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. Pengantar.

Pada tahun 1892 Albert Christian Kruyt menginjakkan kaki di Poso.
Ia diutus oleh sebuah badan Misi Kekristenan dari Gereja Reformis
Belanda untuk mengabarkan Injil di Sulawesi Tengah. Setelah bekerja
selama tujuh belas tahun, maka mulailah orang Poso menerima Injil.
Hal itu ditandai dengan baptisan yang pertama pada tahun 1909
terhadap klan 'To-Pebato' da

r

i suku Pamona. Karena itu, pada tahun
2009 ini, Gereja Kristen Sulawesi Tengah (GKST) akan merayakan
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seratus tahun Kekristenan mereka, terhitung sejak baptisan pertama
tersebut.1 Kalau dilihat peijalanan GKST melewati 100 tahun ini, maka
akan nampak adanya masa-masa sukar yang telah dilewatinya. Namun
justru melalui itu semua GKST lebih mengenal peluang dan tantangan
pelayanannya agar ia dapat terus bertumbuh menjadi gereja yang
dewasa dan matang.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk
memberikan perspektif historis dan kajian teologis demi menemukan
akar persoalan dan solusi konseptual yang berhubungan dengan praxis
iman GKST di dalam masyarakat. Penulis mengakui bahwa wacana ini
memiliki cakupan yang sangat luas. Karena itu, untuk membatasinya,
selain deskripsi historis tiga masa GKST, maka tulisan ini juga
berisikan sebuah proposal bagi GKST dalam usianya yang ke- i 00
tahun, untuk melakukan sintesa konseptual terhadap gereja yang
menekankan kegiatan-kegiatan ritual (nantinya saya sebut dengan
istilah 'ecclesia via contemplativa') dengan gereja yang melibatkan diri
secara positif, kritis, dan kreatif dalam kehidupan sosial
kemasyarakatan (nantinya saya sebut dengan istilah 'ecclesia via
activa

'). Terminologi ini berasal dari seorang filsuf dan teolog Jerman
yang bernama Dorothe Soelle dalam uraiannya tentang dua jalan
resistensi yang dipakai komunitas agama ketika berhadapan dengan
ragam problematika sosial.2 Menurut Dorothee Soelle, ada sebuah
korelasi yang sangat signifikan antara ragam pengalaman keagamaan
sebuah komunitas agama dengan keterlibatan sosial politik mereka
dalam masyarakat. Kesimpulan Soelle adalah bahwa sebuah komunitas
agama yang mengalami depresi karena struktur sosial yang tidak adil
akan mencari pengalaman keagamaan dengan dua cara. Cara yang
pertama adalah jalan kontemplasi, yang disebutnya sebagai 

'

via

contemplativa.
'' Sedangkan cara yang kedua adalah jalan keterlibatan

1 Pada tahun 1992 yang lalu GKST merayakan 100 tahun Injil masuk tanah
Poso, terhitung sejak A.C. Kruyt tiba di Poso pada tahun 1982. Kemudian pada tahun
2009 ini, GKST akan merayakan lagi 100 tahun kekristenannya, terhitung sejak
baptisan pertama bagi orang Poso pada tahun 1909.

2 Dorothee Soelle, The Silent Cry: Mysticism and Resistence. (Minneapolis:
Fortress Press, 2001), 199 - 203.
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sosial, yang disebutnya sebagai
'via activa. '3 Sayangnya, dialektika dari

kedua cara berada ini lebih sering dilihat dalam hubungan antitesis atau
hubungan subordinasi. Soelle mengatakan: "The former was held to be
of greater value, to be more spiritual and essential, while the latter,
however necessary, was of a lower order."4

Berdasarkan tinjauan historis yang dihubungkan dengan konsep
dan teori tersebut, maka tulisan ini akan mengkaji bagaimana GKST
mengaktualisasikan dirinya sebagai sebuah komunitas agama di tengah-
tengah problematika sosial kemasyarakatannya. Oleh karena itu, kajian
dimulai dengan sebuah deskrispi historis tentang konteks empirik
GKST, kemudian dilanjutkan dengan sebuah analisis teologis tentang
dualisme eklesiologis yang menimbulkan dialektika antitesis antara
konsep iecclesia via contemplativa' dengan konsep 'ecclesia via
activa., Kajian akan diakhiri dengan sebuah metafora alkitabiah sebagai
proposal konseptual tentang praxis gereja di tengah masyarakat.

2
.
 Kelahiran GKST.

Gereja Kristen Sulawesi Tengah (GKST) adalah sebuah
organisasi gereja yang terdapat di Propinsi Sulawesi Tengah. Gereja ini
berdiri pada tanggal 18 Oktober 1947 dengan pusat sinodenya di kota
kecil yang bernama Tentena. Kota Tentena adalah sebuah kota
kecamatan yang terletak di tepi danau Poso dengan jarak 56 km dari Ibu
kota kabupaten Poso.

Gereja Kristen Sulawesi Tengah merupakan wujud persekutuan
sinodal dari kurang lebih 400 jemaat lokal Kristen Protestan yang
tersebar di Kabupaten Poso, Kabupaten Morowali, Kabupaten Tojo

3 ibid., 3-4. Konsep 'via contemplativa' dan 'via activa, dari Dorothee Soelle
dapat disejajarkandengan konsep Mistisisme klasik dan Mistisime tindakan sosial dari
William Johnston. Mistisisme klasik adalah disipilin spiritual komunitas agama yang
dilakukan melalui keheningan berkontemplasi atau berdoa. Sementara Mistisisme
tindakan sosial adalah disiplin spiritualitas komunitas agama yang dilakukan melalui
keterlibatan dalam dunia sosial. Lihatjuga: William Johston, Teologi Mistik.
(Yogyakarta: Kanisius, 2001), 131-132, 290, 345.

" ibid.
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Una-Una, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Donggala, dan
Kotamadya Palu wilayah provinsi Sulawesi Tengah. Selain itu, GKST
juga memiliki kurang lebih 60 jemaat lokal di kabupaten Luwu Utara
dan Kabupaten Luwu Timur wilayah provinsi Sulawesi Selatan.5
Karena penyebaran jemaatnya yang meneakup delapan wilayah
kabupaten dan dua wilayah propinsi maka GKST tergolong gereja
dengan wilayah pelayanan terluas di pulau Sulawesi.

Secara historis jemaat-jemaat yang menjadi cikal bakal
berdirinya GKST pada tahun 1947 adalah hasil penginjilan sebuah
badan misi kekristenan dari Belanda yang bernama "Nederlandsch
Zendelinggenootschap" (NZG) atau Perserikatan Utusan-Utusan Injil
Belanda. Pada bulan Juli 1890 NZG mengutus seorang missionaris
yang bernama Albert Christian Kruyt (1869 - 1949) ke Poso dalam
rangka pekabaran Injil. Ia tiba di Poso pada tahun 1892, setelah
melewati Manado dan Gorontalo.& Menyusul kemudian pada bulan
Maret 1895 NZG mengutus seorang ahli bahasa dan etnolog bernama
N

. Adriani untuk membantu A.C. Kruyt dalam memahami budaya dan
bahasa setempat, demi kepentingan pembangunan sekolah, proses
pengajaran, dan penteijemahan Alkitab.7 Mereka berdua, A.C. Kruyt

5 Majelis Sinode GKST, Laporan Pelayanan Majelis Sinode GKST Periode
2004 - 2008. (Tentena: Panitia Pelaksana Sidang Sinode GKST ke-43, 2008.), 23-24.

6 J
. Kruyt, Kabar Keselamatan di Poso. (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1977),

84. Sebetulnya A.C. Kruyt diutus oleh NZG untuk bekerja di Gorontalo. Kurang lebih
setahun (April 1891 - Februari 1892) ia mengunjungi Gorontalo dan bekerja di sana.
Tetapi akhirnya ia memutuskan untuk menghentikan pekerjaan penginjilan di
Gorontalo dengan alasan bahwa agama Islam sudah sangat berakar di kalangan
orang Gorontalo. Kemudian ia mengusulkan kepada pusat NZG di Belanda agar
merekomendasikan perpindahannya ke Poso untuk bekerja di antara penduduk yang
ada di pedalaman Sulawesi Tengah dan yang masih memeluk agama suku mereka.
Atas rekomendasi pusat NZG di Belanda dan persetujuan Residen Hindia Belanda di
Manado, maka A.C. Kruyt berangkat ke Poso. A.C. Kruyt mempunyai seorang anak
yang meneruskan pekerjaanya di Poso. la bernama J. Kruyt dan yang menulis buku
Kabar Keselamatan di Poso.

