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PEREMPUAN DALAM LINTASAN 

SEJARAH KRISTEN: “INI AKU TUHAN, 

UTUSLAH AKU.” 
 

 

Mariani Febriana 

 

 

PENDAHULUAN 

 

etika membaca buku “Women and Religion in England 1500-

1720,” penulis tergelitik dengan tulisan tentang harkat 

perempuan yang terabaikan dalam kultur manusia. 

Kebanggaan menjadi seorang perempuan menandai beribu-ribu 

perempuan di mancanegara. Bahkan dalam segala abad, mereka 

dapat memberikan inspirasi dan sumbangsih dalam perkembangan 

keberadaban budaya dan manusia. Tulisan yang memberikan 

penulis stimulasi untuk menulis ini adalah saat membaca seorang 

Pastor yang baru saja tiba di Inggris berkata kepada Mary Ward
1
  

bahwa dia tidak akan pernah ingin menjadi seorang perempuan 

kapanpun dunia dapat bertahan, karena perempuan tidak dapat 

menghormati dan taat pada Allah secara benar. Mary Ward 

mendengar hal itu hanya tersenyum dan tidak memberikan jawaban 

apapun untuk membangkitkan perdebatan, meskipun dia dapat 

memberikan jawaban dengan pengalaman hidupnya yang luar biasa 

bagi Inggris.
2
  Asumsi yang mengatakan bahwa perempuan tidak 

dapat menghargai Allah bukanlah karakteristik asumsi umum di 

                                                           
1
  Mary Ward (1585-1645) berasal dari Inggris dan pendiri ordo para suster, 

“The Institute of the Blessed Virgin Mary, dengan mengambil pola dari ordo 

Jesuits. Lokasi di London, Inggris. Tujuan mendirikan ordo ini adalah 

didasarkan pada keyakinannya bahwa perempuan memiliki kemampuan yang 

sama seperti laki-laki dalam mencapai pendidikan dan spiritualitas hidup. 

Ward yakin bahwa banyak perempuan mengalami banyak kesulitan karena 

terbatasnya pendidikan yang mereka dapat. Karena itu Ward berupaya melalui 

ordo ini semaksimal mungkin, bekerja untuk peningkatan pendidikan 

perempuan dan kehidupan rohani mereka.   
2
 Patricia Crawford, Women and Religion in England 1500-1720 (London and 

New York: Routledge, 1993), p. 1.  

K 
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Inggris saat itu, namun pernyataan itu sangat bersifat provokatif 

untuk para perempuan dan bahkan seperti Mary Ward, kita dapat 

dibuat tersenyum membaca hal ini. Karena itu, melalui tulisan ini 

penulis hendak mengajak kaum perempuan untuk belajar dari 

sejarah tentang peran besar yang telah mereka kerjakan dalam 

membentuk peradaban modern, dan sekaligus menjadi sumber 

inspirasi bagi para perempuan untuk berkarya bagi Kerajaan Allah. 

Tulisan ini bukanlah upaya untuk membangun gerakan Feminist 

secara ekslusif, melainkan suatu seruan kepada kaum perempuan 

yang nota bene saat ini dalam jumlah besar menjadi aktivis dalam 

gereja. 

 

Meskipun penulis katakan bahwa perempuan telah 

memberikan sumbangsih besar dalam sejarah, namun seringkali 

dalam tulisan-tulisan sejarah, peran perempuan ada dibawah 

bayangan peran laki-laki dan akhirnya peran mereka menjadi sirna 

dan terabaikan. Pada tahun 1922,  Arthur Schlesinger, Sr. 

menyerukan sejarahwan untuk membuang segala sikap apriori 

tentang perbedaan gender dan mengambil peran perempuan dalam 

sejarah secara serius.
3
  Tulisan ini lebih khusus berfokus pada 

perempuan dalam aktivitas mereka yang bersifat penghargaan dan 

terarah pada Allah dalam kondisi apapun. Penulis akan membagi 

tulisan ini dalam 4 era yang berbeda. 

 

Perempuan Dalam Era Perjanjian Baru dan Era Perluasan 

Kekristenan Pada Abad Mula-mula 

 

 Pada era para rasul, ada banyak perempuan yang dicatat 

dalam pelayanan menemani para rasul, khususnya Rasul Paulus. 

