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Iman Katolik Dan Tradisi
Oleh : Tulozumasi Hulu, S.Ag
Seorang katukumen (calon baptis) Pembina tanyai kenapa kamu memilih agama Katolik?
Dia menjawab karena Gereja Katolik menghormati budaya dan tradisi. Jawaban dia memang
benar bahwa Gereja Katolik masih menghormati budaya dan tradisi kita sebagai orang Jawa,
Tionghoa, Flores, Batak, Kalimantan. Tetapi serta merta harus diluruskan juga bahwa tidak
semua (unsur) budaya dan tradisi suku dan leluhur bias tetap kita hidupi sebagai orang Katolik.
Tanpa sikap kritis pada budaya dan tradisi leluhur, kita bisa jatuh pada sikap sinkretis
mencampur-adukkan iman/kepercayaan). Maka berikut ini dipaparkan uraian singkat prinsipprinsip penghayatan iman katolik dalam budaya.
1. Iman Yang Berakar Dalam Budaya
Kata “katolik” berasal dari kata Yunani catholicos yang berarti umum atau universal.
Maknanya berarti Gereja Katolik ditujukan kepada semua orang dan (suku) bangsa. Namun,
makna kata “katolik” tidak hanya berarti Gereja tertuju kepada semua bangsa, tetapi juga
Gereja terbuka untuk diperkaya oleh aneka kekayaan (budaya) umat dalam pengungkapan
iman.
Para Bapa Konsili Vatikan II menegaskan (Gereja) meminjam dari adat istiadat dan
tradisi-tradisi para bangsanya, dari kebijaksanaan dan ajaran mereka, dari kesenian dan ilmu
pengetahuan mereka, segala sesuatu, yang dapat merupakan sumbangan untuk mengakui
kemuliaan Sang Pencipta, untuk memperjelas rahmat Sang Penebus dan untuk mengatur hidup
kristiani dengan seksama” (AG 22). Dengan demikian, Gereja sungguh menghargai budaya
setempat,

bahkan

dipandang

sebagai

sarana

perwataan

dan

lahan

untuk

menumbuhkembangkan iman.
2. Mesti Dimurnikan Dalam Terang Injil
Kendati Gereja terbuka dan diperkaya oleh budaya setempat, gereja tetap bersikap
kritis, sebab tidak semua unsur budaya setempat sesuai dengan semangat Injil. Para Bapa
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Konsili Vatikan II mengingatkan “Gereja memajukan dan menampung segala kemampuan dan
kekayaan dan adat istiadat bangsa-bangsa sejauh itu baik, tetapi dengan menampungnya juga
memurnikan, menguatkan serta mengangkatnya” (LG 13). Lebih lanjut dinyatakan bahwa
Gereja “berusaha menilai kekayaan (adat istiadat dan tradisi) itu dalam cahaya injil,
membebaskannya dan mengembalikannya kepada kekuasaan Allah penyelamat” (AG 11).
Mengapa tradisi leluhur dan budaya setempat masih perlu dimurnikan dan dibebaskan
dalam terang Injil? Alasannya, karena tidak semua tradisi leluhur dan budaya asli setempat
cocok dengan semangat Injil. Beberapa tradisi leluhur justru membelenggu kita dalam
menghidupi semangat Injil dan sering membuat kita merasa takut. Padahal, Yesus sendiri sedah
membebaskan umat Yahudi dari belenggu hokum Taurat yang menghalangi mereka berbuat
kasih. Ketika dihalang-halangi menyembuhkan orang lantaran hari Sabat, Tuhan Yesus
bertanya, “Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat,
menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? (Markus 3:4). Itulah Injil, kabar gembira
yang membebaskan kita dari roh perbudakan yang sering membuat kita merasa takut.
3. Warisan Leluhur Yang Membelenggu
Santo Petrus mengingatkan bahwa dengan darah mula Yesuslah :kamu telah ditebus
dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu” (1 Petrus 1:18-19).
Lalu, dalam hal apa warisan nenek moyang kita kerap membelenggu dan membuat kita merasa
takut? Misalnya : pada tahun 2557 Imlek di Tahun Anjing Api (tahun 2006 M) konon shio-shio
tertentu sedang ciong sehingga perlu di-ciswak. Pertanyaan kritis sebagai orang Katolik yang
bershio tersebut masih perlu di ciswak? Bagaimana dengan Misa Imlek? Misa Imlek merupakan
ucapan syukur atas tahun baru dan memohon berkat Tuhan untuk perjalanan setahun ini. Jadi,
maknanya tak jauh beda dengan Misa Malam tahun Baru (31 Desember). Jadi, tak ada
persoalan kita merayakannya.
4. Inkulturasi
Inkulturasi = isinya sama, ungkapannya beda. Inkultursi mengapa dianjurkan Gereja?
Seperti diuraikan di atas, Gereja Katolik menghargai budaya, bahkan mengangkatnya untuk
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pengungkapkan iman Katolik. Tiap daerah, suku dan bangsa, tentu memiliki ungkapan iman
yang berbeda. Apa yang diimani umat Katolik di Irian, di Tiongkok, di Italia, di Afrika, dsb. Hanya
dalam pengungkapannya bisa berbeda, didasarkan pada adat kebiasaan setempat yang sesuai.
Sebagai contoh, umat Katolik mengimani bahwa jiwa-jiwa yang meninggal memerlukan
doa-doa kita. Isi iman ini berlaku di Gereja Katolik seluruh dunia. Namun pengungkapannya
berbeda-beda. Di Indonesia, khususnya di Jawa ada kebiasaan mendoakan arwah pada hari ke3,7,40,100, 1 tahun, 2 tahun dan 1000 hari. Di Eropa barangkali sekedar memohon intensi Misa
pada tanggal meninggalnya. Ungkapan iman yang berakar dalam budaya (yang tentunya sudah
dimurnikan dalam terang injil) mau mengungkapkan isi iman Katolik yang sama dan universal.

