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BAB IV

HOLE DALAM KEKRISTENAN DI JEMAAT GMIT

EBENHEAZER-LEDERABBA MESARA

A. MENDISKRIPSIKAN MAKNA HOLE DALAM BUDAYA SABU

Dalam setiap ritus keagamaan persembahan selalu menjadi bagian yang

penting. Persembahan bukan hanya ada dalam kekristenan namun juga dalam

kehidupan budaya-budaya masyarakat pada umumnya. Kehidupan budaya dalam

agama-agama suku memiliki cara tersendiri untuk mengekspresikan ungkapan

syukur kepada yang mereka anggap berkuasa atau sebagai yang suci, kudus dan

absolut. Begitu juga dalam kehidupan masyarakat yang ada di Kabupaten Sabu

dalam ritual hole. Persembahan merupakan suatu simbol yang selalu mewarnai

kehidupan religiusitas masyarakat Sabu untuk memperkuat solidaritas secara vertikal

dan horisontal. Pada dasarnya akan menghasilkan solidaritas sosial dalam kehidupan

mereka, sebagai suatu simbol untuk mengekspresikan diri terhadap apa yang mereka

percayai. Setiap pribadi dalam masyarakat Sabu sejak kecil melalui proses sosialisasi

telah diresapi dengan nilai-nilai yang telah lama berakar dalam jiwa individu-

individu warga masyarakat yang bersangkutan ini.

Sistem nilai budaya berkaitan dengan masalah-masalah dasar dalam hidup

manusia antara lain hakekat hubungan antara manusia dengan sesamanya, dengan

alam, serta dengan leluhur dan tuhan yang dipercayai. Hal ini menentukan rasa

solidaritas, yang dijalalankan oleh masyarakat Sabu dalam melaksanakan ritual  hole
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sebagai “upeti” atau “ihi rai”. Dengan kata lain persembahan pembayaran ulu hasil

dari masyarakat Sabu  juga sangat berkaitan erat dengan nilai budaya masyarakat. Ini

merupakan warisan para leluhur yang dibuat bagi generasi selanjutnya hingga

sekarang ini dikembangkan dan dilaksanakan. Oleh karena hal tersebut merupakan

identitas dari kelompok masyarakat Sabu.

Persembahan merupakan bagian dari ritus keagamaan yang tidak terlepas dari

kehidupan nyata manusia modern maupun yang masih memeluk agama suku. Seperti

halnya apa yang dikatakan oleh Turner bahwa persembahan dalam kehidupan nyata

adalah sebuah proses tindakan ritual yang didalamnya mengandung arti pertukaran

hadiah, upeti/penghormatan, perdamaian, penyesalan, pertobatan, penyucian,

komuni. Persembahan dalam ritual hole, juga mengandung unsur-unsur demikian.

Persembahan dalam ritual hole merupakan tuntutan sosial maupun kelompok

terhadap apa yang dipercayai, sebagai kunci untuk mendirikan atau membangun

hubungan, bukan saja dengan apa yang mereka percayai atau imani tetapi juga

dengan leluhur mereka serta, serta sesama anggotanya sehingga terjalin solidaritas

sosial.1 Melalui upeti yang dipersembahkan dan diberikan mereka mempunyai suatu

keyakinan bahwa kehidupan mereka akan terberkati serta dijauhkan dari segala

malapetaka. Dengan kata lain manusia memberi persembahan atau

mempersembahkan korban dengan maksud dan tujuan agar mereka mendapatkan

semua yang diinginkan.

1 Jeferey Cartes, Understanding Religious Secrefice (New York 2003-reprinted 2006 Meidek
Lane), 293-300
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Hole dilihat dari apa yang dikemukakan oleh Tylor merupakan persembahan

yang mengandung unsur pembebasan jiwa dan mengandung unsur timbal balik.

Yang dimaksudkan disini ialah dengan persembahan tersebut maka mereka juga

mempunyai susatu harapan kehidupan mereka dapat dibersihkan, disucikan dan

dijauhkan dari segala malapetaka yang jahat dan mereka dapat memperoleh berkat

serta kemakmuran. Itu berarti mereka memberi karena telah menerima sesuatu,

tetapi pada akhirnya ternyata untuk meminta sesuatu juga.