Diantara mereka adalah Lydia, Damaris, Priskila, Febe, Claudia 

dan masih banyak lagi. Salah seorang yang terkenal dan dicatat 

oleh sejarah, khususnya oleh bapak-bapak gereja seperti 

Ambrosius, Agustinus, Tertulianus, Crysostom dan Gregorius 

                                                           
3
  Ruth A. Tucker & Walter L. Liefield, Daughters of the Church: Women and 

Ministry from New Testament Times to the Present (Grand Rapids: Zondervan 

Pub. Ho.,1987), p. 13.  
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adalah Thekla.
4
  Lebih lanjut diperkirakan bahwa istri-istri dari 

para rasul adalah rekan dari pelayanan para rasul tersebut.  Clement 

of Alexandria menyebut mereka “rekan pelayanan” dan dia juga 

mencatat bahwa istri dari rasul Peterus menderita sebagai martir 

sebelum Peterus.
5
  

  

Dalam perluasan kekristenan pada abad mula-mula, peran 

perempuan sangat luar biasa. Perempuan dikenal sebagai nabi dan 

guru dalam peran mereka memberitakan Injil dan berkhotbah. 

Pelayanan para perempuan adalah sangat efektif dalam tahun-tahun 

awal perluasan gereja.  Pada saat gereja mengalami penganiayaan 

yang luar biasa, khususnya dibawah pemerintahan Kaisar Markus 

Aurelius, Blandina dari Lyons memberikan pengaruh yang luar 

biasa untuk para martir.
6
 Lebih dari pada itu, 2 pahlawan 

perempuan yang melukis era abad ke 4 dan menjadi kisah 

legendaris tentang martir Kristen sepanjang era adalah kisah dari 

Perpetua dan Felicitas.  Pada jaman Agustinus, gereja memberikan 

penghormatan yang sama terhadap kisah ini dengan Kitab Suci.
7
  

Sebaliknya adalah menarik untuk disimak bahwa dalam tahun-

tahun awal ini, kepemimpinan kaum perempuan khususnya mereka 

yang menikah dan para janda dalam peran mereka sebagai diaken 

dan nabi semakin dibatasi. Keterbatasan ini berkaitan dengan latar 

belakang sejarah berkembangnya aliran-aliran sesat pada abad-

                                                           
4
  Menurut catatan sejarah, Thekla adalah seorang wanita bangsawan dan kaya 

pada abad pertama dan menjadi wanita pertama yang dibaptiskan oleh Paulus 

dalam pelayanan misi pertama di Ikonium (band. Kis. 13: 51-14:6) dan terlibat 

dalam pekabaran Injil. Dia juga sebagai martir pertama dalam sejarah Kristen. 

Lihat A. Roberts & J. Donaldson, ed.. Ante-Nicene Fathers, Vol. VIII (Grand 

Rapids: Eerdmans, 1950-1), pp. 375- 428; Louise Harris, Woman in the 

Christian Church, (Brighton, MI: Green Oak Press, 1988), pp.2-3.  
5
  Lihat Philip Carrington, The Early Christian Church, 2 Vols. (Cambridge: 

University Press, 1957), Vol. I, pp. 274-275; Vol. II,pp. 299-301.  
6
  Blandina, seorang gadis budak kecil, memberikan inspirasi kekuatan hidup 

dengan tetap teguh dan tanpa takut bersaksi tentang iman Kristen, meskipun 

dia disiksa dengan keji   
7
  Patricia Ranft, Women and Spiritual Equality in Christian Tradition (New 

York: St. Martin‟s Press, 1998), pp. 31-35.  
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abad itu, seperti ajaran Gnostik dan montanistik.
8
  Namun 

menariknya, perempuan yang tidak menikah menjadi sumber 

utama yang penting dalam pelayanan, dan hal ini sangat dihargai 

oleh kaum laki-laki.  Alasan yang tepat mengenai penghargaan ini 

tidak jelas, namun penulis berasumsi sesuai dengan ide yang 

sedang berkembang saat itu adalah bahwa alasan ini berkaitan 

dengan kedatangan Kristus yang kedua kali dan perluasan kerajaan 

Allah. Ide yang unik ini berkembang terus pada abad pertengahan 

dalam manifestasi baru dimana perempuan yang memiliki citra 

baik adalah perempuan yang berselibat sementara perempuan di 

luar ini dihubungkan dengan kekuatan kegelapan.
9
 

 

Perempuan Dalam Era Abad Pertengahan 

 

Kondisi perempuan pada abad pertengahan adalah hampir 

sangat menyedihkan. Perempuan dalam jumlah besar adalah buta 

huruf dan dan dalam posisi inferior dari kaum laki-laki. Bahkan 

perempuan kebanyakan diasosiasikan sebagai tukang sihir. 

