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BAB V 

PENUTUP 

 

Pada bagian ini akan dituliskan kesimpulan penelitian dan saran-saran yang 

diberikan kepada sinode, majelis jemaat dan kepada jemaat GBKP dimana saja. 

 

5.1 Kesimpulan  

1. PJJ sebagai salah satu bentuk pelayanan GBKP yang menjadi tempat 

pelaksanaan tiga tugas gereja (marturia, koinonia dan diakonia) tampak 

dalam kehidupan jemaat dan majelis dalam kehidupan sehari-hari. Dampak 

positif PJJ tampak dalam tutur kata dan tingkah laku yang mendatangkan 

damai sejahtera serta tumbuh iman dan kepercayaan mereka pada Tuhan 

Yesus. 

2. PJJ masih relevan jika materi disesuaikan dan penyampaian materi 

diusahakan yang sesuai dengan keadaan konteks yang ada serta SDM 

penatua, diaken dan Pendeta ditingkatkan. Gereja ( Pt/Dk/Pdt) dan jemaat 

sangat berperan dalam berjalannya  PJJ.  

3. Penyampaian dan penerimaan PJJ sangat bergantung dari kesiapan SDM 

majelis dan jemaat serta materi yang disampaikan sesuai dengan 

kebutuhan jemaat setempat. Jika hal ini dilakukan maka PJJ dapat 

terlaksana dengan baik 
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4. Gereja memberi ruang kesaksian dan pelayanan bagi keluarga-keluarga di 

dalam PJJ. Kesaksian dan pengalaman-pengalaman sesuai dengan 

kecerdasan dan kelebihan masing-masing jemaat. Sehingga gereja menjadi 

kaya dan saling melayani satu dengan yang lain. Keluarga mendapat 

kesempatan dan berbagi pengalaman baik senang atau susah satu dengan 

yang lain. Dalam PJJ, jemaat siapa saja diberi kesempatan untuk 

berpartisipasi dalam sharing atau ambil bagian dalam pelayanan. 

5. PJJ dapat membangun hidup persekutuan dan kepedulian antar sesama. 

Persekutuan yang dimaksud adalah persekutuan yang berusaha 

memberikan kepada orang-orang kehangatan hidup dan penghayatan iman 

yang terus menerus bertumbuh. Persekutuan yang mencakup diakonia dan 

tampak dalam kesaksian perkataan dan perbuatan para pelayan dan jemaat. 

6. PJJ membuat dan mendorong jemaat saling berbagi dan menguatkan satu 

dengan yang lainnya serta harapannya keluarga bisa berbahagia dan lebih 

baik bukan hanya soal iman tetapi seluruh aspek kehidupan (psikologi, 

spiritual, sosial, ekonomi dan sebagainya). 

5.2 Saran 

1. Bagi tim PWG GBKP :  

a. Tim PWG perlu mendorong pertua, diaken dan jemaat lokal untuk 

memodifikasi dan merelevankan tema dan materi yang telah 

dipersiapkan 
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b. Penulisan bahan/materi PJJ dan tema yang diangkat perlu disesuaikan 

dengan konteks dan kebutuhan jemaat. Tema Pertanian hendaknya 

penulis mengerti bagaimana pertanian atau mempunyai latar belakang 

pendidikan di bidang Pertanian.                       

 

2. Bagi Moderamen/sinode dan Klasis GBKP perlu terus menerus 

melakukan inovasi dan berkembang, peka terhadap kebutuhan  dan situasi 

jemaat, apa yang terjadi, dan sebagianya. Moderamen atau Klasis perlu 

mengadakan pelatihan-pelatihan, kursus atau seminar bagi para majelis 

sehingga mereka lebih kaya dan mampu menganalisis serta mencari 

jawab tentang persoalan yang ada di jemaat maupun dalam kehidupan 

majelis atau pendeta tersebut. 

 

3. Bagi Majelis dan jemaat :  

a. Majelis, Pendeta dan jemaat perlu menyadari betapa pentingnya PJJ 

dalam pembinaan iman keluarga. Oleh karena itu perlu sosialisasi dan 

penjelasan serta pembinaan jemaat melalui PJJ atau khotbah-khotbah 

sehingga jemaat mengerti dan penuh kesadaran datang dan hadir di 

PJJ dengan sukacita.  

b. Majelis dan jemaat perlu menyadari bahwa gereja merupakan wadah 

untuk menyediakan kebutuhan, jadi analisis kebutuhan apa saja baik 

bagi kaum Mamre, Moria, Pemuda dan Anak. 
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c. Majelis dan jemaat perlu mengadakan perubahan teknik dan metode  

PJJ dengan membuat kelompok kecil sesuai dengan kategori (Mamre, 

Moria, Permata dan KA/KR) dalam PJJ. Tujuan metode ini adalah 

member kesempatan, ruang dan tempat serta penghargaan pada 

masing-masing anggota keluarga. Metode dapat dibuat dengan 

memperhatikan berbagai kecerdasan manusia. 

d. PJJ untuk gabungan semua kategorial mungkin seyogyanys dilakukan 

sekali dalam sebulan dan mewajibkan semua anggota keluarga ikut 

dengan narasumber dipanggil yang sesuai tema dan ahli dibidangnya 

(misalnya tema tentang kesehatan maka dipanggil ahli kesehatan, 

dokter, bidan atau mantri). Juga bidang-bidang lain misalnya 

ekonomi, psikologi, hukum, sosial, karier dan sebagainya. Materi dan 

metodenya benar-benar dipersiapkan dengan baik. Dengan demikian, 

pesan dari tema PJJ tersampaikan dan tepat guna bagi seluruh jemaat. 

 

 

 

 