Secara antropologis dapat dilihat bahwa manusia sebagai makhluk sosial tidak

terlepas dari tradisi dan nilai-nila dalam cara berpikir, tingkah laku, serta

keanekaragaman manusia itu sendiri.2 Begitu juga dengan orang Sabu, mereka

memiliki karakteristik tersendiri oleh karena budaya dan nilai-nilai dari budaya

yang selalu ada dan telah mendarah daging dalam kehidupan mereka. Mereka juga

menjaga nilai-nilai harmoni dengan sesama makhluk hidup, seperti kekeluargaan,

kebersamaan, moral, gotong royong dari setiap individu-individu ini. Perlu disadari

bahwa setiap hari manusia senantisa berhubungan dengan unsur-unsur tertentu dari

kebudayan yang berlaku didalam masyarakat. Dalam perjalanan sejarah orang-orang

Sabu diwariskan tradisi-tradisi oleh leluhur mereka sebagai pewaris dari setiap adat

dan budaya yang mereka punyai sampai dengan saat ini.

Kepercayan Kristen dan tradisi dalam kebudayaan berdiri berdampingan dan

saling mempengaruhi. Begitu juga hal dalam tradisi memberikan persembahan.

Walaupun dengan cara yang berbeda dalam memberikan persembahan, tetapi tidak

mengurangi makna dari pemberian persembahan tersebut. Baik dalam kekristenan

2 Aryono Suyono (1985), Kamus Antropologi (Akademika Presindo)
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maupun agama suku khususnya orang-orang yang beragama suku Jingitiu yang

berkaitan dengan pembahasan penulis tentang hole yang memiliki cara tersendiri

untuk mengungkapkan rasa syukur mereka. Selain itu juga tradisi hole mempunyai

nilai-nilai yang positif di tinjau dari tiga sudut pandang, di antaranya:

a. Ekonomi

Pada saat ritual hole ini berlangsung, suasananya dapat dimanfaatkan

masyarakat setempat untuk melakukan transaksi jual beli barang.  Misalnya:

masyarakat dari Seba akan menjual beras dan pakaian serta peralatan rumah

tangga, sedangkan orang dari Mesara akan membawa jualan pakaian daerah

atau minyak tanah serta kebutuhan bahan pangan lainnya, kemudian orang-

orang dari Sabu Timur juga membawa ternak mereka untuk dijual di tempat

keramaian pada waktu upacara adat berlangsung, sedangkan orang dari Liae

akan menjual makanan, dan juga minuman di sekitar tempat upacara tersebut.

Dari sini bisa terlihat bahwa ternyata tradisi hole ini tidak hanya sarat dengan

nilai-nilai budaya, tetapi juga mengandung nilai ekonomi yang sangat

bermanfaat bagi masyarakat Sabu. Tentu tidak hanya terjadi transaksi ekonomi

saja pada saat itu, tetapi juga dapat menjadi sarana hiburan bagi mereka,

sehingga tempat berlangsungnya transaksi tersebut bisa dikatakan sebagai pasar

rakyat.

b. Solidaritas sosial

Seperti yang telah dikemukakan dalam bab terdahulu bahwa masyarakat Sabu

terdiri atas 5 kelompok wilayah yaitu Do Dimu, Do Ha’bba (Seba), Do Raijua,

Do Mehara, Do Liae yang memiliki bahasa, agama suku, adat-istiadat, sistem
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ekonomi, struktur masyarakat dan sistem nilai yang sama. Relasi sosial

dikalangan orang Sabu bersifat saling melengkapi sehingga solidaritas sosial

itupun berkembang dalam kehidupan mereka. Oleh karena hole bukan hanya

diperuntukan bagi masyarakat yang masih menganut agama suku Sabu saja,

tetapi bagi semua masyarakat yang ada dipulai Sabu. Solidaritas sosial ini juga

dapat dilihat ketika mereka bahu membahu-membahu untuk menjalankan ritual

adat ini. Bagaimana mereka menjaga keseimbangan dan hubungan yang baik

dengan sasama manusia, serta alam, Ilahi, dan leluhur mereka.

c. Budaya

Sistem kepercayaan dan syariat agama suku Sabu yang sudah bertumbuh dan

mengakar dalam hati dan jiwa manusianya dan secara berangsur-angsur telah

membentuk suatu nilai budaya, identitas/kepribadian, pandangan hidup dan

moralitas orang Sabu. Perayaan hole oleh orang Sabu lebih dilihat sebagai

sebuah ritual budaya yang memiliki nilai yang hakiki dan mendasar dalam

kehidupan mereka. Selain nilai religius dalam ritual hole, juga diyakini bahwa

ritual ini dapat membawa kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakatnya.