  

 Theolog abad pertengahan kebanyakan berpandangan sama 

dengan bapak-bapak gereja tentang perempuan. Thomas Aquinas 

sebagai contoh berpendapat bahwa perempuan diciptakan dalam 

subordinasi dengan laki-laki dan inferior dari laki-laki.
10

  Karena 

itu, perempuan dalam ordo ciptaan dikaruniai kemampuan intelek 

yang rendah dari pada laki-laki. Akibatnya perempuan tidak dapat 

membuat keputusan-keputusan moral dengan benar. Bahkan 

Aquinas menambahkan bahwa perempuan adalah manusia yang 

                                                           
8
  Sikap gereja saat itu melarang kepemimpinan perempuan mengingat peran 

perempuan yang sangat menyolok dalam dua aliran sesat ini. (Lihat Barbara J. 

MacHaffie, Her Story: Women in Christian Tradition (Philadelphia: Fortress 

Press, 1986), pp. 23-41.  
9
  MacHaffie, p. 41.  

10
 Summa Theologica I. p. 93. Sebaliknya membandingkan pandangan Thomas 

Aquinas dengan bapak-bapak Kapadokia ( Basil Yang Agung, Gregorius 

Nissa dan Gregorius Nazianzus) pada abad ke 4 adalah sedikit berbeda karena 

bapak-bapak Kapadokia ini sangat memberikan pandangan yang positif 

tentang perempuan. Lihat diskusi ini dalam Patricia Ranft, Women and 

Spiritual Equality in Christian Tradition (New York: St. Martin‟s Press, 1998), 

pp. 37-51.   
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“cacat.”
11

 Namun di sisi lain, sikap positif ditujukan pada 

perempuan seperti pemujaan pada Maria, ibu Yesus. Aquinas 

dalam hal ini bersikap positif tentang perempuan, bahwa walaupun 

posisinya inferior, namun diberikan tugas khusus untuk prokreasi 

oleh Allah. Disini karakter pernikahan cenderung dilihat lebih 

positif dan secara perlahan-lahan dikategorikan sebagai sakramen. 

Sebaliknya adalah suatu ironi bahwa pada saat yang sama, selibat 

dilihat sebagai yang terbaik untuk para perempuan; karena itu 

memutuskan mereka dari seksualitas, dan menurut ajaran gereja 

saat itu seksualitas adalah jahat.
12

 

 

 Dalam realitas situasi dimana perempuan dipuji karena 

kehidupan selibatnya, namun perempuan sekaligus dikutuk karena 

dihubungkan dengan dosa dan kedagingan. Meskipun demikian, 

untuk pertama kalinya dalam sejarah suara-suara perempuan 

berkumandang dalam hal memperjuangkan harkat mereka, baik 

melalui tulisan maupun upaya-upaya yang nyata. Sebagai akibat 

bahwa hidup berselibat adalah suatu cara hidup yang ideal, maka 

sejak abad ke- 4 berlanjut sampai pada abad pertengahan biara-

biara bertumbuh secara luar biasa. Kehidupan selibat dipandang 

sebagai simbol khusus kesatuan Kristus dengan gereja. Mereka 

yang mengingkari kehidupan selibat dianggap bersalah dalam 

kasus perzinahan, baik terhadap gereja dan hukum sipil. Akibatnya 

mereka harus dihukum mati. Dalam hidup membiara, para 

perempuan mengkonsentrasikan diri pada doa, pembacaan Firman 

dan penyembahan. Cara lain yang mereka lakukan adalah apa yang 

disebut dengan “spiritual marriage”,  dimana laki-laki dan 

perempuan hidup bersama secara intim, namun tidak melakukan 

hubungan seksual. Kebiasaan ini dikutuk pada pertengahan abad 

pertengahan, karena tetap dianggap melanggar sumpah selibasi. 

Bagi perempuan dalam era ini, hidup berselibat adalah cara untuk 

mempertahankan harkat dan martabat hidup sebagai perempuan. 

Dengan cara ini, mereka melatih diri dalam kesucian dan untuk 

                                                           
11

 Summa Theologica I, p. 92.  
12

 Machaffie, Her Story, pp. 43-60; Ruth A. Tucker & Walter L.Liefeld, 

Daughters of the Church,  pp. 164-168.  
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menunjukkan pilihan bebas mereka bahwa menikah bukanlah 

karena untuk prokreasi dan alasan patrilineal.  

