Perjamuan, membersihkan cawan atau sloki, menuangkan 

anggur dan memotong roti. Hal yang lebih penting adalah kesiapan iman di dalam 

Perjamuan Kudus, karena tidak semua orang yang mengikuti Perjamuan Kudus  

sudah sepenuhnya hidup kudus dan mau merenungkan pengorbanan Yesus di 

kayu salib. Sebelum melakukan Perjamuan Kudus, jemaat perlu untuk menata 

pikiran dan hati sehingga pada masa sebelum Perjamuan Kudus dan setelah 

Perjamuan Kudus tetap menjaga sikap hidup yang berkenan di hadapan Tuhan.
8
 

Persiapan ini juga mengingatkan kembali peristiwa yang penuh kasih. 

Pemahaman jemaat GKJ Immanuel masih menganggap bahwa ibadah 

dibagi menjadi dua yaitu ibadah biasa dan khusus (Sakramen Perjamuan Kudus). 

Ibadah minggu dalam pandangan sebagian jemaat masih dianggap biasa sehingga 

masih dapat ditawar untuk dapat mengikuti atau tidak, sedangkan ibadah 

Perjamuan Kudus mereka mau mengkhususkan waktu untuk hadir. Masih ada 

pemahaman keimanan jemaat bahwa Perjamuan Kudus merupakan kesempatan 

                                                           
8
 Wilayah Ngasinan dan Panggungrejo 
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yang lebih sakral dari ibadah yang biasa. Terlihat ketika setelah pendadaran 

mereka harus hidup kudus, biasanya pendadaran dilakukan dekat dengan hari 

Perjamuan dan bukan jauh-jauh hari. Ketika ada persoalan sedikit sehingga 

mereka menganggap dirinya sendiri tidak layak dan batal mengikuti Sakramen 

Perjamuan Kudus. Beberapa jemaat menganggap harus melakukan penyesalan 

dan harus mengikuti pendadaran lagi dihadapan pamong wilayahnya masing-

masing. Hal ini menunjukkan bahwa Perjamuan Kudus merupakan sesuatu yang 

istimewa.
9
 

Penelitian ini dilakukan di empat wilayah karena walaupun empat wilayah 

ini mempunyai status yang sama yaitu sama-sama sudah mempunyai gedung dan 

status sama-sama dewasa tetapi tetap masih bersatu dengan nama GKJ Immanuel 

Surakarta dengan pusat administrasi di Ngasinan. Terkadang GKJ Immanuel 

melakukan Sakramen Perjamuan Kudus gabungan di wilayah Ngasinan 

menggunakan tuwung atau cawan. Sudah ada peralihan penggunaan cawan 

menjadi sloki di dua wilayah (Ngoresan dan Pucangsawit) tetapi tidak menutup 

kemungkinan mereka untuk bersama-sama melakukan Perjamuan Kudus. Hal 

yang cukup menarik dari kehidupan bersama sebuah gereja bahwa jumlah jemaat 

yang menggunakan sloki sebenarnya lebih sedikit dibanding dengan jumlah 

seluruh jemaat, tetapi Majelis tetap memfasilitasi jemaat yang berkeinginan 

menggunakan sloki.  

 

 

 

                                                           
9
 Wawancara Pdt. AWR, 15 februari 2013 
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Data warga jemaat GKJ Immanuel Surakarta tahun 2012 

Warga dewasa GKJ Immanuel Surakarta 

No Wilayah Aktif Tidak aktif Jumlah 

1. Ngasinan 216 orang 97 orang 313 orang 

2. Ngoresan 106 orang 27 orang 133 orang 

3. Panggungrejo 52 orang 13 orang 65 orang 

4. Pucangsawit 57 orang 29 orang 86 orang 

Total 431 orang 166 orang 597 orang 

Sumber: Materi sidang Mejelis Gereja Terbuka GKJ Imanuel Surakarta Tahun 2013 

 