? Lukman Nadjamudin, Dari Animisme ke Monoteisme, Kristenisasi di Poso
1892 - 1942. (Yogyakarta: Yayasan Untuk Indonesia, 2002), 60. Hasil pekerjaan
Adriani berupa Perjanjian Baru dalam Bahasa Pamona akhirnya diterbitkan pada
tahun 1935 oleh Lembaga Alkitab Belanda. Adriani sendiri akhirnya meninggal pada
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dan N. Adriani, serta beberapa tenaga misi lainnya yang diutus oleh
NZG kemudian memulai pekabaran Injil terhadap suku Pamona di
daerah sekitar muara sungai Poso sampai ke dataran tinggi di sekitar
Danau Poso. Upaya pertama yang mereka lakukan adalah mempelajadi
bahasa, budaya, dan menjalin persabahatan dengan para 'Tadulako' dan
' Wa'a ngKabosenya,g di Poso. Selain itu mereka mendirikan sekolah
sebagai tempat mengajar anak-anak membaca dan menghitung.

Setelah menunggu selama tujuh belas tahun sejak
kedatanggannya di sana, akhirnya pada tanggal 26 Desember 1909,

baptisan pertama dilaksanakan terhadap 'Papa I Wunte\ ' Tadulako'
suku Pamona Pebato, bersama keluarga dan 168 anggota klannya.

9

Baptisan pertama ini menjadi momentum bagi proses penerimaan iman
Kristen di antara suku Pamona Poso. Dari suku Pamona mereka

bergerak ke sebelah Barat terhadap suku Lore, kemudian ke sebelah
Timur (1914) terhadap suku Mori, dan perluasan pekabaran lnjil NZG
berakhir pada tahun 1926 terhadap suku Wana, yaitu kelompok-
kelompok suku terpencar yang hidup terasing di puncak-puncak gunung
pedalaman Sulawesi Tengah.

1°

Sesuai dengan sifat kolektif orang Poso, maka seluruh orang
Poso dari suku Pamona, Lore, dan Mori telah menjadi Kristen sampai
dengan akhir dekade ketiga abad dua puluh. Sedangkan suku Wana,

sebagian masih memeluk agama asli mereka, terutama yang tinggal
secara terasing dan terpencar di pedalaman pegunungan Sulawesi
Tengah, khususnya wilayah kecamatan Ulu Bongka, Bungku Utara, dan
Barone Kabupaten Morowali.,' Dari sejarah ini dapat diketahui bahwa
Gereja Kristen Sulawesi Tengah adalah gereja yang berbasis pada

tanggal 1 Mei 1926 dan dikuburkan di Poso. Pemerintah Kabupaten Poso
menjadikan kuburnya sebagai salah satu cagar budaya.

8 '
Tadulako' adalah pemimpin-pemimpin suku atau klan di Poso. Sedangkan

'
wa

'a ngKabose
'

 adalah tua-tua kampung dan dewan adat yang bersama Tadulako
memimpin suku-suku di Poso.

, 9 J
. Kruyt, Kabar Keselamatan di Poso., 161.

1° Ibid., 157.
11 Jane Monnig Atkinson, "Agama dan Suku Wana di Sulawesi Tengah."

Dalam: Michael R. Dove (Ed.), Peranan Kebudayaan Tradisional Indonesia dan
Modernisasi. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985), 7.

5



ECCLESIA VIA CONTEMPLATIVA vs ECCLESIA VIA ACTIVA (Tony Tampake)

umpat suku ulatna di Poso, yaitu suku Painoiia, suku Lore, suku Mori,
19

dan suku Wana.

Sejarah kelahiran, pertumbuhan, dan perkembangan Gereja
Kristen Sulawesi Tengah (GKST) sejak dekade ahir abad ke-19 hingga
saat ini telah ditandai oleh tiga masa, yang di satu pihak telah
membawa GKST pada saat-saat yang sulit dan sukar, tetapi di lain
pihak telah memberi ujian bagi GKST untuk belajar berefleksi tentang
iman dan matra sosialnya di tengah masyarakat Indonesia pada
umumnya dan Sulawesi Tengah pada khususnya.

3
. GKST dalam Masa Jepang (1942 - 1945).

Pada tanggal 26 Pebruari 1942, armada laut Sekutu di laut Jawa,
yang terdiri dari Inggris, Amerika, dan Belanda berhasil dikalahkan
oleh Angkatan Laut Jepang. Namun sebelum itu, setelah Jepang
merebut Filipina, maka pada tanggal 11 Januari 1942 Angkatan Laut
Jepang mendarat di Manado Sulawesi Utara. Karena terdesak oleh
pendaratan Jepang, maka pemerintah Kolonial Hindia Belanda di
Manado menyingkir ke Poso.

Dua hari setelah serangan udara Angkatan Laut Jepang atas
kota Kolonodale - Sulawesi Tengah, maka pada tanggal 7 Maret 1942
Jepang mengeluarkan Undang-Undang No 1 yang berisi ketentuan
bahwa sistem tata masyarakat yang tidak bertentangan dengan

12 Setelah GKST berdiri pada tahun 1947, Pekerjaan Pekabaran Injil
dilanjutkan oleh sebuah komisi khusus yang disebut Komisi Pekabaran Injil GKST
dalam kerja sama dengan Yayasan Pengembangan Masyarakat (YPM) GKST dan
Yayasan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Yapkesmas) GKST yang bekerja di
komunitas suku-Suku terasing di pedalaman Sulawesi Tengah, yakni suku Laudje dan
suku Ta'a di Kabupaten Parigi Moutong, dan suku Da'a di kabupaten Donggala
wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Lihat: A.R. Tobondo, "Pelayanan Kesehatan
Masyarakat di Wilayah GKST.", Hr. Langkamuda, "Pengembangan Masyarakat dalam
Pelayanan GKST.", dalam Majelis Sinode GKST, Wajah GKST. (Tentena: Panitia
Perayaan 100 tahun Injil masukTana Poso, 1992)
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kepentingan tehtara Jepang tetap diberlakukan.13 Sejak itu tentara
Jepang menyerbu ke wilayah Sulawesi Tengah, seperti ke Toli-Toli,
Palu, Donggala, Poso, Bungku, Kolonodale, dan Luwuk Banggai. Pada
tanggal 10 April 1942 Tentara Jepang menguasai seluruh wilayah
Sulawesi Tengah dan mengambil alih kekuasaan pemerintahan Hindia
Belanda atas wilayah tersebut.,4

Apa pengaruh situasi ini terhadap jemaat-jemaat Kristen di Poso
pada waktu itu? Pada masa ini GKST belum berdiri sebagai sebuah
organisasi sinodal. Yang ada pada waktu itu adalah jemaat-jemaat lokal
yang langsung dipimpin dan dibina oleh tenaga-tenaga misi dari NZG.
Mengamati dan mencermati perkembangan situasi PD II dan
mengantisipasi masuknya tentara Jepang di Poso maka pimpinan-
pimpinan NZG yang ada di Poso melakukan dua hal yang penting, yaitu
membentuk dan menetapkan Majelis Jemaat pada tiap-tiap jemaat dan
mengangkat serta menetapkan Pendeta Klasis. Pendeta Klasis itu
diangkat dari guru sekolah dan kepada mereka diberikan hak untuk
melaksanakan pelayanan sakramen. Menjelang masuknya Jepang ke
Poso dibentuklah empat belas klasis.'5

Bersamaan dengan kemenangan Jepang atas Sekutu di Asia
Tenggara, di Eropa, pasukan Nazi Jerman bergerak dan menduduki
Belanda. Akibatnya para misionaris NZG yang bekeria di Indonesia
mengalami kesulitan untuk melakukan hubungan dengan induk NZG di
Belanda. Mereka kehilangan dukungan finansial untuk melaksanakan
tugas pemeliharaan dan pendampingan jemaat-jemaat yang baru
terbentuk. Sementara itu

, setelah pemerintah pendudukan Jepang
menguasai Poso, maka para misionaris NZG yang berbangsa Jerman
seperti Riedel dan Hering yang bekeija di wilayah Mori dan Wana
diintenir ke Makasar. Sementara mereka yang berbangsa Belanda
seperti Jan Kruyt dan Perdok yang bekerja di Poso, Pamona, dan Lore

< 1' Depdikbud Kanwil Sulteng, Sejarah Daerah Sulawesi Tengah. (Palu:
Depdikbud Kanwil Suiteng, 1997), 145.