 

 Pada abad ke 11 dan 12 adalah era pembaharuan dalam hidup 

membiara.
13

  Meskipun perempuan berjuang dalam situasi ini 

dengan hidup dalam kemiskinan, melayani orang sakit dan aktif 

dalam misi, namun ruang gerak mereka tetap terbatas. Adalah 

sangat ironis bahwa meskipun kehidupan membiara memberikan 

perempuan kesempatan untuk mempertahankan posisi sosial 

mereka, namun disisi lain menyimpan arti konotatif dalam peran 

perempuan. Mereka tidak dibukakan kesempatan untuk menjadi 

Imam ataupun Bishop. Jika laki-laki harus mempertahankan sifat 

alamiah dari seorang laki-laki yang mengekspresikan simbol 

keunggulan dan kemampuan rohani, sebaliknya perempuan harus 

melepaskan natur perempuan dan menjadi seperti laki-laki dalam 

antisipasi mereka akan kerajaan Allah dengan mengembangkan 

rasionalitas, loyalitas, dan keberanian sebagai karakteristik laki-laki 

saat itu. Jika ruang gerak pelayanan perempuan dalam biara dan 

gereja secara resmi terbatas, maka kebanyakan perempuan 

bergabung dengan sekte-sekte religius, dimana mereka menemukan 

kebebasan untuk melayani. Mereka terlibat dalam “crusade” 

sebagai cara untuk menunjukkan patriotisme mereka terhadap 

agama dan bahkan negara. Mereka aktif juga dalam seni dan 

menulis.    

  

Pada abad ke 13 sampai dengan akhir abad ke 15, 

berkembang suatu kepercayaan tentang kekuatan magis dan sihir. 

Bahkan ini berkembang pula dalam era abad ke 16 atau era 

Reformasi. Jikalau perempuan menunjukkan kemampuan mereka 

untuk menyembuhkan penyakit dengan cara-cara alamiah, maka 

mereka diasosiasikan sebagai tukang sihir dan harus dihukum mati 

dengan dibakar. Dalam era ini, kebanyakan para perempuan yang 

dianiaya. Hal ini disebabkan sikap sentimen. terhadap kaum 

perempuan, karena perempuan dianggap sebagai alat dari setan. 

                                                           
13

 Ordo Cistercian, Fransiscan, dan Dominican yang sebelumnya menerima 

perempuan dalam hidup membiara, selanjutnya mengurangi perempuan dalam 

biara karena dianggap perempuan tidak dapat serius dalam hidup membiara.   
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Dalam situasi demikian, bangkitlah pahlawan-pahlawan perempuan 

yang terdidik pada jaman itu untuk berjuang melalui tulisan-tulisan 

mereka.
14

  Meskipun era ini sangat menyedihkan, namun justru 

dalam era ini setelah perjuangan yang hebat dari kaum perempuan 

pada akhir abad ke 13 hingga abad 15, bermunculan perempuan-

perempuan yang disebut santa dalam sejarah gereja dan mencapai 

rekor dalam pencapaian akan pendidikan yang baik dan intelek 

yang berkembang. Selanjutnya sejarah membuktikan bahwa 

banyak perempuan yang terlibat dalam mistik pada abad 

pertengahan, karena aliran mistik pada saat itu berkembang dengan 

pesat. Dua mistik perempuan terkenal pada abad itu dan diakui 

oleh gereja Roma Katolik sebagai doktor dari gereja adalah 

Katherina dari Siena (1347-1380) dan Teresa dari Avila (1515- 

1582).
15

 

 

 Dunia abad pertengahan adalah dunia yang sangat penuh 

kontradiksi dalam penempatan posisi dan peran perempuan dalam 

aktivitas mereka di masyarakat. Sebagai kelas dua dalam 

masyarakat dan mendapat banyak penganiayaan karena dituduh 

sebagai tukang sihir dan alat dari setan. Mereka juga mendapat 

pelecehan secara seksual. Menariknya perempuan juga dihargai 

karena abad tersebut pemujaan terhadap Maria begitu mendominasi 

pemikiran abad pertengahan. Meskipun pemujaan terhadap Maria 

begitu mendominasi, namun hal ini tidaklah menolong penempatan 

posisi perempuan dalam proporsi yang lebih besar. Lebih lanjut, 

jikalau pelayanan perempuan pada awal permulaan gereja sangat 

efektif dan berpengaruh luas; sebaliknya pada abad pertengahan, 

meskipun kebesaran suatu era dalam menghasilkan perempuan-

perempuan yang besar dalam sejarah gereja, namun sayang sekali 

jaman ini ditandai dengan kurangnya pelayanan marturia dari 

gereja terhadap dunia secara luas. Meskipun bermunculan 

perempuan yang profesional dalam pelayanan, namun bila 

dibandingkan dengan perempuan-perempuan pada era permulaan 

gereja yang mengkomitkan diri mereka pada pekabaran Injil, 

                                                           
14

 Diantaranya adalah Christine de Pizan dari Perancis, Isotta Nogarola dari Italia 

dan Margery Kempe dari Inggris.    
15

 Louise Harris, pp. 71-73.  
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perempuan pada abad pertengahan juga memiliki kecenderungan 

menghabiskan diri dalam hidup dan perjuangan mereka akan 

kehidupan membiara dan sedikit bersentuhan dengan dunia yang 

lebih luas dan riil. Hal ini memang beralasan mengingat situasi 

yang sangat tidak bersahabat dengan perempuan dalam berbagai 

strata masyarakat, dan di sisi lain hidup membiara dianggap lebih 

baik dan masih dapat dihargai dari pada cara hidup yang lain.
16

  

Era Reformasi membawa angin yang sedikit berubah bila 

dibandingkan dengan situasi abad pertengahan, dimana penekanan 

diletakkan pada peran perempuan sebagai ibu rumah tangga yang 

taat dan berdedikasi kepada suami dan anak. 