Data dibawah ini adalah jemaat yang terbiasa menggunakan cawan dan sloki 

berdasarkan jemaat yang aktif 

Wilayah Menggunakan Cawan Menggunakan Sloki 

Ngasinan 216 orang  

Panggungrejo 52 orang  

Ngoresan  106 orang 

Pucangsawit  57 orang 

Total 268 orang 163 orang 

Sumber: Materi Sidang Mejelis Gereja Terbuka Gkj Imanuel Surakarta Tahun 2013 

 Dapat dilihat jumlah total warga dewasa tahun 2012 di atas, jumlah warga 

dewasa wilayah Ngasinan dan Panggungrejo (menggunakan cawan) dengan 

jumlah jemaat aktif adalah 105 orang lebih banyak dibandingkan dengan wilayah 

Ngoresan dan Pucangsawit (menggunakan sloki). Pembagian wilayah yang 

menggunakan cawan maupun sloki adalah hasil pemahaman jemaat secara 
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keseluruhan dan bukan pembagian dari Majelis. Pada awalnya jemaat GKJ 

Immanuel Surakarta menggunakan cawan, namun seiring perkembangan 

pemahaman jemaat melalui informasi di bidang kesehatan akhirnya ada warga 

yang sakit batuk dan merasa tidak nyaman atau takut menularkan penyakit ketika 

mengikuti Perjamuan Kudus. Ada jemaat yang menyatakan bahwa jemaat merasa 

nyaman-nyaman saja jika ada jemaat lain yang sedang sakit dan harus minum dari 

satu cawan.
10

 Mulai dari peristiwa itu kemudian jemaat memberikan 

pertimbangan kepada Majelis dan mendiskusikan dalam rapat.  

 Berdasarkan hasil keputusan bersama dan pergumulan yang cukup 

panjang, memutuskan bahwa jemaat GKJ Immanuel Surakarta di wilayah 

Ngasinan dan Panggungrejo menggunakan cawan atau tuwung, wilayah Ngoresan 

dan Pucangsawit menggunakan sloki. Ketika wawancara dengan beberapa 

anggota jemaat, Majelis dan pendeta, perdebatan atau pergumulan tentang 

penggunaan cawan atau sloki saat ini sudah dapat diterima. Jemaat (masing-

masing wilayah) memulai pemahaman terlebih dahulu mengenai penggunaan 

sloki dan bukan menggunakan sloki kemudian memahami secara bersama-sama. 

Keputusan ini diambil berdasarkan suara dari jemaat di tiap-tiap wilayah yang 

kemudian dijalani bersama dalam kehidupan bergereja. Peran pamong (Majelis) 

dalam hal ini sangat berpengaruh karena ketika wawancara beberapa jemaat 

berpendapat mengikuti keputusan dari Majelis.  

  

 

                                                           
10

 Wawancara Informan Wilayah Ngoresan 
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 Dalam rapat Majelis ketika membahas pergantian penggunaan cawan 

menjadi sloki terkesan terdapat dua versi yaitu ada informasi yang menyatakan 

bahwa pertimbangan penggunaan sloki diawali dari orang yang sakit dan merasa 

tidak nyaman, kemudian yang kedua diawali dari orang yang sehat dan takut 

tertular. Sampai di dalam rapat tetap ada perbedaan pendapat dan jemaat dalam 

memandang, perbedaan bukan untuk dipertentangankan walaupun dalam rapat 

terjadi cukup seru.
11

 Dalam situasi tersebut jemaat GKJ Immanuel diuji 

kebersamaannya sebagai sebuah gereja yang utuh. Mungkin beberapa Majelis 

yang tetap nyaman dengan penggunaan cawan akan mendukung untuk tidak 

melakukan perubahan, sebaliknya Majelis yang setuju dengan perubahan akan 

memberikan pendapat yang mendukung argumen beberapa jemaat yang 

menginginkan penggunaan sloki. 