14 J
. Kruyt, KabarKeselamatan di Poso., 427.
H

. Meranga, "Jemaat Kristen di Tana Poso pada masa pendudukan
Jepang." Dalam: Majelis Sinode GKST, Wajah GKST., 30 -31.
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ditangkap oleh tentara Jepang ciaii dibawa ke Manado. Akibatnya
jemaat-jemaat yang masih begitu muda kehilangan kordinasi dan
kepemimpinan para misionaris. Bahkan pemerintah pendudukan
Jepang mencurigai keberadaan para Pendeta Klasis dan para pemimpin
jemaat setempat seandainya mereka menjadi kaki tangan sekutu dan
Belanda. Karena kecurigaan itu, maka pada bulan Maret 1944 Jepang
menangkap dua puluh satu orang pendeta dan guru sekolah dari Poso
dan Mori atas tuduhan memusuhi Jepang dan menantikan kembalmya
pemerintahan Kolonial Belanda. Sebelas orang dari antara mereka
dikirim dan dipenjarakan di Makasar. Dua dari mereka meninggal
dalam penjara Jepang di Makasar.17 Akibatnya jemaat-jemaat dan para
pemimpinnya hidup dalam tekanan, ketakutan, dan trauma. Kebebasan
bergereja sangat dibatasi. Sekolah-sekolah yang diasuh oleh NZG
harus dipisahkan dengan urusan gereja. Para guru sekolah yang
sekaligus adalah para Pendeta Klasis dan Pimpinan Jemaat dipaksa
untuk menjadi guru pemerintah dan meninggalkan jemaat. Pekeijaan
penginjilan dan perkumpulan-perkumpulan jemaat dilarang. Ibadah-
ibadah jemaat dikurangi dan khotbah sama sekali dilarang."8 Tentang
hal ini, J. Kruyt mencatat: "Apabila orang toh mau berkhotbah, maka
haruslah khotbah itu dihadapkan dahulu untuk diperiksa oleh orang-
orang yang ditunjuk untuk itu."19 Akibatnya jemaat-jemaat yang baru
saja lahir dan bertumbuh menjadi bagaikan anak ayam yang kehilangan
induknya.

Kendatipun situasi sangat sulit dan menegangkan tetapi sejarah
membuktikan bahwa jemaat-jemaat ini tidak patah semangat dan bubar.
Melainkan mereka terus bertahan dan bahkan bertumbuh di bawah

pelayanan dan kepemimpinan para Pendeta Klasis dan Majelis Jemaat.
Pimpinan NZG di Poso yang ditangkap oleh Jepang dan dibawa ke

16 J
. Kruyt. Kabar Keselamatan di Poso., 426.

1? Para Pendeta Klasis yang ditangkap: L. Molindo, M. Tamboeo, J. Pelima, P.

Sigilipu (Meninggal di*Penjara Jepang Makasar), T. Nggeawu, T. Magido, Pangemanan
(Meninggal di Penjara Jepang Makasar), M. Tampodinggo, L. Lolo, M. Poto, dan L.
Banatau. Lihat: H. Meranga. "Jemaat Kristen ..."; dalam: Majelis Sinode GKST, Wajah
GKST., 31.

18 Ibid., 32
13 J

. Kruyt, Kabar Keselamatan di Poso., 428.
8
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Manado, yaitu J. Kruyt, anak dari Albert Christian Kruyt, mengatakan
dengan kalimat yang sangat simpatik:

Sesudah keberangkatan kami, para Ketua Klasis bekerja
dengan setia. Mereka mengunjungi jemaat-jemaat dan
melayankan baptisan dan peijamuan kudus. Ini telah
mereka lakukan selama seluruh perang, sepanjang hal ini
mungkin bagi mereka. Oleh karena jemaat-jemaat lambat
laun semakin jelas kehilangan pemimpin-pemimpin
mereka, yaitu guru-guru, maka penatua-penatua telah
mengambil alih tugas ini di mana-mana. Dalam
kesederhanaan dan kesetiaan telah mereka iringi secara
diam-diam anggota jemaat yang tinggal berserak-serak
di ladang-ladangnya, dengan pembacaan alkitab dan
dengan doa.2°

Dengan demikian masa-masa yang sulit dan sukar di zaman
pendudukan Jepang akhirnya dapat dilalui. Masa itu membuat jemaat-
jemaat Kristen di Sulawesi Tengah mulai belajar untuk percaya pada
kemampuan mengatur diri sendiri dan tidak selalu bergantung pada
gereja induk di negeri Belanda. Hal ini membuktikan juga bahwa gereja
dibentuk dan dibesarkan melalui tantangan yang datang dari lingkungan
sosialnya. Akhirnya, pada tanggal 18 Oktober 1947, dua tahun setelah
Indonesia merdeka, jemaat-jemaat ini menyatakan diri bersatu secara
kelembagaan dan menjadi Gereja Kristen Sulawesi Tengah dengan
persetujuan sebagai sebuah Badan Gerejawi (rechtspersoonlijkheid)
dari Pemerintah RI di Jakarta No. 23/ 7 Oktober 1948. Atas dasar

formal itu, maka ditetapkan bahwa wilayah pelayanan GKST meliputi
daerah Luwu dan Rampi di Sulawesi Selatan, daerah Luwuk Banggai,
daerah Poso dan Mori, daerah Parigi Moutong, dan daerah Palu
Donggala di Sulawesi Tengah.21

2° Ibid., 429.
21 J

. Melaha, "Gereja yang Bergumul, Tumbuh, dan Bersaksi: GKST dari 1947
sampai dengan 1970" dalam: Majelis Sinode GKST, Wajah GKST., 45.

9
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4. GKST dalam Masa Fergolakan (1950 - 1965)

Pada masa ini GKST sudah berdiri secara formal sebagai sebuah
organisasi gereja yang disebut sinode dengan wilayah yang cukup luas
di pulau Sulawesi, yaitu mulai dari teluk Bone di sebelah Selatan
sampai ke teluk Tomini di sebelah Utara, dan mulai dari teluk Tolo di
sebelah Timur sampai ke dataran-dataran tinggi Lore di sebelah Barat.
Secara umum kehidupan jemaat-jemaat GKST kembali dapat ditata dan
pelayanan gereja dalam masyarakat melalui pendidikan dapat
dihidupkan kembali dalam kerja sama dengan gereja Protestan NHK di
Belanda. Hal ini terjadi oleh dukungan situasi dan kondisi sosial politik
di era kemerdekaan yang cukup kondusif bagi kehidupan dan kebebasan
beragama. Akan tetapi ketika Indonesia pada aras nasional maupun
lokal mengalami krisis politik yang diakibatkan oleh ketidakpuasan
tokoh-tokoh lokal maupun nasional terhadap dasar ideologis negara dan
kebijakan politik-ekonomi pemerintah pusat di Jakarta, kembali jemaat-
jemaat GKST memasuki masa yang sulit dan sukar.

Di Sulawesi dikenal tiga gerakan politik yang menentang
Jakarta, yaitu pertama adalah Darul Islam/Tentara Islam Indonesia
(DI/TII) yang dipimpin oleh Abdul Kahar Muzakkar (1921 - 1965).
Sebagai reaksi terhadap kebijakan-kebijakan militer Jakarta yang
mengecewakannya, maka pada tahun 1952 Kahar Muzakkar
membentuk kesatuan sendiri dengan nama Tentara keamanan Rakyat
(TKR) di Sulawesi selatan. Pada waktu yang bersamaan, di Jawa Barat
Kartosuwiijo membentuk gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia
(DI/TII) dengan tujuan pembentukan Negara Islam Indonesia (Nil).
Kahar Muzakkar melakukan hubungan dengan Kartosuwirjo. Akhirnya
keduanya sepakat untuk menggabungkan kekuatan. Pada tanggal 7
Agustus 1953, Abdul Kahar Muzakkar menyatakan diri keluar dari
APRI dan menggabungkan pasukannya dengan DI/TII Kartosuwirjo.
Tujuan gerakan mereka adalah melawan Pemerintah Pusat dan

00

mendirikan Negara Islam Indonesia. Selama kurang lebih 15 tahun
Kahar Muzakar bersama pasukannya yang direkrut dari pemuda-

22 Anhar Gonggong, Abdul Qahar Mudzakkar: Dari Patriot Hingga
Pemberontak. (Jakarta: Grasindo, 1992), 8.
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pemuda desa di Sulawesi Selatan bergerilya di pedalaman Sulawesi
Selatan, Tenggara, dan Tengah.