 

Perempuan Dalam Era Reformasi 

 

 Abad ke 16 adalah era kebangkitan dalam gereja. Banyak 

inovator bermunculan untuk menantang tradisi dan dogma gereja. 

Salah satu tantangan yang diberikan adalah dalam hal institusi 

pernikahan dan peran perempuan dalam gereja. Jikalau peran 

perempuan dalam gereja telah diperdebatkan sebelum Reformasi, 

gerakan humanisme Renaissance mengambil sikap yang berbeda 

dengan theolog-theolog abad pertengahan. Erasmus sebagai contoh 

memberikan opini bahwa ketidak seriusan gereja dalam upaya 

memahami doktrin menyebabkan sikap yang salah terhadap peran 

perempuan.
17

 Terlepas dari segala upaya memperjuangkan harkat 

perempuan, abad ke 16 juga menyimpan sikap-sikap yang 

ambivalen terhadap peran perempuan. Abad ini juga masih segar 

                                                           
16

 Ruth A. Tucker & Walter L. Liefeld, Daughters of the Church, p. 170. 
17

 Sebagai perbandingan dari Erasmus adalah salah seorang juru bicara gerakan 

humanisme Renaissance dari Jenewa Aggrippa of Nettesheim pada tahun 1509 

an lebih lanjut memberikan opini tentang perempuan yang justru baginya 

perempuan lebih superior dari laki-laki. Sekalipun pandangannya agak 

berlebihan dan cenderung keluar dari metode tafsir Alkitab yang benar, namun 

pada dasarnya dia berupaya agar peran perempuan dipulihkan dalam gereja. 

Dia menunjukan superioritas perempuan  dalam hal seperti contoh nama, 

Adam berarti tanah sedangkan Hawa berarti hidup; dosa asal di tarik dari 

Adam dan inkarnasi Kristus dari seorang perempuan. (Lihat Jane D. Douglass, 

Women Freedom & Calvin: The 1983 Annie Kinkead Warfield Lectures 

(Philadelphia: The Westminster Press, 1985), p. 68; Tucker & Liefeld, 

Daughters of the Church, pp. 171-172. 
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dalam pengaruh ide-ide abad pertengahan dan humanisme. Abad 

ini juga diliputi dengan wabah perburuan terhadap para tukang 

sihir yang mencapai puncaknya pada abad 15-17. Di tengah situasi 

yang masih ambivalen, beberapa perempuan menunjukkan peran 

mereka yang luar biasa dalam masyarakat. Sebagai contoh di 

Inggris, sekalipun asumsi kontemporer bersikap apriori terhadap 

kepemimpinan perempuan, namun Mary Tudor dan penerusnya 

Elizabeth I menaklukkan monarki Inggris dan bahkan sebagai 

pemimpin religius. Meskipun Thomas Becon dalam serangannya 

terhadap Mary Tudor menyatakan bahwa perempuan seharusnya 

takluk pada laki-laki dan mengeluh kepada Allah karena mengutuk 

laki-laki Inggris sehingga perempuan yang memimpin saat itu, 

namun pengaruh mereka sangat kuat khususnya Elizabeth I, tokoh 

penting dalam Reformasi Protestan di Inggris. Bahkan sejarahwan 

melukiskan Elizabeth I sebagai “the most masculine of all the 

female sovereigns of history.”
18

  Selain itu, tokoh lain yang sangat 

berpengaruh adalah Marguerite of Austria, di Perancis Louise of 

Savoy (ibu dari Raja Francis I), Marguerite of Angouleme (saudara 

perempuan dari Francis I) dan anaknya Jeanne d‟Albret, dimana 

keduanya adalah Ratu dari Navarre, Michelle de Saubonne 

(Madame de Soubise), Renee de France (Duchess of Ferrara), 

Comtesse de Roye, and Marquise de Rothelin. Gerakan 

Renaissance yang sangat energetis menyebut perempuan-

perempuan ini sebagai “century of illustrious women.”
19

  Dilihat 

dari daftar ini, ternyata kebanyakan mereka yang berpengaruh 

adalah perempuan dari kalangan bangsawan dan yang telah terdidik 

dalam pendidikan yang cukup. Pencapaian prestasi perempuan 

pada era ini meliputi aktivitas mereka dalam karya menulis dan 

menjadi pelopor juga dalam gerakan Protestan dengan 

menyembunyikan kaum Protestan yang dianiaya di daerah- daerah 

yang didominasi oleh Katolik Roma. Marguerite of Navarre 

menggunakan pengaruhnya yang besar bagi Raja Perancis untuk 

melindungi para Reformer gereja saat itu, diantaranya John Calvin 

dan Jacques LeFevre d‟Etaples. 