Dalam AD/ART GKJ Immanuel tahun 2010, menyatakan bahwa GKJ 

Immanuel Surakarta terdiri dari gereja yang memiliki 4 tempat ibadah yaitu: GKJ 

Immanuel Surakarta di Ngasinan (wilayah Ngasinan), GKJ Immanuel Surakarta di 

Ngoresan (wilayah Ngoresan), GKJ Immanuel Surakarta di Panggungrejo 

(wilayah Panggungrejo), dan GKJ Immanuel Surakarta di Pucangsawit (wilayah  

Pucangsawit). Dalam ketentuan umum pasal 1
12

: 

1. GKJ Immanuel Surakarta selanjutnya disebut GKJ Immanuel Surakarta 

adalah kehidupan bersama religius yang berpusat dalam penyelamatan 

Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang ada di Ngasinan, Ngoresan, 

Panggungrejo, Pucangsawit yang dipimpin oleh Majelis gereja dan telah 

mampu mengatur diri sendiri, mengembangkan diri sendiri, dan 

                                                           
11

 Wawancara Pdt. AWR, 15 Februari 2013 
12

 Pedoman teknis pengelolaan kekayaan milik gereja dan penjelasan pedoman teknis 

pengelolaan kekayaan milik gereja, Surakarta:GKJ Immanuel, 2010, 3- 4 
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membiayai diri sendiri, berdasarkan Alkitab, Pokok Ajaran Gereja Kristen 

Jawa serta Tata Gereja dan Tata Laksana Gereja Kristen Jawa. 

2. GKJ Immanuel Surakarta adalah GKJ yang berkedudukan di Ngasinan, 

Ngoresan, Panggungrejo, Pucangsawit yang selanjutnya masing-masing 

tempat tersebut disebut wilayah. 

3. Majelis gereja adalah warga gereja yang berjabatan gerejawi yang terdiri 

dari pendeta, penatua, diaken yang terhimpun dalam organisasi 

kemajelisan. 

Ketentuan ini mempengaruhi keputusan-keputusan dalam tiap-tiap gereja yang 

sudah mandiri, seperti ketika jemaat GKJ Immanuel membahas tentang 

penggunaan cawan atau sloki dalam Sakramen Perjamuan Kudus. Berdasarkan 

hasil keputusan rapat pleno pada tanggal 8 Januari 2003 pada Artikel 21 tentang 

penggunaan sloki dalam Perjamuan Kudus: Majelis GKJ Immanuel sejak tahun 

2003 menyetujui melayani Perjamuan Kudus dengan menggunakan sloki, 

pelayanannya disesuaikan dengan tempat atau wilayah.
13

 

3.3.2 Jemaat pengguna sloki 

 Kemantapan seseorang menggunakan cawan atau sloki tergantung pada 

pribadi. Seiring perkembangan zaman, pada waktu dulu saat bersama-sama 

menggunakan tuwung atau cawan, saat jemaat belum begitu mengetahui penyakit 

yang dapat menular, tidak menjadi masalah menggunakan cawan atau dalam satu 

gelas secara bersama-sama. kemudian berkembangnya ilmu kesehatan mengenai 

penyakit yang menular khususnya lewat cawan yang kita minum bersama maka 

Majelis mulai memikirkan hal tersebut. Kemudian dibahas bagaimana jika kami 

                                                           
13

 Akta rapat Majelis GKJ Immanuel Surakarta  
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(jemaat GKJ Immanuel) menggunakan sloki. Penggunaan sloki juga belum tentu 

bebas dari penyakit, jika membersihkannya tidak bersih bisa ada kemungkinan 

jemaat sakit. Kalau boleh usul, lebih baik sekali pakai gelas atau sloki langsung 

dibuang supaya lebih aman.
14

 Berbicara mengenai hal yang praktis mungkin saja 

dapat dilakukan hal seperti ini tetapi akan sampai kepada  perbincangan yang 

cukup panjang.  

 Terdapat pertimbangan yang lain selain alasan kesehatan bagi wilayah 

Ngoresan dan Pucangsawit beralih menggunakan sloki yaitu iman, efisiensi 

waktu, kenyamanan dalam Perjamuan Kudus, dan sama-sama menjaga 

persekutuan. Jemaat GKJ Immanuel Surakarta berpendapat bahwa alasan iman, 

menggunakan sloki tidak bertentangan dengan Alkitab karena melaksanakan 

Perjamuan Kudus tetap berpusat pada Tuhan Yesus dan bukan berpusat pada 

“keegoisan” jemaat. Jemaat tetap menjaga kebersamaan di dalam Perjamuan 

Kudus dengan cara persiapan yang dilakukan secara bersama-sama dan juga 

minum secara bersama-sama sehingga membuat suasana Perjamuan Kudus tetap 

tenang, dalam kebiasaan penggunaan cawan biasanya jemaat yang sudah minum 

anggur bercerita dengan orang lain sehingga dapat mengganggu ketenangan 

ibadah dan orang lain.  