Masalah dan kesulitan yang dihadapi oleh GKST berkaitan
dengan DI/TI1 adalah paksaan untuk masuk Islam dan mendukung serta
berpartisipasi aktif dalam perjuangan mereka. Bila menolak, maka desa
mereka akan dibakar dan diusir dari sana. Siapa yang melawan akan
dibunuh. Pada masa itulah teijadi penculikkan dan pembunuhan
terhadap pemimpin-pemimpin jemaat; terutama yang berbangsa Barat,
baik dari kalangan Gereja Katolik Sulawesi Selatan, Gereja Toraja, dan
Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Misalnya pada tahun 1954, Kahar
Muzakkar menculik Dr. V.D. Wetering, Dr. Wahl, dan Sibenus Treep.
Ketiga orang yang disebutkan ini akhirnya meninggal dalam sekapan
pasukan Kahar Muzakkar.

23

Karena tekanan dan ancaman yang seperti itu maka ada sebagian
orang Kristen beralih ke agama Islam dan bergabung dengan DI/TII.
Sebagai contoh, di perbatasan Sulawesi Tengah dan Selatan Kahar
Muzakkar menangkap Pendeta H. Versteenden dan jemaatnya serta
mengancam mereka dengan hukuman mati. Tetapi hukuman itu
dibatalkan karena Pdt. Versteenden dan jemaatnya bersedia masuk
Islam dan ikut dalam gerakan DI/TII. Pdt. Versteenden kemudian
mengganti namanya menjadi Abdul Hakim.

24

Gerakan Politik yang kedua adalah Pemerintah Revolusioner
Republik Indonesia Perjuangan Semesta (PRRI-Permesta). Gerakan
politik ini dideklarasikan di Makasar - ibu kota Propinsi Sulawesi pada
waktu itu - pada tanggal 2 Maret 1957. Gerakkan politik ini adalah
sebuah afiliasi politik antara gerakkan PRRI yang dipimpin oleh letkol
Achmad Husein di Padang- Sumatera Barat dengan gerakan Perjuangan
Semesta yang dipimpin oleh Letkol Infanteri Ventje Sumual di
Sulawesi Selatan.2 Latar belakang kedua gerakan ini bersifat politik

23
' Ibid., 52.

24 Ibid.

25 Syamdani, PRR\: Pemberontakan atau Bukan? (Yogyakarta: Medpress,
2009), 107. Letkol Ventje Sumual adalah Panglima Komando Vll/Wirabuana di
Makasar.
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ekonomi dan bertujuan untuk pemerataan dan peningkatan ekonomi di
daerah.26

Masalah dan kesukaran yang dihadapi oleh jemaat-jemaat
GKST pada masa PRRI Permesta ini adalah bagaimana GKST dan
warganya harus mengambil sikap politik dan sikap teologis terhadap
perjuangan PRRI Permesta di satu pihak dan terhadap Pemerintah Pusat
NKRI yang hadir di tengah mereka melalui pasukan TNI. Pasukan
gerilya Permesta meminta secara paksa dukungan politik, moril, serta
materil dari gereja dan masyarakat yang adalah anggota GKST.
Sementara di pihak lain, TNI juga meminta agar gereja dan
masyarakat, dalam hal ini jemaat-jemaat GKST tetap loyal terhadap
pemerintah pusat NKRI dan mendukung operasi penumpasan Permesta
yang digelar di Sulawesi Tengah. Akibat tekanan dari kedua pihak ini,
maka tidak sedikit pemimpin GKST dan pendeta jemaat yang
mengalami intimidasi, penangkapan, penyiksaan, dan pembunuhan,
baik oleh pihak PRRI Permesta maupun oleh pihak TNI.

Pada tanggal 25 Desember 1957 teijadi kekacauan antara
pasukan Permesta dengan warga GKST yang mengakibatkan jatuhnya
korban jiwa. Permesta kemudian menutup semua akses informasi dan
komunikasi GKST dengan dunia luar. Tidak cukup hanya sampai disitu,
Permesta mengambilalih Kantor Sinode GKST di Tentena dan
membakar semua arsip serta dokumen GKST, kemudian
menjadikannya markas mereka. Rumah-rumah jabatan para Pendeta
GKST di Tentena diperintahkan untuk dikosongkan karena akan
dijadikan asrama pasukan Permesta.2, Tentang kehidupan anggota
jemaat, J. Melaha menulis:

Keadaan semakin memprihatinkan. Rakyat dianjurkan
membuat lubang perlindungan dekat rumah mereka.
Putri sulung Ketua Sinode mendapat nama julukan
'angga mbayau' (setan gua), sebab siang lahir,
malamnya sudah berada dalam gua perlindungan sampai

26 Haliadi Sadi dkk, Gerakan Pernuda Sulawesi Tengah di Poso 1957-1963.
(Yogyakarta: Ombak, 2007), 78 - 82.

27 J
. Melaha, "Gereja yang Bergumul, Tumbuh, dan Bersaksi: GKST dari 1947

sampai dengan 1970." Dalam: Majelis Sinode GKST, Wajah GKST., 58.
12
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pagi, dst menginap di gua hingga usia 2 bulan. Rakyat
petani tidak dapat mengerjakan usahanya dengan aman.2®

Gerakan ketiga adalah Gerakan Pemuda Sulawesi Tengah
(GPST). Organisasi ini berdiri sebagai reaksi para pemuda Sulawesi
Tengah terhadap sebuah sayap revolusior militan Permesta yang
bernatna Komando Pemuda Permesta (KoP2) dan gerakan penetrasi
DI/TII di perbatasan dengan Sulawesi Selatan. GPST dideklarasikan di
kota Poso pada tanggal 3 Desember 1957 oleh seorang warga GKST
bernama Asa Bungkundapu. Tujuan GPST adalah untuk
mengkonsolidasikan para pemuda Sulawesi Tengah melawan Permesta
dan DI/TII serta memperjuangkan pemisahan provinsi Sulawesi Tengah
dari Sulawesi Utara.29

Masalah dan kesulitan yang dihadapi oleh GKST dalam konteks
pertentangan antara Permesta dengan GPST adalah ketika Permesta
masuk ke Sulawesi Tengah lalu berhadapan dengan GPST, warga
jemaat dan para pemimpin GKST teijepit dalam menentukan sikap
untuk mendukung siapa. Mereka mengalami tekanan, paksaan dan
intimidasi untuk berpihak pada Permesta di satu pihak atau GPST di
pihak lain. Akibatnya secara kelembagaan dan secara kemasyarakatan
GKST teijepit dan berada dalam tekanan dari dua gerakan politik
tersebut.

Keadaan ini menghambat pertumbuhan dan perkembangan
GKST. Secara organisasi, GKST sering diintervensi oleh Permesta dan
GPST. Secara pelayanan terjadi kemunduran karena beberapa pendeta
ditangkap, baik oleh Permesta maupun oleh GPST. Secara persekutuan
jemaat sering harus lari dan bersembunyi di ladang-ladang dan hutan-
hutan sehingga ibadah terabaikan. Namun, sebagai sebuah organisasi
keagamaan, GKST tetap mempertahankan posisinya yang netral dan
menghindari keterlibatan politik secara praktis melalui gerakkan-
gerakan tersebut. Apa yang dipentingkan oleh GKST pada waktu itu
adalah tetap mengusahakan jalannya pendidikan di seluruh wilayahnya

28 Ibid., 59.
29 Haliadi Sadi dkk, Gerakan Pemuda Sulawesi Tengah..., 99 -100. Lihat juga:

Hasan & Darwis
, Sejarah Poso., 263.
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dengan membuka sekolah-sekolah dasar di setiap desa di mana ada
jemaatnya, membuka beberapa sekolah lanjutan, dan menyiapkan
tenaga-tenaga pengajar serta memelihara iman jemaat. Tentang masa
ini, Pdt. J. Melaha, Ketua Majelis Sinode GKST periode 1957-1970
mengatakan:

Karena berkat sejarah pengalaman selama periode 1947
- 1970, GKST makin mengenal dirinya sebagai gereja
Tuhan. GKST bukan berada di luar kenyataan yang
mempengaruhi dirinya, tetapi gereja adalah bagian
integral dari masyarakat di mana ia berada. Justru di
situlah gereja, GKST khususnya, berdiri untuk
menyatakan: bagi siapa dan untuk apa ia hadir.

