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BAB V 

PENUTUP 

 Bab ini akan memaparkan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan 

analisa yang dilakukan dari pernyataan jemaat terhadap penggunaan cawan dan 

sloki di di GKJ Immanuel Surakarta yang terdiri dari 4 wilayah. Selanjutnya 

terdapat beberapa saran sebagai masukan bagi gereja, fakultas teologi dan penulis.   

5.1 Kesimpulan 

1. Walaupun terjadi peralihan dalam hal penggunaan cawan ke sloki dalam 

Sakramen Perjamuan Kudus disebagaian Wilayah GKJ Immanuel 

Surakarta, jemaat merasa bahwa kesakralan dalam Sakramen ini tetap ada. 

Salah satu alasan mendasar terjadinya peralihan ini yaitu adanya sebagian 

jemaat yang merasa kurang nyaman ketika ada salah satu di antara mereka 

yang sedang dalam kondisi tubuh kurang sehat yang juga ikut ambil 

bagian dalam Sakramen Perjamuan Kudus tersebut.  

2. Bagi jemaat GKJ Immanuel Surakarta, Sakramen Perjamuan Kudus adalah 

sebuah peristiwa yang sakral sehingga untuk terlibat di dalamnya harus 

dengan cara yang benar dan bukan sembarangan. Oleh karena itu, sebelum 

Sakramen ini dilaksanakan maka jemaat yang akan ikut perayaan ini harus 

mengikuti persiapan Perjamuan Kudus (pendadaran) supaya layak 

dihadapan Tuhan. Hidup kudus itu harus dijaga bukan hanya ketika 

Perjamuan Kudus saja tetapi dalam setiap aspek kehidupan sebagai cermin 

hidup orang percaya.  
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3. Penggunaan cawan dalam Sakramen Perjamuan Kudus mempunyai makna 

yang dalam bagi jemaat. Melalui simbol yang digunakan bersama-sama di 

dalam ibadah, jemaat merasa bahwa mereka adalah satu tubuh Kristus. 

Cawan dimaknai sebagai simbol persatuan dan kebersamaan di antara 

mereka. Simbol-simbol tersebut sudah diberkati dan dikuduskan di dalam 

nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus sehingga tidak ada lagi ketakutan 

atau keraguan ketika harus memakainya bersama-sama dengan jemaat 

yang lain.  

4. Selain bermakna persatuan dan kebersamaan di atas, penggunaan cawan 

dalam Sakramen Perjamuan Kudus membuat jemaat merasa bahwa 

mereka “dekat” dengan peristiwa Perjamuan Malam yang dilakukan oleh 

Tuhan Yesus sendiri. Jemaat memaknai hal tersebut sebagai sebuah 

perayaan untuk mengingat dan memperingati Perjamuan Malam Terakhir 

Yesus yang juga menggunakan cawan.  

5. Bagi jemaat yang menggunakan sloki dalam sakramen ini, tetap memaknai 

Perjamuan Kudus sebagai sebuah peristiwa yang kudus dan sakral. 

Penggunaan sloki sama sekali tidak mengurangi nilai dan makna Anggur 

sebagai lambang darah Kristus. Alasan penggunaan sloki dalam 

Perjamuan Kudus yaitu mengenai efisiensi waktu yaitu untuk 

mempersingkat waktu ibadah, alasan kesehatan dan juga beberapa orang 

lebih nyaman ketika mengikuti Perjamuan Kudus dengan menggunakan 

sloki.  
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6. Satu gelas untuk satu orang sama sekali bukan untuk menunjukkan 

keegoisan jemaat, tetapi lebih kepada kenyamanan dan pemaknaan bahwa 

keselamatan yang sama diberikan oleh Allah melalui pengorbanan Yesus 

Kristus. Setiap jemaat mendapat bagian yang sama dalam kerajaan Allah. 

Tidak ada yang lebih besar dari yang lain sehingga semua jemaat adalah 

setara di hadapan Tuhan.  

7. Majelis GKJ Immanuel Surakarta mencoba memahami jemaat secara utuh 

dengan cara memfasilitasi sebagian jemaat yang berkeinginan 

menggunakan sloki, sebagian lainnya menggunakan cawan dalam 

Perjamuan Kudus.  

8. Simbol persatuan jemaat bukan hanya ketika minum melalui cawan secara 

bersama-sama, jemaat merasa bersatu ketika beribadah dengan hati yang 

tertuju kepada Yesus Kristus. 

5.2 Saran 

1. Penting bagi gereja untuk melihat kepentingan dan kebutuhan jemaat. 

Pemahaman jemaat terhadap Sakramen Perajamuan Kudus yang telah 

dijelaskan dalam tata gereja sudah dimaknai dengan baik oleh jemaat. 

Gereja perlu menjaga iman percaya dan untuk mengingatkan bahwa 

Perjaman Kudus yang dilakukan tidak hanya sebatas pada pengenangan 

kembali peristiwa Yesus melakukan jamuan malam terakhir dengan para 

muridNya, tapi juga bahwa Perjamuan Kudus memiliki makna 

keselamatan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib.  
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2. Keterkaitan dengan mata kuliah agama dan perubahan sosial, dogmatika. 

Untuk mata kuliah agama dan perubahan sosial, jemaat yang termasuk 

dalam kelompok masyarakat yang selalu berkembang perlu untuk 

memperhatian perkembangan yang ada. Penggunaan cawan menjadi sloki 

di dalam sebuah gereja mengalami perubahan yang dilatarbelakangi oleh 

pemahaman jemaat yang melihat bahwa penggunaan sloki merupakan 

pemahaman bersama yang coba dimaknai di dalam sebagai sebuah gereja 

tanpa terlepas dari kebersamaan dalam gereja. Dogma di dalam gereja 

dengan peralihan penggunaan cawan menjadi sloki, jemaat tetap melihat 

bahwa inti dari Perjamuan Kudus adalah pengenangan akan pengorbanan 

Yesus di kayu salib dan kisah perjamaun terakhir antara Yesus dan para 

muridNya. 

3. Hasil penelitian ini bermanfaat bagi penulis, karena hasil penelitian akan 

menjadi tambahan pengetahuan bahwa ada banyak cara gereja dalam 

menunjukkan kepeduliannya kepada jemaat. Salah satu cara yang 

dilakukan gereja untuk memfasilitasi jemaat yang menggunakan sloki 

tanpa menghilangkan makna Perjamuan Kudus itu sendiri.  


