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BAB V 

KESIMPULAN 

 

5.1. Refleksi 

Di dalam Alkitab, setidaknya terdapat tiga peristiwa duka dimana Yesus 

hadir dalam tiga kesempatan yang berbeda:  (1) Yesus  membangkitkan  anak  

Yairus  (Matius 9:18-26,  Markus 5:21-43), (2) Yesus  membangkitkan  seorang  

anak  muda di Nain (Lukas 7:11-17), (3) Yesus  membangkitkan Lazarus 

(Yohanes 11:1-44). Tokoh-tokoh yang hadir  dalam  ketiga  kisah  tersebut  

menggambarkan  keadaan  psikis  mereka: ketakutan, kekuatiran, penolakan, 

penyesalan, keputusasaan,  dan  kesedihan. Tetapi  dengann  kehadiranYesus, 

dukacita menjadi  sukacita  dalam  kebangkitan.  Dampak  kehadiran  Yesus di 

dalam ketiga  peristiwa  tersebut  mempertegas  pentingnya  tindakan pastoral 

gereja  bagi  keluarga yang sedang berduka yaitu kehadiran, kepedulian, dan  

kependampingan. 

Selain belajar pada konteks Alkitab,  gereja juga perlu belajar dari warisan 

kearifan lokal yang jejaknya masih dapat dilihat pada masa kini. Dengan dua 

konteks tersebut, gereja dapat memahami bahwa kehadiran mereka berarti 

menggambarkan kehadiran Kristus di dalam kebudayaan keluarga yang sedang 

berduka. Dalam hal ini, gereja di Toraja tentu perlu belajar pada Aluk Todolo 

tentang bagaimana mereka mengelola kedukaan  karena  kematian. 

Salah satu makna yang dapat dipetik oleh gereja dari rambu solo adalah 

penerimaan orang Toraja terhadap realitas kematian sebagai kebahagian puncak 
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dalam siklus hidup orang Toraja. Ekspresi penerimaan terhadap kematian tersebut 

tertata sedemikian rupa dalam rambu solo’. Mereka menghayati dukacita 

kematian sebagai dukacita bersama. Penghayatan inilah yang mendorong 

terbentuknya kumpulan massa yang besar   dalam  rambu solo’. 

Dengan penghayatan ini pula, rambu solo’ hendaknya menjadi kesempatan 

bagi gereja untuk mengelola secara  kreatif   dan efektif dukacita yang dialami 

oleh jemaat sehingga rambu solo’ yang dilaksanakan tidak terkesan hanya 

dilaksanakan secara normatif. Gereja di Toraja secara hendaknya menggunakan 

rambu  solo’ secara kreatif dan kritis untuk memperkaya penatalayanannya  

sehubungan dengan   kedukaan yang dialami  oleh  jemaat. 

Sampai sejauh   ini, rambu solo’ hanya dipahami sebagai upacara 

pemakaman   orang mati.  Rambu solo’  belum  dimaknai sebagai tindakan 

pastoral untuk orang yang hidup yaitu sebagai  bentuk  pendampingan kepada 

keluarga yang berduka. Gereja perlu menafsir ulang (reinterpretasi) dan 

menghidupkan/membangkitkan kembali (revitalisasi) makna dan  aspek pastoral 

yang begitu kental dalam setiap tahapan ritus  rambu solo’  Aluk Todolo. Dengan 

kedua sikap ini, penulis yakin bahwa tradisi rambu solo’  Kristen yang selama ini 

dianggap  “liar”, pemborosan, ajang  prestise dan prestasi, dapat kembali 

diarahkan pada tujuan semula yakni sebagai wadah keluarga untuk saling 

mendampingi ketika terjadi kedukaan. 

Rambu solo’ sebagai tindakan pastoral  haruslah  dimaknai sebagai 

penegasan ulang  iman  dan  pengharapan  jemaat  kepada Kristus. Sebuah  

pemberitahuan  penerimaan realitas  kematian  dan perasaan-perasaan yang dalam 

serta  kepercayaan  terhadap kebenaran-kebenaran yang memberi makna tentang 
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hidup kekal. Dengan  demikian  rambu solo’  tidak  hanya  sekedar  wadah  

pertemuan  keluarga tetapi sekaligus juga bermakna sebagai wadah pertumbuhan 

kecerdasan spiritualitas jemaat. 