 Berbicara tentang makna Perjamuan Kudus Jemaat GKJ Immanuel tetap 

berpegang pada Kitab Suci dan dari formulasi kalimat pengantar dalam Sakramen 

Perjamuan Kudus masih tetap sama. Penggunaan cawan masih terlihat di altar 

atau di depan, sebagai lambang kebersamaan mulai Perjamuan Kudus. Makna ini 

masih tetap mengingat kisah Tuhan Yesus yang makan dan minum bersama 

                                                           
14

 Wawancara Informan Wilayah  Pucangsawit 
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murid-muridNya sebagai jamuan akhir. Kemudian di dalam pelaksanaan 

Perjamuan Kudus masa kini, cawan sebagai simbol melalui Pendeta yang 

melayani, menuangkan anggur ke dalam cawan dan kemudian dilanjutkan oleh 

jemaat dengan menggunakan sloki. Penggunaan sloki termasuk modern atau 

gereja yang reformis.
15

  

 Penggunaan sloki bukan karena kami tidak beriman tetapi karena 

kemantapan hati dan sakit penyakit yang mengkhawatirkan. Kita diperintahkan 

untuk berusaha mengimbangi perkembangan zaman yang ada tetapi tidak terlepas 

dari kebenaran Tuhan.
16

 Usaha mengantisipasi inilah yang dilakukan oleh wilayah 

Ngoresan dan Pucangsawit. Dalam aturan gereja (tata gereja) penggunaan cawan 

atau penggunaan sloki kembali pada kebijakan Majelis setempat.  

 Mengenai efisiensi waktu, dulu ketika jemaat GKJ Immanuel bersama-

sama menggunakan tuwung atau cawan, ibadah terasa cukup lama. Dengan 

penggunaan sloki dapat mempersingkat waktu Sakramen Perjamuan Kudus. 

Proses Perjamuan Kudus ketika menggunakan cawan bisa lebih dari 2 jam, 

biasanya ibadah yang dilakukan maksimal hanya 2 jam.
17

 Ada saat tertentu setelah 

ibadah ada beberapa jemaat yang mempunyai kegiatan yang lain. Maka dengan 

waktu yang tidak terlalu lama jemaat dapat mengikuti ibadah dan dapat mengikuti 

kegiatan di luar gereja juga. Khususnya dalam Sakramen Perjamuan Kudus, 

jemaat masih merasa wajib untuk ikut serta sehingga jika meninggalkan 

Perjamuan Kudus dirasa ada yang kurang.  
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 Jemaat dalam prakteknya tidak selalu mengikuti keputusan yang sudah 

dibuat, sebagai contoh jika ada jemaat (terbiasa menggunakan cawan) yang 

sedang ada acara (sebagai panitia pernikahan) hari minggu siang dan pada minggu 

itu dilaksanakan Perjamuan Kudus maka tidak ada salahnya ia pergi ke wilayah 

yang melaksanakan Perjamuan Kudus menggunakan sloki, begitu juga sebaliknya 

jika ada jemaat yang ingin mengikuti Sakramen Perjamuan Kudus menggunakan 

cawan ia akan pergi ke wilayah yang melayani menggunakan cawan. Begitu pula 

di suatu saat GKJ Imanuel mengadakan Perjamuan Kudus bersama-sama 

menggunakan cawan maka seluruh warga dewasa mengikuti Sakramen 

menggunakan cawan. Jemaat tidak dapat terlepas dari kehidupan sosialnya 

sehingga di dalam kehidupan bersama (di luar gereja) harus tetap menjaga 

keharmonisan. Hal ini menjadi penting bagi jemaat, bukan hanya bergumul 

dengan masalah dan kebersamaan dalam gereja tetapi memperhatikan sesama juga 

hal yang penting. 