 

                                                           
18

 Patricia Crawford, Women and Religion in England, pp. 8, 33-37.  
19

 Jane D. Douglass, p. 67.   
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 Sikap ganda dalam era ini nyata juga bahwa tempat 

perempuan adalah di rumah, dibawah pengawasan ayah atau suami 

mereka. Alternatif lain adalah dalam hidup membiara, namun ini 

khusus untuk perempuan-perempuan Katolik Roma. Dalam era 

abad ini, banyak orang yang terlambat menikah. Bahkan kehidupan 

single naik menjadi 5-20 persen. Jaman ini dikenal sebagai jaman 

perubahan sosial demografi yang luar biasa. Fenomena ambivalensi 

terhadap perempuan saat itu diasumsikan sebagai di satu sisi reaksi 

terhadap pengajaran tradisional, dan di sisi lain terjadi perubahan 

sosial dalam masyarakat. Pemahaman tradisional tentang natur dan 

peran perempuan di barat saat itu didominasi oleh pandangan dari 

Augustinus dan Thomas Aquinas.
20

  Yang jelas dalam era ini, 

peran perempuan dipulihkan paling tidak dalam rumah tangga dan 

masyarakat. Reformasi memulihkan perempuan paling tidak dalam 

posisi mereka sebagai manusia yang sama, dan bagi para Reformer 

posisi mereka yang tepat adalah dalam tugas-tugas domestik, 

dimana pelayanan itu adalah dalam pernikahan dan menjadi ibu 

rumah tangga. Penulis yakin sikap para reformer adalah sikap yang 

terbuka dalam pengertian tidak memperkosa prinsip dasar apa yang 

Alkitab katakan tentang laki-laki dan perempuan. Jikalau 

pandangan ini diambil, hal itu ada dalam konteks perubahan pada 

abad tersebut. Jadi hal ini beralasan. 

  

Era pasca Reformasi pada abad ke 17 dan 18 adalah era yang 

banyak mengalami perubahan lebih lanjut dalam kehidupan 

                                                           
20

 Jikalau dibandingkan dengan pandangan Calvin dalam konteks ini, maka 

Calvin lebih cenderung dalam tradisi Okhamist dan Scotist, meskipun dalam 

beberapa hal yang mendasar dia ada dalam persetujuan dengan Agustinus dan 

Aquinas.  Dalam hal ini Calvin pada prinsipnya sangat terbuka dalam melihat 

peran perempuan dan menjunjung tinggi martabat perempuan, namun di sisi 

lain Calvin sepertinya secara eksplisit mengingatkan agar peran ini dilihat 

dalam konteks dan situasi yang benar. Dalam hal ini ide yang sedang 

berkembang saat itu antara literature klasik, Querelle de femmes (Perdebatan 

tentang Perempuan), pandangan-pandangan teologis yang tradisional dan 

gerakan Renaissance. Dalam hal ini sebenarnya perdebatan ini seperti yang 

disarankan oleh J.D. Douglass bahwa ini adalah dikondisikan secara historis 

dan dapat menjadi subjek untuk berubah sesuai dengan perkembangan 

masyarakat.    Lihat lebih lanjut untuk diskusi ini, Jane. D. Douglass, pp. 66-

82. 



PEREMPUAN DALAM LINTASAN SEJARAH KRISTEN 57 

religius. Era ini memberikan kesempatan yang lebih luas kepada 

perempuan dalam pelayanan dibandingkan dengan era sebelumnya. 

Ketidak terbatasan ladang berkarya ini dalam pengertian bahwa 

perempuan juga harus menghargai sesama rekan mereka dalam 

pencapaian prestasi, dan menjadi penatalayan yang baik akan 

talenta-talenta mereka. Jika tidak, mereka akan diasingkan atau 

dicerca dalam masyarakat. Penulis yakin dalam perkembangan ini, 

ruang yang dibuka adalah ruang untuk berkarya dengan baik dalam 

kebebasan dan ketaatan yang benar kepada Allah. Prinsip ini harus 

menjadi yang utama dalam berkarya.  

 

Perempuan Dalam Era Modern. 