Memandangrambu solo’ sebagai wadah pertumbuhan kecerdasan 

spitualitas jemaat berarti menjadikan  rambu solo’ berfungsi  mengeksplorasi  

makna, nilai, tujuan  individu  dan  organisasi.  Dengan  rambu solo’  gereja  

dapat  menanamkan  dan membangun  nilai-nilai  kebajikan, kepedulian terhadap  

sesama, serta tanggungjawab  sosial; membangun  pribadi yang memiliki  fondasi  

kehidupan, kerangka moral, spirit, etos kerja;  membangkitkan  kesadaran yang 

mendalam  tentang hidup jemaat dan mendorongnya ke arah transformasi diri 

menuju  tujuan dan arah hidup yang sejati.  

Pelaksanaan  rambu solo’ dewasa ini yang terkesan jauh dari keteduhan 

sebuah upacara pemakaman yang sakral hendaknya perlu ditata  ulang oleh gereja. 

Gereja,  dalam hal ini pendeta bersama dengan majelis jemaat, perlu berpartisipasi 

aktif untuk menata kembali upacara pemakaman sehingga aspek-aspek pastoral 

kembali mewarnai pelaksanaan  rambu solo’ yang dilaksanakan  oleh  jemaat. 

Dengan  demikian  kehadiran gereja dalam rambu solo’ tidaklah hanya berfungsi 

untuk memimpin kebaktian  penghiburan. 

Memandang  rambu solo’ sebagai tindakan pastoral berarti terus menerus 

membimbing  jemaat untuk  dapat  melaksanakan  rambu solo  dengan  semangat 

“injili”:  tidak lagi  berorientasi  pada  masa  lampau, tetapi  kepada  masa  depan; 

beralih  dari  sikap yang eksklusif ke sikap yang inklusif; berpindah  dari yang 

bersifat  jasmani   ke yang bersifat  rohani; dari yang kelihatan  ke yang tak  

kelihatan; dari yang lahiriah  ke yang  batiniah; dari yang ritual ke yang etis; dari  
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Hukum  ke  Injil; dari  sikap yang mengandalkan  diri  ke  sikap  penyerahan 

sepenuhnya  pada  pimpinan Allah.  

Pandangan yang selama ini dialamatkan, “orang Toraja hidup untuk mati”, 

hendaknya dapat dikelola sedemikian rupa. Pengelolaan yang dimaksud adalah 

gereja senantiasa mendampingi warganya untuk berfikir tentang penyebarluasan 

Kerajaan Allah. Mengupacarakan orang tua dan kerabat yang dicintai memang 

penting. Namun berfikir tentang bagaimana melaksanakan rambu solo’ dalam 

terang  Injil Kristus adalah jauh lebih penting. Pemberitaan tentang Kerajaan 

Allah hendaknya pula terjadi dalam rambu solo’ (Lukas 9:60b). Tidak hanya 

lewat kebaktian penghiburan tetapi lewat partisipasi aktif pendeta dan majelis 

jemaat dari sejak kematian itu terjadi sampai sesudah penguburan. Dengan 

demikian ketujuh fungsi tindakan pastoral diharapkan dapat mengutuhkan 

kembali kehidupan holistik warga jemaat. 

5.2. Saran-saran 

1. Gereja Toraja perlu memperhatikan pengembangan liturgy pemakaman yang  

holistik yang memperhatikan aspek tindakan pastoral. 

2. Gereja perlu meningkatan SDM para pelayan (pendeta, penatua, dan diaken) 

termasuk  para  pemangku  adat  setempat.  

3. Tulisan  dalam tesis ini belumlah lengkap. Oleh sebab itu penulis berharap 

para  pegiat teologi kontekstual di Toraja terus mengembangkan pikiran dasar 

tesis ini.  
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