Oleh karena itu hole bukan hanya merupakan suatu tradisi atau kebiasaan, yang

dilakukan secara rutinitas tetapi sebagai suatu budaya yang diyakini memiliki

nilai-nilai religius dimana secara vertikal dapat behubungan dengan tuhan

pencipta alam semesta dan secara horisontal dengan alam lingkungannya.

Perayaan ini juga menjadi sebuah peristiwa dalam melepas semua persoalan

yang dihadapi, kerena perayaan ini dilakukan sesudah selesai panen maka,
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acara semacam ini dapat dipandang sebagai kegiatan melepas lelah masyarakat

tani Sabu.

B. HOLE BAGI JEMAAT GMIT EBENHEAZER-LEDERABBA MESARA

Menurut Bosch dalam buku Transformasi misi Kristen: Sejarah Teologi Misi

yang Mengubah dan Berubah, mengatakan bahwa “banyak kesejajaran atau

persamaan konsep antara agama-agama tradisional (agama suku) dengan kekristenan

sehingga ini merupakan pertolongan besar bagi pelayanan gereja dalam misi dan

pelayanannya”.3 Begitu juga dengan ritual hole yang memiliki keterkaitan dengan

kekristenan. Kebudayan hole ini adalah kegiatan dalam hal ritual pemberian

persemabahan yang juga ada dalam kekristenan. Bagaimana manusia

mengekspresikan ungkapan syukur mereka kepada Tuhan atas apa yang telah

diperoleh dan juga untuk meminta sesuatu yang diinginkanya. Tradisi tersebut

bukanlah sesuatu yang tidak dapat diubah; tradisi justru diperpadukan dengan aneka

ragam perbuatan manusia dan diangkat dalam keseluruhannya.4

Tylor dalam teorinya mengatakan bahwa melalui simbol atau lambang dalam

pemberian persembahan, manusia religius percaya dan memperoleh apa yang

diinginkannya antara lain: Persatuan dengan Tuhan, Pembebasan dan penyucian,

Kelahiran kembali. Kehadiran Tuhan diserap dalam benda-benda yang memiliki

lambang dengan dua cara yaitu secara ”spontan dan dimohon” 5. Sama seperti

3 David J. Bosch. Transformasi Misi Kristen: Sejarah Teologi Misi yang Mengubah dan
berubah, (Jakarta: BPK GM, 2006), 303

4 Richard Niehbuhr, Kristus dan Kebudayaan, (Jakarta: Petra Jaya, 1949), 37
5 Hendropuspito, Sosiologi Agama, (Jogjakarta; Kanisius, 1983),41
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pemahaman orang Sabu bahwa memberi persembahan hole akan membawa

kemakmuran dan juga kesejahteraan bagi sang pemberi persembahan. Tentunya

sebelum kemakmuran dan kesejahteraan itu dialami, hal pertama yang diterima

adalah pembersihan dan pembebasan dari kesalahan yang membuat sang pemberi

persembahan mangalami kelahiran kembali untuk hidup lebih baik dalam

kesejahteran dan kemakmuran yang dianugrahkan oleh yang Maha Kuasa yang

kepadanya persembahan hole itu di persembahkan.

Menurut Tylor persembahan yang diberikan itu bisa secara spontan dan juga

dimohon. Maksudnya:

a.) secara spontan.