30

5. GKST dalam Masa Kerusuhan dan Konflik Poso

Tujuh tahun sesudah perayaan 100 tahun Injil masuk tana
Poso,31 kembali GKST berhadapan dengan ujian dan cobaan yang berat
akibat kerusuhan sosial dan konflik horisontal yang berbau Sara di
Poso. Konflik antar peradaban dan politik identitas di tengah
gelombang globalisasi dan neo-kapitalisme liberal yang melanda dunia,
krisis ideologis dan instabilitas politik Indonesia pasca Orde Baru,
fenomena kebangkitan agama yang sangat dogmatis dan ritualistik di
wilayah publik, gerakan fundamentalisme serta radikalisme agama
sebagai reaksi negatif terhadap proses modernisasi dan sekularisasi,
krisis ekonomi dan munculnya ragam masalah sosial seperti kemiskinan
struktural dan pengangguran ternyata telah mengakibatkan anomali
dalam struktur sosial masyarakat di Indonesia, termasuk di Sulawesi
Tengah. Hubungan-hubungan sosial antar manusia dan antar golongan
yang dulunya ramah dan jinak, berubah menjadi, bringas, ganas dan

3f J
. Melaha.; "Gereja yang Bergumul, Tumbuh, dan Bersaksi: GKST dari 1947

sampai dengan 1970." Dalam: Majelis Sinode GKST, Wajah GKST., 66.
31 Injil tiba di Poso melalui kedatangan Albert Christian Kruyt pada tahun

1892. Karena itu pada tahun 1992, GKST memperingati genap 100 tahun Injil masuk
Tana Poso. Sesudah 17 tahun bekerja di antara orang Poso, maka pada tanggal 26
Desember 1909, bertempat di sungai Puna Kasiguncu, Papa I Wunte, seorang tua
suku Pamona Pebato memberi diri dibaptis bersama dengan keluarga dan klannya.
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liar. Tingkat kepercayaan orang terhadap kepemimpin di lembaga-
lembaga sosial politik dan sosial keagamaan yang konvensional
menurun secara drastis, termasuk kepercayaan masyarakat sipil
terhadap pemerintah dan aparat hukum. Nilai-nilai hidup komunal yang
menekankan toleransi dan keijasama tertelan oleh sentimen dan
primordialisme yang naif. Semua trend ini telah memberi andil bagi
hancurnya struktur sosial masyarakat Poso, ketika aksi-aksi kekerasan
masa, intimidasi, dan teror berdarah yang berlatar belakang sentiment
suku dan agama terjadi di dalam masyarakat Poso. Modal sosial dan
kearifan lokal yang disemboyankan dengan ungkapan "Sintuwu
Maroso" yang artinya "Hidup untuk saling menghidupkan dalam satu
kebersamaan" tercabik dan robek.?2 Masyarakat Poso yang dibesarkan
dalam kultur persahabatan, perdamaian dan cinta kasih berubah seketika
menjadi menjadi masyarakat yang sarat dengan benih kebencian,
permusuhan, dan balas dendam.

Dari tengah situasi sosial dan kondisi kehidupan seperti ini,
Majelis Sinode GKST, dalam Laporan Pelayanannya di depan Sidang
Sinode GKST ke-41 tanggal 12 - 18 Oktober 2004 di Tentena
menyebutkan:

Konflik dan kerusuhan yang melanda hampir seluruh
wilayah pelayanan GKST telah membuat seluruh tatanan
dan semua system kehidupan bermasyarakat dan
bergereja porak poranda. Penderitaan, ketertindasan, dan
keterpurukan yang dialami oleh warga GKST secara
psikologis menyebabkan daya tahan warga jemaat
menjadi lemah, frustrasi, dan putus asa. Tetapi di lain
pihak penderitaan ini menguji ketabahan dan kesabaran
gereja untuk tetap bertahan menghadapi badai dan
berusaha tidak lelah melayani bagi persekutuan jemaat.33

Pada masa itu GKST bersama-sama dengan seluruh masyarakat
Poso mengalami cobaan dan ujian yang berat. Selama berlangsung

3i
 Ade Alawi, "Ketika Sintuwu Maroso Tercerabut dari Poso," daiam: Ade

Alawi dkk
, Kabar Dari Poso: Menggagas Jusnalisme Damai. (Jakarta: LSPP, Kedubes

Inggris, 2001), 53-58.
33 Majelis Sinode GKST, Laporan Pelayanan Majelis Sinode GKSTPeriode 2001 -
2004.

,
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aksi-aksi kekerasan, berupa penyerangan desa, penjarahan dan
pembakaran, penganiayaan, penculikan, dan pembunuhan, tidak kurang
dari 72 jemaat lokal GKST, terutama yang ada di kecamatan Poso Kota,
Poso Pesisir, dan Poso Lage, melarikan diri dari tempatnya dan
mengungsi ke Tentena, Morowali, Palu, Minahasa, dan beberapa tempat
lain yang dianggap aman.34 Dari semua jemaat lokal yang mengungsi
ini, sebagian telah kembali dan membangun lagi rumah-rumah dan
gedung gereja mereka. Tetapi jemaat-jemaat yang berasal dari Klasis
Poso Kota, Lage Tojo, Kolonodale Bungku yang mengungsi ke Tentena
tidak kembali lagi ke tempat asalnya karena alasan trauma dan
kehilangan pekeijaan.

Dalam Sidang Sinode Antara GKST ke-42/GKST/2006, Krisis
Center dan Biro Hukum GKST menyampaikan bahwa masalah dan
kesulitan yang dihadapi oleh GKST secara kelembagaan dan
perorangan pada masa masa konflik antara lain adalah:

1
. Bagaimana melindungi dan menyelamatkan warga GKST yang

berada di daerah yang dilanda kerusuhan dan mengalami
penyerangan serta teror berdarah.

2
. Bagaimana mengevakuasi dan menyediakan tempat pengungsian

\ yang layak serta memenuhi kebutuhan hidup mereka selama berada
dalam pengungsian.

3
. Bagaimana menghindarkan warga GKST dari keterlibatan dalam

aksi-aksi kekerasan dan pembalasan.
4

. Bagaimana mengusahakan pendampingan dan pembelaan hukum
terhadap warganya yang ditangkap dan diadili karena tuduhan
melakukan aksi kekerasan dan pembunuhan.

5
. Bagaimana melakukan konsolidasi untuk menghadapi upaya

provokasi yang menginginkan kelangsungan kerusuhan dan konflik
Poso.

6
. Bagaimana mendampingi warganya yang masih mengalami trauma.

34 Rinaldy Damanik, Tragedi Kemanusiaan di Poso. (Jakarta: PBHi, Yakoma PGI, CD.
Bethesda, 2001), 269.
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7
. Dan bagaimana melibatkan diri secara kritis, positif, konstruktif dan

progresif terhadap upaya-upaya rekonsiliasi.
35

Selama kurang lebih delapan tahun GKST bergumul dengan
masalah-masalah tersebut di atas. GKST juga berupaya melakukan
analisis terhadap akar penyebab kerusuhan dan konflik tersebut serta
faktor-faktor pemberat. Selain oleh faktor-faktor sosial politik yang
ada, beberapa tokoh GKST sendiri mengatakan bahwa kerusuhan dan
konflik Poso antara lain telah diandili oleh praktek bergereja yang
kurang menekankan dimensi sosial dan kultur lokal serta bersifat
eksklusif, triumfalistik, dan apologetis.3f Hal itu nampak dari ajaran-
ajaran dan praktek kehidupan gereja yang sangat tradisional, abstrak,
dan tidak memperhitungkan dinamika perubahan sosial masyarakatnya.
Secara formal dan ritual, gereja begitu aktif dengan berbagai
persekutuan ibadah dan perayaan-perayaan keagamaan. Tetapi pada
saat yang sama gereja tidak membekali warganya untuk menghadapi
berbagai persoalan sosial ekonomi yang disebabkan oleh perubahan
struktur sosial, kemajuan infra struktur transportasi dan pergeseran
demografi di Sulawesi Tengah.

Pasca perjanjian Malino, secara umum keadaan mulai membaik.
Masyarakat mulai tenang dan dapat melakukan aktifitasnya. GKST
memusatkan perhatian pada kurang lebih 25.000 pengungsi yang
memenuhi kota Tentena. Sejak saat itu tidak ada lagi konflik terbuka.
Akan tetapi, muncul sekelompok orang di kota Poso, yang secara
terencana dan terorganisir melakukan aksi-aksi teror berdarah terhadap
warga Kristen dan pimpinan-pimpinan GKST. Aksi mereka
berlangsung dari tahun 2003 sampai dengan 2006.

Demikianlah sejarah GKST melewati tiga periode waktu yang
sulit. Dari tahun ke tahun GKST terus belajar untuk mengenal dirinya
sendiri dan lingkungannya. Tantangan yang datang dari dalam maupun
dari lingkungan empiriknya menjadi peluang bagi GKST untuk
mengabstraksikan dirinya dan menghasilkan refleksi-refleksi teologis

35 Biro Hukum & Krisis Senter GKST, Laporan Pelayanan Biro Hukum dan
Krisis Senter Periode 2004-2006.

Jf Rinaldy Damanik, Tragedi kemanusiaan di Poso., 47.
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tentang jati dirinya sebagai gereja Tuhan di tengah masyarakat Sulawesi
Tengah.