 

 Perempuan membuat usaha-usaha yang sangat progresif 

dalam era abad ke 19. Victor Hugo menyebut era ini sebagai abad 

dari perempuan. Perempuan membuat kemajuan dalam ladang 

misi, organisasi dan kepemimpinan. Ketika terjadi kebangunan 

rohani yang besar pada akhir abad ke 18 dan permulaan abad ke 

19, perempuan mengembangkan sayap dan peran mereka di luar 

rumah dan keluarga. Pengaruh religius dari perempuan 

berkembang dalam masyarakat, dan mereka berupaya membuat 

suatu yang berbeda dalam masyarakat dalam alasan agama dan 

alasan kemanusiaan. Para perempuan memulai pelayanan mereka 

kembali kepada yang sakit, yang lemah, kaum papa, para yatim 

piatu, para perempuan malam, dan mereka yang di penjara. Bahkan 

dalam kelompok persekutuan, mereka mengumpulkan dana untuk 

pelayanan para misionaris; pelayanan memasak untuk diberikan 

kepada mereka yang tinggal dalam barak-barak militer, menulis 

karya-karya religius, diantaranya bahan untuk pemahaman Alkitab 

dan buku-buku untuk meditasi serta menjadi inisiator dalam 

pelayanan sekolah minggu yang dimulai bersama- sama dengan 

Robert Raikes sejak tahun 1780an. Jadi disini pelayanan 

perempuan tidak hanya terbatas pada kaumnya saja, tetapi juga 

kepada  kaum laki-laki, khususnya para buruh.
21

  Pelayanan begitu 
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 Salah satu contoh adalah Catherine Marsh. Dia mendirikan pelayanan 

penginjilan dan jangkauan tugas-tugas kemanusiaan untuk golongan buruh ini 

pada tahun 1840an. Dia menulis pelayanannya secara detail dalam bukunya 
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luas terbuka, namun pelayanan mimbar dianggap sebagai ajaran 

sekte pada saat itu. Meskipun demikian, bermunculan 

pengkhotbah-pengkhotbah perempuan yang luar biasa pada era itu, 

khususnya di Amerika, di antaranya Clarissa Danforth, Jerena Lee, 

Mary Cole, dan perempuan pertama yang ditahbiskan sebagai 

pendeta adalah Antoinette L. Brown. Sungguh era ini adalah era 

kebangunan bagi para perempuan dalam sejarah Kristen, 

khususnya di Barat.  

  

Pada abad ke –20, keterlibatan perempuan dalam misi antar 

negara semakin jelas. Bahkan dalam semua bidang, mereka telah 

menunjukkan kemampuan mereka dalam berkarya. Ada banyak 

tokoh-tokoh perempuan bermunculan dalam era ini. Yang jelas 

keterlibatan mereka menunjukkan bukan hanya sekedar untuk 

memperjuangkan posisi dan harkat mereka, tetapi juga kesadaran 

religius yang dalam akan panggilan Allah dan apresiasi mereka 

akan keselamatan dan pekerjaan Allah mendasari perjuangan ini. 

Mereka terpanggil sebagai alat Tuhan dalam memulihkan dunia 

ciptaan dan peningkatan peradaban hidup manusia. 

 

 

BEBERAPA ACUAN UNTUK DIRENUNGKAN 

 

 Dalam lintasan sejarah Kristen, perdebatan tentang peran 

perempuan memang menjadi topik yang menarik. Sejarah 

menunjukkan apresiasi yang kompleks dari pikiran sederhana yang 

kita pikirkan. Meskipun demikian, apakah apresiasi ini hendak 

dimainkan terus dalam kesinambungan sejarah? Apakah 

pernyataan seorang pastor di Inggris sebagaimana tertulis diatas 

memiliki legitimasi sejarah? Menarik untuk disimak doa dari 

seorang remaja putri tentang situasi diatas. Dia berkata, “Dear God, 

are boys better than girls? I know you are one, but try to be fair.”
22

  

                                                                                                                                   

yang berjudul, “English Hearts and English Hands.” Dan yang lainnya adalah 

Louisa Daniell pada tahun 1860an mendirikan badan misi kepada para tentara 

di barak-barak militer.  
22

 Ruth A. Tucker, Women in the Maze: Questions and Answers on Biblical 

Equality (Downers Grove, Il.: IVP, 1992), p. 7.  
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Doa ini cukup memberikan ringkasan dalam isu kita bahwa apakah 

fakta laki-laki diciptakan terlebih dahulu memberikan dia hak 

superioritas dan lebih mencintai Tuhan dari pada perempuan?  

Tentu saja jawabannya adalah tidak, karena ada beribu-ribu 

perempuan yang menunjukkan rasa cinta dan ketaatannya kepada 

Tuhan, bahkan lebih dari pada yang bisa dilukiskan dengan kata. 