Kehadiran secara spontan (theophania spontanea). Tuhan sendiri yang

dipercayai berkenan hadir dalam lambang yang dipilihNya misalnya pada ritual

hole yaitu diyakini Tuhan hadir pada: pohon yang rindang, mata air, sebuah

batu, tempat yang angker, sebuah gunung/tempat yang tinggi  (tempat tinggal

Deo Rai), dalam tiang tengah rumah mereka yang dipahami sebagai altar atau

mimbar, parang.6

b.) Secara dimohon (inovokativ) – ”theophania inocativa”

Tuhan hadir dalam benda (lambang) atau manusai karena dimohon. Tuhan

dimohon turun mengambil tempat dan bentuk dalam sesuatu lambang sehingga

dapat bergaul dengan manusia.7 Dilihat dalam ritual hole Tuhan dimohon

menerima persembahan lewat perantara roh nenek moyang mereka yang telah

6 ibid., Bandingkan Hendropuspito, Sosiologi Agama

7 Ibid.,
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tiada. Permohonan ini disampaikana langsung oleh perwakilan yaitu orang yang

dipercayakan sebagai ketua adat (Mone Ama Rai). Hal ini juga sama dengan

bangsa Israel dalam mempersembahakan sesuatu kepada Tuhan melalui

perantara yaitu imam-iman yang dipercayakan untuk melakukan tugas

pelayanannya (Imamat 2-4)8

Berdasarkan hasil penilitian yang dilakukan kepada jemaat GMIT Ebenheazer-

Lederabba Mesara, penulis melihat bahwa ada dua pandangan dari jemaat terhadap

Kekristenan dan juga hole. Yang pertama, jemaat melihat secara positif ritual hole

bagi kehidupan masyarakat Sabu dimana ada hubungan timbal balik antara budaya

dan kekristenan. Disatu sisi jemaat menggunakan ritual dalam kebudayaan berupa

bahasa, tari-tarian, nyanyian, dan upacara-upacara adat lainnya agar masyarakat dapat

memahami pengajaran Kristen sebagai penunjang iman mereka. Begitupun

sebaliknya masyarakat Sabu memanfaatkan bantuan dan cara hidup orang Kristen

dalam membangun nilai-nilai kekristenan untuk mempertahankan hidup mereka. Jadi

masyarakat yang adalah anggota jemaat dapat saling belajar dan memahami secara

kritis dan saling terbuka antara budaya dan kekristenan yang mereka jalani.

Pandangan yang kedua yaitu, ada jemaat yang melihat dan menyadari bahwa ternyata

Kekristenan telah mengikis identitas mereka (budaya). Sejak Kekristenan masuk ke

Sabu sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan budaya, sementara orang Sabu sendiri

merasa bahwa budaya (hole) adalah warisan dari leluhur yang harus dilestarikan.

Ada dua poin penting yang bisa penulis paparkan disini, berkaitan dengan tradisi Hole dalam masyarakat Sabu. Yang pertama, Persembahan Hole diberikan sebagai ungkapan syukur atas berkat yang telah diterima dari tuhan. Hal ini

bisa di kaitkan dengan persembahan yang dilakukan di dalam tradisi Kekristenan.

8 Bandingkan Imamat 2-4
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Terdapat persamaan makna, dimana persembahan yang diberikan oleh orang Kristen

juga merupakan wujud ungkapan syukur atas berkat yang diterima dari Tuhan. Yang

kedua, ada kesadaran bahwa diri mereka tidak layak untuk memberikan pesembahan

itu secara langsung kepada tuhan, sehingga mereka membutuhkan peran leluhur

untuk menyampaikan persembahan itu. Disini juga sebagai wujud bakti dan

penghormatan kepada leluhur atas berbagai hal yang telah mereka peroleh.

Bertolak dari pemahaman Tylor, persembahan yang diberikan dalam suatu

kepercayaan, ”ritual” sebenarnya bukanlah hal yang inti, melainkan ”maksud” dari

pemberian atau doa tersebut. Jika dewa–dewa atau Tuhan menerima persembahan

dari sipemberi maka kehidupan mereka akan mengalami perubahan dalam hidup,

juga dalam kualitas hidup.9 Hal ini yang dipercayai oleh orang-orang di pulau Sabu

bahwa ketika taat melakukan ritual hole, mereka merasakan kehidupan yang

makmur, sejahtera, sebagi akibat dari apa yang telah mereka lakukan. Oleh karena

itu, sampai saat ini ritual hole masih tetap dipertahankan untuk terus dilakukan.

Walaupun Kekristenan telah menjadi bagian dari kehidupan orang-orang di pulau

Sabu namun hole tetap menjadi tradisi yang mencerminkan identitas mereka.