6
. Gereja Yang Abstrak & Gereja Yang Empirik.

Dengan menelusuri sejarah tersebut di atas, maka persoalannya
adalah apa yang menjadi refleksi GKST sendiri tentang iman dan
keterlibatannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara? Apa yang perlu dilakukannya dalam menghadapi masa yang
akan datang? Untuk menjawab persoalan tersebut maka diperlukan
sebuah analisis konseptual tentang praxis iman GKST di dalam
konteks empiriknya, yaitu sejarah masyarakat Poso itu sendiri.

Mungkin selama ini GKST terlanjur mewarisi dan sangat
dikuasai oleh persepsi yang sangat abstrak dan ideal tentang gereja dan
memperlakukan persepsi tersebut dengan cara-cara yang kurang tepat
sehingga arti dan tujuan kehadiran gereja di tengah-tengah kondisi
obyektif masyarakat menjadi kurang jelas.37 Ada kesan bahwa doktrin

tentang gereja sebagai persekutuan orang kudus dan Tubuh Kristus
telah dipakai untuk membuat jarak antara idealisme gereja dengan
realitas empiriknya sehingga eksklusifitasnya semakin menonjol. Lalu
seolah-olah Gereja adalah sebuah kumpulan orang yang terpisahkan
dari dunia, sebuah realitas yang eksklusif, yang tugasnya adalah ritus
dan doa. Sedangkan keterlibatannya dalam kehidupan sosial
kemasyarakatan adalah sesuatu yang tidak penting bahkan dianggap
sekuler.

Secara historis, pemisahan yang tajam dan radikal antara konsep
gereja yang ideal dengan yang empirik berakar pada teologi abad
pertama, ketika Injil dibawa masuk ke dunia Yunani dan konsep
beriman mengalami pengaruh filsafat dualisme Plato serta pandangan
budaya Yunani yang memprioritaskan jiwa terhadap tubuh dan

'? Bandingkan dengan pemikiran John Titaley, "Dekonstruksi dan
Rekonstruksi Teologi Menuju teologi Indonesia yang Kontekstual." Dalam: Jeffrie
Lempas dkk (Ed.), Format rekonstruksi Kekristenan, Menggagas Teologi Missiologi
dan Ekklesiologi Kontekstual di Indonesia. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006), 177
-195.
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memandang rendah perkara-perkara duniawi. Dualisme Plato - yang
kemudian dipertajam oleh Plotinos - membagi dunia menjadi dua, yaitu
'horaton genos, (dunia empirik) dan &kosmos noetos' (dunia ide).
Hakekat manusia ada pada 'kosmos noetos,'' yaitu ketika ia berada
sebagai jiwa-jiwa murni yang hidup di kawasan lebih tinggi dari
'horaton genos' (dunia empirik). Tetapi pada kenyataannya manusia
berada di bumi dan jiwanya meringkuk dalam penjara tubuh. Hal ini
teijadi karena manusia menyerahkan diri sepenuhnya kepada egoisme
radikal dan materialisme sensual, hingga akhirnya ia terputus sama
sekali dari yang ideal dan spiritual. Oleh sebab itu, untuk memperoleh
hakekatnya yang sejati sebagai manusia, ia harus melakukan 'pendakian
spiritual' ke & kosmos noetos' sambil melepaskan diri dari 'horaton
genos.

'39 Alam pemikiran inilah yang melahirkan praktek disiplin
spiritual yang ketat dan mistis dalam kehidupan jemaat Kristen
helenistik di abad-abad pertama. Akibatnya konsep beriman yang utuh
dari kekristenan Yudais terbelah. Hubungan dengan Tuhan kemudian
menjadi perkara batiniah semata dan untuk lebih dekat dengan Tuhan
maka dunia harus ditolak. Muncullah dualisme dari apa yang disebut
keinginan roh dan keinginan daging. Keinginan roh adalah kerinduan
akan Tuhan yang dapat dipenuhi dengan doa dan kontemplasi, puasa
dan retreat, serta berusaha menumpulkan keinginan-keinginan jasmani,
terutama keinginan untuk memiliki barang-barang, status sosial, dan
keinginan sex. Akibatnya hubungan dengan Tuhan menjadi perkara
subjektif batiniah semata. Bilamana seseorang ingin dekat dengan
Tuhan, maka ia harus melepaskan semua peran dan status sosialnya,

memiskinkan dirinya, dan hidup selibat.

Dari dualisme itulah kemudian muncul perdebatan yang sulit
kalau bukan suatu dilema kata Dorothee Soelle. Perkara yang menjadi
pokok pembicaraan adalah bagaimana gereja memahami hubungan
antara kehidupan sosialnya dan hubungannya dengan Tuhan. Dualisme
hidup keagamaan demikian memaksa gereja untuk memilih yang
rohani atau duniawi dengan akibat-akibatnya masing-masing. Memilih

3S C
.
A

. van Peursen, Tubuh Jiwa Roh. (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1988), 41
-42.

'3 P
.
A

. van der Weij, Filsuf-Filsuf Besar tentang Manusia. (Yogyakarta:
Kanisius, 2000), 23, 33.
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yang rohani Derarti menjadi gereja yang ideal dan spiritual. Untuk ltu la
harus hidup secara eksklusif di dalam keheningan kontemplatif dan
keteduhan ritualistik. Konsep ini dikenal sebagai konsep gereja yang
kontemplatif atau 'ecclesia via contemplativa Di pihak lain,

memilih yang jasmani berarti menjadi gereja yang sekuler dan kurang
suci. Konsep ini yang disebut dengan "ecclesia via activa.,

41

Di sini tidak ada maksud untuk merendahkan pemahaman diri
gereja yang ideal tersebut. Apa yang menjadi sorotan adalah bahwa
dualisme tentang yang rohani dan jasmani, atau pemisahan yang radikal
antara yang ideal spiritual dengan yang empirik sekular kemudian
melahirkan pertentangan antara dua konsep gereja, yaitu pertentangan
antara 'ecclesia via contemplativa

'

 dengan ''ecclesia via avtiva'. Yang
disebut pertama adalah gereja yang mengaktualisasikan dirinya sebatas
sikap batin, doa, meditasi, puasa, dan retreat. Gereja yang seperti ini
sering dianggap sebagai gereja yang ideal dan spiritual. Sedangkan
yang disebut belakangan adalah gereja yang mengaktualisasikan dirinya
melalui kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Gereja yang seperti
ini sering tidak dianggap sebagai gereja, kecuali sebagai yayasan sosial
atau lembaga swadaya masyarakat.42 Persoalannya adalah apakah
memang benar demikian bahwa yang disebut gereja hanyalah yang
pertama sedangkan yang kedua sama sekali bukan gereja? Apakah
memang gereja harus mempertentangkan antara hubungannya dengan
Tuhan dan tindakan sosialnya di dalam masyarakat?

1. Ecclesia via Kontemplativa vs Ecclesia via Activa: Dari Antitesa
ke Sintesa.

Apa yang disebut sebagai "'ecclesia via contemplativa" atau
gereja pada jalan kontemplasi secara tradisional dikaitkan dengan sikap
Maria yang duduk dalam keheningan dan keteduhan di dekat kaki
Tuhan Yesus dan mendengarkan dengan penuh perhatian kata-kata
Tuhan Yesus seperti di dalam Injil Lukas 10: 38 - 42. Sikap ini

4° Dorothee Soele, The Silent Cry..., 200.
41 Ibid.

4J William Johnston, Teoiogi Mistik. (Yogyakarta: Kanisius, 2001), 221 - 226,
345.
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menjadi akar praktek kontemplasi batin para biarawan dan biarawati.
Mereka masuk ke dalam keheningan batin, duduk diam tanpa kata dan
tanpa pikiran. Larut di dalam pongosongan jiwa dan penyangkalan diri,
menanti rahmat Tuhan datang menyapa mereka di dalam lubuk hati
batin mereka. Ketika rahmat dan suara Tuhan mulai terdengar di dalam
hati batin, mereka merasakan seperti mendapat cahaya surgawi yang
memberi mereka kebahagiaan dan kegembiraan yang tiada taranya.
Seakan-akan Tuhan hadir di dalam hati batin mereka dan memberi

mereka perasaan senang dan bahagia yang luar biasa. Dalam bahasa
teologi mistik, keadaan ini biasa disebut 'infusa contemplatio,' ketika
seseorang keluar dari alam kata serta konsep lalu memasuki alam sunyi,
yang tidak lain adalah kesenyapan keilahian Tuhan sendiri. Itulah cara
mendekatkan diri dengan Tuhan melalui doa dan kontemplasi.