 Pertimbangan yang berikutnya adalah kenyamanan atau kemantapan hati. 

hal yang paling penting adalah memelihara iman jemaat apapun itu dengan 

menggunakan cawan atau sloki itu tidak ada bedanya. Kembali kepada masing-

masing jemaat untuk berani mengimani bahwa darah dan tubuh Kristus yang telah 

menyelamatkan dan memulihkan kita sebagai anak-anak Tuhan yang dipilih. 

Kalau Perjamuan Kudus hanya sebagai rutinitas, hal itu tidak membawa manfaat 

bagi kehidupan beriman. Setiap orang mempunyai kemantapan masing-masing 

sehingga gereja mewadahi setiap keinginan jemaat.
18
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 Pernyataan yang selanjutnya adalah penggunaan sloki sama-sama menjaga 

persekutuan atau kebersamaan. Jemaat GKJ Immanuel tidak membedakan mana 

yang lebih baik atau yang lebih beriman menggunakan cawan atau sloki. Kedua 

hal ini mempunyai makna yang sama, “kami ingin menampilkan kebersamaan 

dengan cara yang lain.” Kami melakukan kebersamaan dengan cara yang lain 

sama halnya dengan cawan.
19

 Wilayah Ngoresan mengikuti Perjamuan Kudus 

menggunakan sloki tetapi tidak mengurangi makna dalam Alkitab, sebab sloki 

atau cawan merupakan sebuah simbol. Jemaat memaknai satu untuk semua dan 

semua untuk satu. Dari satu Kristus yang mencurahkan darahNya kepada kita 

sehingga kita umat manusia diselamatkan. Kemudian semua untuk satu, anggur 

sebagai lambang tubuh Kristus melalui sloki-sloki tetap mengarah kepada 

Kristus.
20

 Jika ada warga di wilayah Ngoresan yang bertanya “lho di tempat kita 

katanya GKJ Immanuel kok ga pakai cawan?” silahkan langsung saja bertanya 

kepada Majelis. Majelis sudah memutuskan dalam rapat ada wilayah yang 

menggunakan sloki dan cawan.
21

 Hal ini menunjukkan bahwa jemaat setia kepada 

keputusan Majelis. Jemaat tidak terlalu sibuk dengan hal-hal yang sudah 

diputuskan. Mungkin istilah “adem ayem” atau tenang dan mengambil jalan 

tengah bagi orang Jawa terlihat dari pernyataan ini.  

 Kalau dikritisi, penggunaan cawan dalam Sakramen Perjamuan Kudus 

yang terjadi adalah mereka mengambil posisi duduk di depan dan paling pojok 

dengan harapan mereka ingin menjadi orang pertama yang minum melalui cawan. 

Kemudian pertimbangan menggunakan sloki adalah jumlah anggur yang diminum 

semua sama tidak seperti cawan ada beberapa jemaat yang minum secara 
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berlebihan.
22

 Penggunaan cawan atau sloki dianggap sebagai sarana atau tempat 

minum anggur yang didalamnya mempunyai makna sebagai darah Kristus yang 

dicurahkan, hal yang lebih penting adalah hati.  

3.3.3 Jemaat pengguna cawan  

 Wilayah yang tetap menggunakan cawan merasa masih tetap nyaman dan 

tetap meyakini bahwa cawan sebagai wujud kebersamaan, kebersamaan seperti 

ketika Yesus minum bersama murid-muridNya. Kisah Perjamuan Malam dalam 

Alkitab menggunakan cawan sehingga sebagian jemaat GKJ Immanuel merasa 

perlu untuk dipertahankan. Penggunaan cawan ada makna yang boleh diambil 

yaitu saling berbagi. Ketika memegang cawan yang berisi anggur, kita juga 

memikirkan orang lain yang akan minum sehingga dapat minum secukupnya. Ada 

beberapa yang menyatakan bahwa penggunaan cawan sudah ditentukan oleh 

Majelis wilayah.
23

 Sebenarnya wilayah-wilayah yang menggunakan cawan tidak 

sepenuhnya memiliki pemahaman yang sama dalam arti menerima juga 

penggunaan sloki dalam Perjamuan Kudus. Pernyataan jemaat yang menggunakan 

cawan bukanlah alasan tradisi karena lebih merasa ada kesatuan rasa dan tidak 

membedakan siapa aku siapa dia. Seandainya melihat bahwa penggunaan cawan 

adalah tradisi, tidak ada yang salah dengan tradisi yang baik.
24

 