Orang-orang Kristen yang  masih melakukan ritual hole dalam jemaat

Ebenheazer pada dasarnya mengatakan bahwa ritual tersebut tidaklah memiliki

pengaruh dalam kehidupan iman mereka. Sebagaian besar dari mereka mengatakan

bahwa persembahan dari hasil yang mereka peroleh secara simbolisasi

dipersembahkan kepada Allah sebagai sumber berkat dalam kehidupan mereka.

Dalam kekristenan persembahan merupakan suatu bentuk ibadah kepada Tuhan

9 Ibid.,12-32
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secara mendasar yang mengandung ungkapan syukur jemaat untuk saling melengkapi

tubuh Kristus.10 Ritual hole yang mereka lakukan hanyalah merupaka suatu warisan

budaya yang ingin mereka teruskan dan bagi mereka ini hanyalah adat-istiadat

kebudayaan mereka, yang disadari bahwa ritual ini tidak memiliki pengaruh apapun

dalam iman percaya kepada Allah yang adalah sumber berkat dalam hidup. Bagi

mereka hole dilakukan hanya sebagai warisan leluhur agar budaya yang ada tidak

punah dan tidak tenggelam dengan berbagai perkembangan yang ada melainkan tetap

dipertahankan nilai, makna, dan ritual-ritualnya sebagai wujud identitas mereka.

Sejauh ini jemaat yang masih terlibat pun tidak begitu memaknai setiap ritual

yang ada dalam kegiatan hole, bagi mereka itu hanyalah sebuah ritus budaya yang

diikuti sebagai amanah yang hanya diikuti secara asal-asalan tanpa pemaknaan yang

dalam. Ini hanyalah merupakan simbol untuk menghargai perjalanan sejarah dari para

leluhur yang telah berjasa dalam kehidupan mereka. Mereka tetap beriman kepada

Yesus Kristus sebagai korban persembahan yang sempurna. Hole sebagai suatu

tradisi yang merupakan suatu warisan budaya dari nenek moyang ini juga memiliki

salah satu unsur sebuah pemberian, dimana dalam tradisi ini terjadi sebuah peristiwa

balas budi antara masyarakat yang ada dipulau Sabu karena merupakan

penghormatan kepada sang pencipta dan leluhur yang pernah berjasa dalam hidup

mereka.

Dalam masyarakat Sabu yang termasuk didalamnya jemaat Ebenhaezer, tradisi

ini mengikat masyarakat satu dengan yang lainnya. Dimana masyarakat terikat

dengan aturan-aturan adat serta nilai-nilai yang ada dalam budaya sehingga harmoni

10 A.M. Tambunan, Persembahan Persepuluhan (Jakarta : BPK, 1952), 16
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dalam kehidupan sosial mereka dapat tetap dipertahankan. Warisan budaya yang

mereka terima dari leluhur mau tidak mau harus mereka jalankan. Karena mereka

telah menerima hasil dari perjalanan sejarah leluhur mereka, yaitu kahidupan yang

mereka jalani saat ini.

Manusia menginginkan kehidupan yang tentram dan bahagia maka para ahli

antropologi berpendapat bahwa manusia harus melaksanakan sistem religi yang juga

termasuk dalam berbagai aktifitas upacara religi, serta sarana yang berfungsi

melaksanakan komunikasi antara manusai dengan (kekuatan dalam) alam gaib. 11

Pada prinsipnya hole mengandung unsur yang positif  dan juga negatif menurut

pemahaman Kristen sehingga perlu pemahaman yang benar dalam menjalani

kehidupan warga jemaat yang  juga hidup dalam budaya Sabu ini. Sisi negatif atau

penyimpangan menurut pandangan Kristen yaitu suasana magis, kafir, kepercayaan

akan roh nenek moyang sebagai perantara antara mereka dengan apa yang dianggap

suci dan kudus “Deo Ama”. Akan tetapi, bilamana perhatian pokok bergeser dari

padanya dan dipusatkan pada daya guna sihir selaku penyebab keselamatan, maka

pengaruh yang baik itu binasa dan upacara berubah menjadi saluran dosa12. Maka

perhatian yang seharusnya ditujukan itu tidak kepada arwah atau roh nenek moyang

tetapi pada sang pemberi berkat yang sudah memberkati mereka. Hal inilah yang

harus dilakukan oleh warga jemaat Ebenhaeser-Lederabba.