43

Sedangkan sikap Marta dalam Lukas 10: 38 - 42 tadi, ketika ia sibuk

melayani Yesus beserta murid-murid lainnya, dikaitkan dengan apa
yang disebut konsep "ecclesia via activa,"4 Marta ingin memenuhi
tuntutan moral dan ingin menunjukkan kebaikan hatinya dengan
melakukan diakonia (pelayanan) terhadap Yesus dan para murid yang
datang bertamu ke rumahnya di desa Betania.

Berbeda dengan keterangan Lukas tentang keaktifan Marta yang
menyambut dan mengelu-elukan Yesus sebagai tamunya, terhadap
Maria, Lukas memberi keterangan yang dingin dan pasif, ketika ia
mengatakan bahwa Maria duduk di dekat kaki Tuhan. Dengan
demikian, sebelum Lukas lebih jauh menceritakan apa yang dibuat oleh
Marta dan apa yang dibuat oleh Maria (ayat 39b - 40a), pembaca dapat
dengan mudah melihat bahwa terhadap kehadiran Yesus dan para
murid, Marta berada pada posisi yang aktif, sedangkan Maria berada
pada posisi pelengkap (pasif). Tetapi kemudian cukup mengagetkan
ketika pada akhir narasi, Lukas menempatkan apresiasinya terhadap
kepasifan Maria di dalam perkataan Yesus, 

"

...
 Maria telah memilih

bagian yang terbaik,...

" dan menempatkan keaktifan Marta pada posisi
yang kurang baik. Perubahan alur dan tekanan narasi Lukas pada akhir

43 Ibid., 29, 70.
4" Dorothee Soelle, The Silent Cry..., 200.
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cerita ini mendapat perhatian para penafsir dan menjadi dasar untuk
mcngatakan,

Martha is seen to be usefull but somewhat limited, while
her sister is seen as spiritual, refined, and more
saintly. "Pure " theory is elevated above mere praxis; in
the course of Western intellectual history, this
relationship gets passed on, according to the patriarchal
gender roles, as work of the head and manual labor.

45

Di dalam tradisi hermeneutik injil, valorisasi ini dipertajam.
Sejak zaman Agustinus (354- 430), Maria dianggap lebih terhormat,

lebih spiritual, dan lebih esensial da

r

i pada Martha. Konsep 'ecclesia
via contemplativa

'

 dianggap lebih tinggi derajatnya dari pada & ecclesia
via activa.'46 Itulah sebabnya mengapa dalam tradisi spiritualitas
K

r

isten, hidup membiara dan selibat serta jauh dari keramaian dunia
dianggap sebagai jalan hidup suci dan lebih dekat dengan Tuhan,

sementara hidup aktif dalam hiruk pikuknya dunia sosial dianggap
sebagai cara hidup yang sekuler.

47

Persoalan eklesiologis di sini adalah apakah memang volarisasi
itu selalu harus dipandang dalam dialektika pertentangan (antitesis)
kalau bukan perjenjangan (subordinatif)? Kalau demikian halnya, maka
gereja harus membuat pilihan atau prioritas. Secara historis, inilah yang
teijadi dengan gereja pada umumnya sejak abad-abad pertama hingga
sekarang. Di dalam tradisi eklesiologis Calvinis dikenal konsep
pemisahan antara domain gereja dan domain negara. Domain negara
adalah mengurus dimensi sosial, ekonomi, dan politik warga gereja.
Domain gereja adalah mengurus dimensi ritual dan idealnya. Karena itu
pertanyaannya adalah apakah dialektika antara konsep "ecclesia via

45 Ibid.

4f Arthur Cushman McGiffert,/4 History of Christian Thought. (New York:
Charles Scribners's Sons, 1933), 108 -109.

47 Joe Holand, "Visi Postmodern tentang Spiritualitas dan Masyarakat."
Dalam: David Ray Griffin, Spiritualitas dalam Masyarakat Modern. (Yogyakarta:
Kanisius, 2005), 76-78.
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contemplativa'

 dengan &ecclesia via activa' dapat dikembangkan dari
pertentangan (antitesis) menjadi perpaduan (sintesis)?

Wacana ini sebenarnya sudah mulai muncul ketika Meister
Eckhart (1260 -1327), seorang mistikus dan teolog pengikut pemikiran
Thomas Aquinas, mengkritisi pemikiran Agustinus. Alih-alih
mempertentangkan antara peran Marta dan Maria, Eckhart
menempatkan peran Maria dan Marta dalam hubungan saling
melengkapi dan saling menyempurnakan satu terhadap yang lain.
Eckhart tidak membedakan antara pribadi Marta dan Maria.
Berdasarkan interpretasinya terhadap ayat 39a: "Perempuan itu
mempunyai seorang saudara yang bernama Maria," Eckhart,

48

memandang Marta dan Maria sebagai saudara kembar. Kehadiran
Maria di samping Marta mengingatkan Marta akan kemanusiaannya
dalam mengurusi dan mengatasi semua hal yang dialaminya dalam
kehidupan nyata. Eckhart menafsirkan pesan Lukas yang ada pada
perkataan Yesus terhadap Marta di ayat 41: "Marta, Marta, engkau
kuatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara," bukan dalam
rangka memuji peran Maria dan mengecilkan peran Marta, tetapi untuk
mengingatkan bahwa dengan peran itu Marta akan berhadapan dengan
tantangan dan kesulitan. Bahkan dengan peran itu Marta akan sampai
pada batas kemanusiaannya dan pengakuan bahwa hanya Tuhan yang
sanggup menyempurnakan semua pekerjaan dan pelayanannya.
Sedangkan untuk Maria, permintaan Marta pada ayat 40b adalah untuk
mengingatkan dirinya agar tidak selamanya terikat dan terlena dengan
perasaannya sendiri (sensualisme individualistik) di kaki Yesus.49

Dengan pendekatan sastra seperti itu, Eckhart mau mengatakan
bahwa peran aktif Marta memiliki resiko. Dengan keaktifannya
melayani, Marta akan menghadapi banyak kesusahan, dan sebesar
apapun usahanya, Marta tidak akan dapat mengatasi semua persoalan
hidupnya. Ia memerlukan kepasifan Maria, agar tersedia kesempatan
kepadanya untuk bertemu dengan rahmat dan anugrah Yesus.
Sedangkan bagi Maria, peran pasifhya dapat membuat dia terlena dan
melupakan dunianya. Maria memerlukan peran Marta untuk dapat

"® Dorothee Soelle, The Silent Cry..., 200.
4® Ibid.
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keluar dari pementingan diri atas rahmat dan anugrah Yesus yang
dialaminya.

Dengan interpretasi di atas, maka pertentangan konsep
eklesiologis dapat diatasi. Dorothee Soelle mengatakan,

This reversal is not only about rehabilitating Martha and
active behavior but also about abolishing the division of
human beings into makers and dreamers, activists and
introverts, and the differentiation between productivity of
action and the receptivity of piety.

5°

Pengembangan dialektika antitesis antara 'ecclesia via contemplativa'
dengan 'ecclesia via activa' menjadi dialektika sintesis seperti ini yang
memungkinkan kesesuaian atau harmonisasi antara refleksi dan aksi
(praxis) iman. Sintesis antara kedua konsep ini akan dengan sendirinya
menggugurkan paham dualisme yang selama ini mengusik gereja dalam
memahami makna kehadirannya di dalam masyarakat.

8
. Tuhan yang Dialami Bersama dalam Dua Perspektif.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pengalaman
Maria dan Marta ketika berjumpa dengan Yesus di dalam narasi Lukas,
dapat dijadikan sebuah metafora untuk memberi bentuk dan isi terhadap
dialektika sintesis antara "ecclesia via contemplativa" dengan "ecclesia
via active

Maria duduk sedekat mungkin di kaki Yesus. Ia diam dan setia
mendengar perkataan-perkataanNya. Dalam posisi ini, Maria
memandang Yesus sebagai Anak Allah Yang Mahatinggi. Yesus bagi
Maria adalah kehadiran Allah di dalam kehidupan manusia, tidak hanya
untuk laki-laki, tetapi juga untuk perempuan. Karena itu tata krama
kesopanan patriaki yudais helenistik, yang sering menghalangi kaum
perempuan untuk berjumpa dengan eksistensi dirinya di hadapan
Tuhan perlu dilanggar. Lukas sangat cerdas mengemas pesan ini di
dalam narasinya demi skenario untuk menampilkan Yesus sebagai
seorang manusia yang ideal sekaligus sosial.