Apakah menjadi seorang laki-laki lebih berharga daripada menjadi 

seorang perempuan?  Tentu saja tidak, karena kwalitas rohani 

adalah sama dihadapan Tuhan, sebagaimana Alkitab juga 

memberikan penekanan dalam konteks ini (Gal. 3:28). Jadi 

sekarang yang menjadi masalah adalah apakah perempuan telah 

belajar dari sejarah tentang peran dari kaumnya yang sangat 

bersifat inspiratif? Penulis sadar bahwa ada banyak perempuan saat 

ini sangat aktif dalam pelayanan perluasan kerajaan Allah. 

Hendaknya kekuatan yang besar dalam gereja saat ini 

dipergunakan secara proporsional oleh para perempuan untuk 

menjadi sumber inspirasi bagi gereja. Masalah klasik selalu terjadi 

seperti yang terjadi di Filipi (Fil. 4:1-3), namun klasiknya suatu isu 

bukanlah suatu alasan yang berkesinambungan dalam gereja dan 

masyarakat. Perempuan berjuang dalam garis depan adalah semata 

suatu panggilan ketaatan kepada Allah secara jujur. Mari kita 

perhatikan dan waspada secara jujur, karena seringkali perempuan 

juga menjadi penyebab mundurnya suatu peradaban atau misi 

gereja. Menyadari peran besar yang telah dilakukan, maka biarlah 

itu mendorong kaum perempuan Kristen untuk mencapai 

pencapaian-pencapaian yang benar dalam hidup bagi kemuliaan 

Allah.  

 

 Jikalau terjadi berbagai macam respons terhadap perempuan 

dalam sejarah, itu lahir dalam situasi sejarah dan peradaban pada 

era tersebut dan menjadi subyek yang dapat berubah di kemudian 

hari. Jikalaupun perubahan itu terjadi, tetaplah itu dilaksanakan 

dalam terang rencana Allah berdasarkan Firman Allah dan jaman 

dimana kita berada, sehingga pemberitaan Injil itu tidak menjadi 

batu sandungan melainkan kemuliaan Allah diberitakan. Dalam 

kaitan ini adalah penting untuk meningkatkan pendidikan kaum 

perempuan dalam gereja dan masyarakat, sehingga peran utamanya 
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dapat ditingkatkan secara maksimal. Sebaliknya untuk mencapai 

hal ini diperlukan kerjasama yang baik diantara para perempuan, 

baik yang mendidik ataupun yang dididik. Semangat untuk belajar 

biarlah tidak mati dalam diri perempuan, sekalipun dia harus 

bergumul dalam masalah rumah tangga. Biarlah kita terdidik secara 

baik, sehingga kita dapat terus menunjukkan apresiasi kita akan 

Allah secara benar dan lebih maju.  

 

 

KESIMPULAN 

 

 Keberanian, apresiasi, ketaatan dan kasih mereka akan Allah 

secara benar memberikan inspirasi berabad-abad tentang 

perempuan dalam sejarah Kristen. Sungguh ironis melihat reaksi 

yang diberikan kepada kaum perempuan sepanjang sejarah. Namun 

meskipun situasi sedemikian tidak menghalangi mereka untuk 

berkarya bagi peningkatan peradaban manusia dan perluasan 

kerajaan Allah. Ketahanan diri mereka menunjukkan bahwa tidak 

ada satupun yang dapat menahan hati kasih dan cinta mereka akan 

Allah untuk melukiskan sejarah dengan kebenaran Allah. 

Sekalipun arus perlawanan begitu keras, namun keberanian 

mendorong mereka untuk berkarya dan tahu dimana posisi mereka 

berada. Perjuangan itu bukanlah perjuangan yang lepas kontrol dan 

menolak otoritas apapun, namun perjuangan mereka adalah 

perjuangan yang berdasar dimana hanya satu yang ingin mereka 

nyatakan, yaitu  hati kasih dan cinta mereka akan Allah yang 

diekspresikan dalam norma-norma yang berdasar pada Kitab suci. 

Belajar dari semua itu mendorong kita dalam era ini untuk menjadi 

perempuan yang memberikan inspirasi bagi gereja dan masyarakat 

untuk bertumbuh dalam peran apapun yang dipercayakan oleh 

Allah kepada kita saat ini. Segala sikap apriori terhadap perempuan 

dalam kondisi apapun biarlah dihindari karena tidak ada yang lebih 

berdasar, selain persamaan yang telah diberikan Allah kepada kita 

sebagai gambar dan rupa Dia dan yang telah dipilih secara sama di 

dalam Kristus untuk diselamatkan. Hal inilah yang menjadi sumber 

inspirasi bagi perempuan sepanjang jaman. Deus Summum Bonum. 

  