Sepintas kita melihat kembali perayaan hole yang telah penulis jelaskan di

Bab III, dengan kacamata antopologi kita dapat mengatakan bahwa hole adalah

11 Try Widiarno, Antropologi Budaya, (Salatiga Widya Sari, 2005), 26
12 Bandingkan Keluaran 20:2.
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identitas orang Sabu yang melalui perayaan itu dapat memberi sumbangan bagi

kerukunan hidup masyarakat di Sabu, baik orang yang asli Sabu dan tinggal di Sabu,

baik itu orang yang Kristen dan non Kristen, semua dapat merasakan kerukunan

akibat perayaan hole yang terus dipertahankan dan dilaksanakan karena hal ini

merupakan identitas mereka. Tetapi jika kita melihat perayaan hole dengan kaca mata

Kristen kita dapat menemukan bahwa uparaca ritual itu bersifat mendua, ambivalen

dan tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu unsur-unsur budaya lokal perlu dipelajari

dan diperhatikan karena unsur-unsur budaya termasuk adat-istiadat dan kebiasaan

telah menjadi bagian dalam masyarakat yang bersangkutan untuk mengetahui adat

kebiasaan manakah yang secara prinsipil tidak sejalan dengan iman Kristen13.

Budaya yang telah berakar dalam kehidupan solidaritas mereka sebagai ciri

khas orang Sabu, terus dijalankan untuk menjaga relasi dengan semua makhluk

ciptaan Tuhan, menjaga hubungan kekeluargaan dan kerukunan, harmoni, serta

mengandung nilai etos kerja yang tinggi. Hal ini telah menjadi identitas diri sebagai

orang Sabu yang diwariskan oleh leluhur mereka sehingga dalam menghargai budaya

yang ada dan sebagai orang yang hidup dalam budaya juga dalam kekristenan harus

mampu melihat kontibusi/unsur-unsur budaya untuk mendukung iman Kristen bagi

kehidupan jemaat. Ini adalah realitas yang ada dalam kehidupan masyarakat Sabu.

Disatu sisi mereka hidup dalam nilai-nilai budaya dan disisi lain mereka juga sangat

memegang teguh nila-nilai Kekristenan mereka. Disini Jemaat menyadari bahwa

mereka adalah bagian dari suatu realitas masyarakat adat, diamana mereka hidup

tumbuh dan berkembang ditengah-tengah budaya termasuk adat-istiadatnya. Maka

13 Try Widiyarno, Antopologi,…,26
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untuk tidak saling bertolak belakang yang harus dibuat adalah melakukan pemaknaan

ulang terhadap budaya yang harus menjadi identitas dari masyarakat, sebab jika tidak

demikian maka budaya akan dianggap kafir, sedangkan budaya adalah bagian dari

kehidupan manusia teristimewa disini adalah orang Sabu yang memeluk agama

Kristen namun menjunjung tinggi nilai-nilai budaya.  Dengan demikian maka  budaya

yang mereka miliki khususnya upacara “hole” merupakan bagian dari cerita sejarah

yang ada dalam hidup mereka yang perlu dijaga dan merupakan suatu kebanggaan

bagi mereka, dimana para leluhur berjuang untuk kehidupan yang mereka jalani saat

ini. Sekalipun mereka hidup dalam kekristenan mereka tetap menjiwai nilai-nilai

yang baik yang diperoleh dari leluhur mereka saat ini semua itu sesungguhnya berasal

dari Tuhan Allah.

Disisi lain upacara hole ini nampak bahwa dengan perantara persembahan

“kedu’e” hole, ada keinginan manusia untuk menyucikan dirinya dari kesalahan,

serta pelangaran-pelanggaran yang telah mereka lakukan. Hal ini sejalan dengan

pemahaman Kristen tentang  penyucian diri. Penyucian diri tidak dapat kita lakukan

sendiri kerena penyucian dari dosa hanya dilakukan oleh Yesus Kristus diatas kayu

salib yang menjadi korban persembahan yang hidup.14 Begitu juga dengan hole

sebagai lambang dari penyucian diri manusia.

