
Ebenhaizer Nuban Timo

manusia yang berbhineka dan terus berubah itu tanpa merusak atau menghancurkan
budaya-budaya itu, tetapi pada saat yang sama membawa pembaharuan dan
perubahan terhadap budaya-budaya itu sehingga Injil yang adalah kekuatan Allah
dapat menyelamatkan baik orang Yahudi maupun orang Yunani (Rm. 1:16), masing-
masing dengan budayanya?

Gereja berhadapan di sini dengan sebuah tugas besar dan berat, yakni
bagaimana menanamkan injil dalam budaya suatu masyarakat sehingga warga
masyarakat pemilik budaya itu dapat percaya pada Tuhan dan hidup sesuai dengan
nilai-nilai yang dimiliki bersama oleh injil maupun oleh budaya masyarakatnya.

Tugas ini oleh gereja Katholik diberi nama inkulturasi, yakni usaha masuk
dalam kultur suatu alam budaya atau membudaya agar kehidupan kristiani tidak
merupakan gejala asing di tengah alam budaya itu (Soenarja, 1977, h. 5). Kaum
protestan lebih menyukai nama kontekstualisasi, yang dipahami sebagai upaya untuk
memahami iman Kristen dipandang dari suatu konteks tertentu, baik itu budaya
tradisional maupun modern (Bevans, 2002, h. 1).

Meskipun berbeda dalam sebutan tetapi isi dari tugas itu sebenarnya sama,
yakni usaha untuk menginkarnasikan Injil dalam budaya masyarakat di mana
Injil diberitakan sehingga Injil dalam seluruh hal ikutannya, seperti berbahasa,
berlambang, berdoa, berpikir, berbicara, berdiam, bergaya, berseni, berpuisi,
berteologi, berperasaan, dst. menjelma dalam wajah budaya tersebut.

Inkarnasi Firman merupakan model atau prototipe dari upaya ini. Yesus Kristus
yang merupakan inkarnasi Allah menghayati hidup-Nya dalam kebuadayaan Yahudi.
Ia memikirkan dan menguraikan ajaran-Nya dalam pola pikiran dan ungkapan
bahasa orang Yahudi pada zaman-Nya sehingga hidup, pengajaran dan karya-Nya
bersenyawa dengan budaya Yahudi.

Dua Aksen Penting dalam Upaya Kontekstualisasi

Dalam upaya kontekstualisasi atau inkulturasi perlu diperhatikan pertanyaan
berikut: seberapa jauh Injil diintegrasikan ke dalam satu budaya demi melestarikan
budaya tersebut sambil tetap menjaga fungsi kritis dari Injil terhadap budaya itu demi
mengembangkan atau mentrasformasikan budaya itu?

Tugas ini berlaku untuk keseluruhan budaya yang ada dan bertumbuh di
dalam masyarakat yang menjadi lokus bagi pemberitaan Injil Kristus. Kita tahu
bersama bahwa dalam masyarakat multi-kultur sering terjadi benturan dari budaya.
Dalam benturan itu ada budaya tertentu yang tampil sebagai pemenang dan karena
itu dijadikan sebagai panglima yang mengatur dan mengontrol kehidupan bersama.
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Tugas ini oleh gereja Katholik diberi nama inkulturasi, yakni usaha masuk
dalam kultur suatu alam budaya atau membudaya agar kehidupan kristiani tidak
merupakan gejala asing di tengah alam budaya itu (Soenarja, 1977, h. 5). Kaum
protestan lebih menyukai nama kontekstualisasi, yang dipahami sebagai upaya untuk
memahami iman Kristen dipandang dari suatu konteks tertentu, baik itu budaya
tradisional maupun modern (Bevans, 2002, h. 1).
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Inkarnasi Firman merupakan model atau prototipe dari upaya ini. Yesus Kristus
yang merupakan inkarnasi Allah menghayati hidup-Nya dalam kebuadayaan Yahudi.
Ia memikirkan dan menguraikan ajaran-Nya dalam pola pikiran dan ungkapan
bahasa orang Yahudi pada zaman-Nya sehingga hidup, pengajaran dan karya-Nya
bersenyawa dengan budaya Yahudi.

Dua Aksen Penting dalam Upaya Kontekstualisasi

Dalam upaya kontekstualisasi atau inkulturasi perlu diperhatikan pertanyaan
berikut: seberapa jauh Injil diintegrasikan ke dalam satu budaya demi melestarikan
budaya tersebut sambil tetap menjaga fungsi kritis dari Injil terhadap budaya itu demi
mengembangkan atau mentrasformasikan budaya itu?

Tugas ini berlaku untuk keseluruhan budaya yang ada dan bertumbuh di
dalam masyarakat yang menjadi lokus bagi pemberitaan Injil Kristus. Kita tahu
bersama bahwa dalam masyarakat multi-kultur sering terjadi benturan dari budaya.
Dalam benturan itu ada budaya tertentu yang tampil sebagai pemenang dan karena
itu dijadikan sebagai panglima yang mengatur dan mengontrol kehidupan bersama.
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