5° Ibid., 201.
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Yesus bagi Maria adalah sumber segala karunia, anugrah, dan
rahmat. Dalam hal ini Maria menatap Yesus menembus
kemanusiaanNya dan mencapai keilahianNya serta menemukan
kebijaksanaan sempurna. Di hadapan kemuliaan Yesus Anak Allah,

Maria kehilangan dirinya tetapi sekaligus menemukan rahmat dan
anugrah Tuhan. Inilah yang disebut paradoks 1infusa contemplatio'

(kontemplasi curahan) dalam teologi mistik.5J Dengan perspektif Maria
ini, maka itu adalah sebuah kebahagiaan apabila gereja dapat
mendekatkan diri kepada Tuhan dan bertemu dengan kebijaksaan
sempurna. Kedekatan dengan Tuhan dan keheningan mendengar
suaraNya adalah suatu ziarah batin yang tiada taranya, yang dapat
memberi kebahagiaan kepada gereja yang mengalaminya.

Di pihak lain ada perspektif Marta akan Tuhan. Marta melihat
Yesus sebagai seorang hamba yang menderita, bukan karena
kemanusiaan dan kesalahanNya, tetapi karena kasihNya yang begitu
besar bagi manusia. Marta melihat keberpihakan Yesus dengan
penderitaan manusia. Marta merasakan kedahagaan dan keletihan Yesus
dalam ziarah sosialNya. Karena itu dengan melayani Yesus, Marta ingin
ikut serta dalam ziarah sosial tersebut; bersama Yesus menyampaikan
bahwa Tahun Rahmat Tuhan sudah datang.52 Kalau demikian, maka
bagi Marta, itu adalah suatu rahmat yang tiada taranya ketika ia
mendapat kesempatan untuk berpartisipasi dalam ziarah sosial Yesus.
Bagi Marta hal yang penting adalah masuk ke dalam komitmen iman
untuk memberitakan kasih dan rahmat Tuhan bagi dunia. Dengan
perspektif ini gereja dapat melihat matra sosialnya, ketika dengan hati
yang terbakar oleh perasaan kasih dan empati terhadap kedahagaan
arak-arakan kemanusiaan, gereja terpanggil untuk mengabdi di dalam
masyarakat demi memerangi penderitaan dan penindasan. Di dalam
teologi mistik, perspektif inilah yang disebut dengan spiritualitas
sosial,53 seperti yang dialami oleh para pejuang kemanusiaan yang
terpenjara di malam gelap karena harus menanggung resiko keterlibatan
sosial mereka. Oleh karena itu, maka perspektif Marta dengan ziarah

51 William Johnston, Teologi Mistik., 70.
5J Lihat: Lukas 4:18 -19 dan Matius 25.

®3 William Johnston, Teologi Mistik., 345 - 364.
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sosialnya atau ziarah kemanusiaannya adalah juga merupakan sebuah
pengalaman akan Tuhan yang otentik.

9. "Ecclesia via Mixta''': Renungan buat GKST ke depan.

Seorang mistikus terkenal bernama Teresa dari Avila (1515-
1582) mengatakan, "Believe me, Martha and Mary need to be together
to host the Lord and keep him with them for ever, or else he will be
badly hosted and be left without food4 Apa yang dihindari oleh
pendukung sintesa tersebut di atas adalah praktek spiritualitas batin
yang introvert di satu pihak dan keterlibatan sosial yang extrovert di
lain pihak. Karena itu, para pendukung sintesa tersebut
memperkenalkan sebuah konsep gereja yang disebut 'ecclesia via

mixta.,55 Konsep ini tidak mengenal dualisme dan pertentangan antara
kontemplasi dan aksi. Perpaduan atau kombinasi dari keduanya berakar
pada metafora pengalaman Marta dan Maria serta perspektif mereka
akan Tuhan. Selain itu, 'ecclesia via mixta' dibangun di atas dasar
pemahaman mistik tentang hubungan manusia dengan Tuhan sebagai
suatu 'mutuality of receiving ang giving.

'' Meister Eckhart, seperti
dikutip Soelle mengatakan, " What we have gathered in contemplation
we give out in love."

56

Sehubungan dengan refleksi dan aktualisasi diri GKST di tengah
kondisi empiriknya, maka dalam menghadapi masa depannya GKST
perlu melakukan sintesa antara konsep "ecclesia via contemplativa"

dengan konsep "eccklesia via activa." Sebagai gereja, GKST harus
mencari tempat yang lebih dekat dengan Tuhannya, duduk dengan
diam, dalam keheningan batin dan kehausan jiwanya. Setelah melewati
masa-masa sulit dan menyakitkan hampir disepanjang usianya, GKST
perlu memandang kepada Yesus sebagai Anak Allah Mahatinggi,
tunduk teduh dalam kerendahan hati, mengosongkan dirinya untuk
mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi GKST. Ia
dipanggil masuk dalam suasana hening, teduh berdoa dan

£4 Dorothee Soelle, The Silent Cry,.., 201.
SS Ibid.

5f Ibid.
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berkontemplasi, menghayati providensia Tuhan yang telah dinyatakan
bagi dirinya melalui semua proses sejarah yang dilewatinya. GKST
tidak dapat mengabaikan dan meninggalkan panggilan Tuhannya untuk
selalu berkumpul di sekitar Firman Tuhan dan merayakan sakramen
imannya. Hanya dengan demikian ia menjadi "ecclesia via
contemplativa." Panggilan ini mengharuskan GKST untuk
meningkatkan kepekaan imannya dalam membaca kehadiran Tuhan di
dalam sejarahnya. Setelah selama kurang lebih seratus tahun Tuhan
hadir di dalam sejarah GKST, melewati masa-masa sukar selama zaman
Jepang, zaman pergolakan, dan zaman kerusuhan, maka pertanyaan
untuk dirinya sendiri adalah apa yang sudah didengar dan dipelajari
oleh GKST dari Yesus Tuhan dan sang Anak Allah itu. Pertanyaan ini
mengharuskan GKST untuk mengembangkan sebuah teologi yang
benar-benar lahir dari situasi eksistensialnya sendiri. GKST
memerlukan keberanian untuk mengatakan bahwa Tuhan sudah datang
mengunjungi dirinya di tempat kediamannya. Kalau ada keberanian itu,

maka GKST akan dapat membebaskan diri dari penindasan teologi yang
eksklusif, triumfalistik, dan apologetis. Ia akan keluar dari jebakan
arogansi dan hegemoni di tengah-tengah pluralitas komunitas budaya
dan agama.

Pada waktu yang sama, GKST juga terpanggil untuk ikut serta
dalam ziarah sosial dan atau ziarah kemanusiaan Yesus. GKST harus

sadar akan matra sosial imannya kepada Tuhan. Ia terikat dengan
keteladan Yesus yang berempati dan berpartisipasi dengan penderitaan
dunia, penderitaan kaum miskin dan tertindas. Untuk panggilan ini,
GKST perlu meningkatkan kepekaan dan solidaritas sosialnya. Tidak
itu saja, kemampuan dalam memetakan problematika sosial dan
ketajaman analisis terhadap berbagai kebijakan publik akan menjadi
kebutuhan yang mutlak bagi GKST. Dengan memiliki kecerdasan sosial
dan intelektual seperti itu, maka GKST akan mampu melakukan
mitigasi bencana-bencana sosial, turut merekayasa proses modernisasi,

dan dapat memberi kontribusi yang positif serta kritis terhadap proses-
proses politik di masyarakat. Semua ini dapat diawali dengan cara
meningkatkan kapasitas organisasi di bidang sumber daya manusia dan
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pembinaan warga jemaat. Inilah yang akan menjadi momentum
aktualisasi konsep 'ecclesia via activa' itu sendiri.,7

Akan tetapi, GKST juga harus sadar bahwa di setiap sudut dan
arah matra sosialnya, dia akan berjumpa dengan kemanusiaan dan
keterbatasannya. GKST harus menempatkan diri di bawah kuasa dan
wibawa rahmat Yesus Kristus sang Kepala Gereja. Oleh sebab itu,

sementara GKST terlibat secara aktif dalam kehidupan sosial, ia harus
memberi ruang dan waktu bagi kehadiran rahmat dan anugrah Yesus
Kepala gereja. Pada arah inilah GKST menjadi 'ecclesia via mixta';
yaitu ketika tanpa henti-hentinya Gereja terus bergerak spiral di antara
dua titik yang menentukan jati dirinya,

'ecclesia via contemplativa
'' dan

'ecclesia via activa.
''

57 Beberapa kalangan menyebutkan hal ini dengan istilah 'Diakonia Sosial"
atau 'Diakonia Pembangunan'. Tetapi penulis menghindari istilah itu karena
simplisitas yang telah dilekatkan kepadanya. Diakonia - entah itu karitatif atau sosia!
pembangunan - sudah terlanjur dipandang sebagai sebuah tindakan praktis semata.
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