Sebab itu yang dibutuhkan saat ini hanyalah pemahaman bagaimana mereka

menjalankan ritus hole dengan benar sehingga tidak menyimpang dari apa yang telah

mereka percayai yaitu iman mereka kepada Yesus Kristus. Karena segala sesuatu

adalah berasal dari Tuhan Allah yang telah memberikan kehidupan dan memberkati

14 Bandingkan Efesus 5:3
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hidup mereka. Jika perubahan pola pikir itu terjadi maka budaya akan dimaknai

sebagai anugerah Tuhan. Dengan demikian maka hole dapat dipahami sebagai budaya

atau suatu ritus  yang menjunjung tinggi nilai-nilai kekristenan seperti: menjunjung

tinggi rasa kemanusiaan, menghargai alam yag dipercayakan oleh Tuhan, menjaga

harmonisasi dengan sesama manusia, dan segala makhluk hidup yang ada, dan

kejujuran serta kesetiaan. Hal ini perlu terus dilestarikan dan dijaga sebagai ciri khas

budaya Sabu. Melalui hole mereka juga belajar bagaimana memberikan persembahan

yang benar, bukan nilai dari persembahan yang diberikan yang dilihat tetapi jiwa dari

yang memberikan persembahan dengan hati yang tulus, dimana mereka meyakini

bahwa sesungguhnya kehidupan mereka bergantung pada Tuhan yang adalah pemilik

dari segala sesuatu.

Bagi orang kristen Sabu hole itu hampir sama dengan hari raya “Paskah

dimana Yesus Kristus sebagai korban persembahan” telah mati dikayu salib untuk

membersihkan dan menyucikan manusia dari segala dosa dan kegelapan, agar

manusia beroleh terang dari Allah, untuk hidup dalam kebenaran, sukacita, penyucian

serta layak menerima berkat dalam kehidupan mereka.

Begitu juga dengan hole yang merupakan merupakan hari raya masal bagi

orang Sabu, dimana mereka bersukacita,  dan bergembira karena hasil panen yang

mereka peroleh, sehingga mererka harus memberikan persembahan kepada Tuhan

untuk dapat membersihkan dan menyucikan kembali ladang mereka, serta seluruh

pulau Sabu dari segala macam penyakit dan wabah serta dijauhkan dari yang jahat.

Persembahan yang diberikan adalah simbol dari penyucian dan juga simbol dari

kehidupan yang telah mereka terima saat ini (berkat). Oleh karena itu dalam
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menjalani ritual budaya dan kekristenan, diperlukan suatu pemahaman untuk saling

menopang diantara keduanya sehingga dapat berjalan beriringan didalam terang

firman Tuhan.  Orang Sabu percaya bahwa kebudayaan-adat istiadat berasal dari

Tuhan, karena Tuhanlah yang menjadikan segala sesuatu, begitu juga dengan budaya

yang mereka miliki yang terus dipertahankan sampai dengan saat ini.

Jika dilihat dalam pandangan iman Kristen hole memiliki nilai esensial

(penting) dalam menopang firman Tuhan yaitu:

a) Menjunjung tinggi nilai kesetaraan, martabat manusia, dan persaudaraan serta

sosial kolektif

b) Mengutamakan nilai harmoni relasi dengan Allah dan semua makhluk hidup,

dalam kejujuran, toleransi, semangat gotong royong, keseimbangan antara hak

dan kewajiban, serta solidaritas sosial yang kuat

c) Sikap menghargai alam karena alam dipandang sebagai bagian dari dirinya.

d) Menghormati orang tua dan leluhur serta taat kepada pemimpin/sesepuh.

e) Memiliki kerinduan untuk maju, etos kerja yang tinggi, serta tekun.

f) Ketika memberikan persembahan, maka mereka akan memberikan benih yang

terbaik sebagai persembahan mereka.
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C. REFLEKSI TEOLOGIS TRADISI HOLE

Tradisi hole selain mengandung nilai-nilai sosial juga mengadung nilai-nilai

sakral atau agamawi. Ada keyakinan yang masih dipegang teguh oleh masyarakat

Sabu agar mereka harus hidup dalam harmoni, saling bantu membantu, saling

melayani diantara satu dengan yang lainnya. Tujuan dan maksud agar menjaga

keseimbangan antara Tuhan  atau apa yang mereka anggap memiliki kekuatan besar

di luar kekuatan mereka sebagai manusia, yang adalah sumber segala sesuatu dalam

kehidupan mereka, pencipta alam semasta dan sesama manusia serta semua makhluk

yang ada. Selain itu untuk menghormati atau menyenangkan hati para leluhur

mereka yang telah tiada. Akan tetapi dengan masuknya Kekristenan dalam

kehidupan orang Sabu, telah menjadikan mereka mempunyai keyakinan hanya

terhadap Allah Tritunggal saja.