 Bagi sebagian jemaat kesakralan ibadah dianggap sakral ketika 

menggunakan cawan. Salah satu alasannya yaitu “Saya merasakan Roh Kudus 

telah menghujani saya dengan itu”.
25

 Pemahaman yang begitu mendalam tentang 

pengguanaan cawan, Roh Kudus dirasakan hadir bersama dalam Perjamuan 
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Kudus. Perubahan penggunaan cawan menjadi sloki dinilai kurang khidmat oleh 

beberapa jemaat yang terbiasa menggunakan cawan. Alasan-alasan yang 

menganggap bahwa penggunaan sloki karena kesehatan, efisiensi waktu dan 

kesopanan itu membuat sikap membeda-bedakan, sehat atau sakit tetap harus 

bersyukur.
26

 

 Fenomena penggunaan cawan menjadi sloki bukan hanya terjadi di GKJ 

Immanuel saja, ternyata di beberapa gereja khususnya di dalam klasis solo, bukan 

hanya penggunaan cawan dan sloki tetapi sudah sampai kepada hal yang baru 

dalam Perjamuan Kudus seperti Perjamuan Kudus anak. Hal itu menjadi 

pergumulan bersama dan berangkat dari lokalnya sendiri. GKJ Immanuel 

berteologi secara sederhana, sloki pun tidak menghilangkan arti kebersamaan. 

Kemandirian setiap wilayah juga menentukan sikap masing-masing wilayah di 

dalam kehidupan bergereja.  

 Jemaat GKJ Immanuel termasuk jemaat yang majemuk selain bidang 

pekerjaan yang berbeda-beda, karena terdapat beberapa orang dengan latar 

belakang teologi sehingga membuat jemaat tersebut semakin berkembang secara 

iman dan intelektual. Pada akhirnya jemaat mengambil kesimpulan bahwa itulah 

kemampuan penerimaan jemaat dalam perkembangan Perjamuan Kudus dan 

pelaksanaannya. Termasuk perkembangan teologi dari jemaat sendiri, seperti hasil 

wawancara dengan para warga GKJ Immanuel yang berteologi sendiri-sendiri dan 

pada akhirnya itu bukan suatu masalah dan diputuskan menjadi apa yang harus 

dilakukan dalam kehidupan iman bersama. Pembagian 2 wilayah yang 

menggunakan cawan (Ngasinan dan Panggungrejo) dan sloki (Ngoresan dan 
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Pucangsawit) itu merupakan kondisi pemahaman dari jemaat lokal itu sehingga 

diputuskan berdasarkan aspirasi mereka. 

 Semua pernyataan ini berdasarkan pendapat para jemaat yang hadir dalam 

diskusi bersama dan pernyataan tertulis. Penelitian ini tidak hanya wawancara 

dengan beberapa Majelis wilayah atau pamong dan pendeta, terdapat beberapa 

jemaat yang kurang sependapat dengan kebijakan Majelis wilayah dengan 

menetapkan penggunaan cawan atau sloki di wilayahnya, tetapi jemaat di tiap-tiap 

wilayah dapat menerima hasil rapat pleno Majelis yang dilakukan pada tanggal 8 

Januari 2003. Perbedaan pendapat di sini seperti kebijakan penggunaan sloki di 

wilayahnya tidaklah mutlak (tidak akan menggunakan cawan) dalam pelaksanaan 

Perjamuan Kudus, jemaat tetap fleksibel pada kemantapan hati, demikian juga 

sebaliknya. Perjamuan Kudus bukanlah sebuah pilihan mana yang baik dan benar 

dalam hal ini penggunaan cawan atau sloki tetapi kembali kepada pemaknaan 

Perjamuan Kudus yang berpusat pada keselamatan yang telah Allah berikan 

kepada kita melalui kematian Yesus di kayu salib.  