Tradisi hole bagi masyarakat Sabu merupakan suatu yang sakral yang

diwariskan para nenek-moyang agar mereka dapat mengembangkan kehidupan yang

semakin lebih baik dalam suatu kebersamaan atau hubungan sosial dengan rasa

solidaritas sosial yang kuat saling mengikat satu dengan yang lain.

Dengan tradisi hole terdapat adanya sikap solidaritas sosial, menjaga

keselarasan antara manusia dengan semua makhluk ciptaan Tuhan,  serta nilai

religiositas, dan sikap persaudaraan, serta kekeluragaan. Terdapat sikap yang

demikian karena tidak lain adanya kesadaran kolektif masyarakat Sabu, maka hal

tersebut lalu berubah menjadi sesuatu yang sakral bagi masyarakat mereka. Dan hal

tersebut dapat dikatakan telah menimbulakan adanya esensi sakral/religius/agama.
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Jemaat sebagai warga gereja yang memegang nilai-nilai Kekristenan juga lahir

dan berkembang ditengah tengah adat dan budaya yang terus saling mempengaruhi.

Dalam kehidupan adat dan budaya inilah Gereja sebagai bagian dari anggota jemaat

terpanggil untuk bersaksi dan melayani. Dimana budaya yang adalah jati diri

mereka, disatu sisi mereka juga harus berjalan sesuai dengan iman Kristiani.

Gereja perlu menginkulturasi nilai-nilai positif yang ada dari tradisi hole.

Dalam budaya ini persembahan dilihat sebagai sesuatu yang memiliki makna yang

besar sehingga pemberian persembahan harus dilakukan dengan ketulusan, hati yang

bersih dan kesungguhan. Yang pada akhirnya dipercayai akan mendatangkan

kebaikan. Tradisi hole juga memaknai bahwa persembahan yang diberikan adalah

wujud ungkapan syukur kepada Allah.

Dalam hal ini dapat dilihat kesesuaian antara ritual hole dengan apa yang ada

dalam Alkitab yang adalah persembahan korban;

1. Perayaan untuk memohon hujan di tahun mendatang (Zak 10)

Dalam hal ini begitu juga dengan orang-orang sabu yang melakukan ritual-

ritual dalam hole ketika mereka melakukan persembahan dan bersih ladang

untuk mengharapkan hujan menyirami tanaman-taman mereka diwaktu yang

akan datang.

2. Mazmur 67 di jelaskan bahwa berkat Tuhan berupa panen yang melimpah yang

mendorong umat Israel secara bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan

atas kelimpaham mereka dan berkat yang telah mereka terima. Begitu juga

dengan orang-orang sabu dalam ritus hole ini dalam adat dan budaya yang

mereka jalani tersebut.
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3. Panen yang melimpah mendorong mereka untuk bernyanyi dan menciptakan

sebuah lagu seperti halnya pemazmur dalam Maz 113-119-136. Dengan

perasaan syukur yang betul-betul menjadi ungkapan hati mereka.

Sebuah bentuk kegiatan hole di jemaat GMIT Ebenheazer-Lederabba yang

dilakukan jemaat hanyalah merupakan simbolisasi dari ritual budaya yang

sesungguhnya tidak mengurangi ungkapan syukur kepada Allah atas berkat yang

dilimpahkan berupa tenaga, pikiran, barang yang dimiliki sehingga merekapun harus

memberikan persembahan yang terbaik bagi Allah yaitu jiwa mereka yang

memberikan persembahan dengan hati yang penuh ketulusan bahwa segala sesuatu

adalah berasal dari Allah yang merupakan milik dan kepunyaan dari Allah sendiri.


