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KATA PENGANTAR 

 

 

SALAH SATU DARI usaha-usaha Gereja dalam proses 

pembangunan hidup kristen adalah membuat liturgi menjadi suatu 

perayaan umat atau mengumatkan liturgi. Dengan kata lain, Gereja 

ingin membuat liturgi menjadi perayaan iman sesuai dengan 

pembawaan kebudayaan umat (Konstitusi Liturgi – KL, 19). 

Gagasan tersebut mengandung beberapa konsekuensi. Di satu 

pihak Gereja wajib “memelihara dan memajukan kekayaan yang 

menghiasi jiwa pelbagai suku dan bangsa” (KL 37), di lain pihak 

Gereja harus mengakui keanekaragaman perayaan liturgi dan 

menerima dengan jiwa besar karya Allah  Roh Kudus dalam 

“Gereja-gereja khusus” (KL 37). Di sini digarisbawahi tugas Gereja 

sebagai perintis yang harus menyesuaikan liturgi dengan budaya 

dan tradisi bangsa-bangsa” (KL 38). Demi suatu penghayatan iman 

yang autentik, Gereja berani mengadakan satu pembaruan yang 

radikal, suatu pembaruan liturgi yang lebih mendalam dan lebih 

sulit, suatu pengintegrasian liturgi ke dalam kebudayaan bangsa-

bangsa. Dengan kata lain Gereja melaksanakan inkulturasi. 

Untuk menghindari kesimpangsiuran dalam pemahaman 

tentang inkulturasi dan perwujudannya dalam praktik, Kongregasi 

Ibadat dan Tata Tertib Sakramen telah mengeluarkan satu 

pedoman, yang disebut Instruksi IV tentang Pelaksanaan Konstitusi 

Liturgi secara benar dengan judul: LITURGI ROMAWI DAN 

INKULTURASI (Prot. no. 160/94/L). Instruksi ini berusaha 

menjabarkan lebih rinci asas-asas umum tentang penyesuaian 

liturgi dengan ciri-ciri khas dan situasi aneka bangsa, memberikan 

penjelasan yang lebih baik tentang petunjuk-petunjuk dan 

peraturan yang harus dilaksanakan. 

Untuk masa depan, instruksi ini dipandang sebagai satu-

satunya cara yang harus diikuti dalam usaha menginkulturasikan 
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liturgi. Sangat diharapkan agar Gereja setempat, khususnya 

“Gereja-Gereja muda” semakin memahami aneka macam unsur 

dalam perayaan liturgi sebagai sumber yang memperkaya. Namun 

dalam usaha menjelmakan unsur-unsur kebudayaan ke dalam 

liturgi hendaklah tetap dijaga kesatuan dengan Ritus Romawi, 

kesatuan dengan seluruh Gereja dan keutuhan iman yang 

dianugerahkan kepada orang-orang kudus sepanjang masa. 

Suatu liturgi yang hidup senantiasa menantang kita untuk 

menemukan cara-cara yang lebih tepat dalam melaksanakan ibadat 

kepada Allah. Maka, inkulturasi liturgi memainkan peran yang 

sangat menentukan dan harus merupakan proses yang 

menyangkut seluruh kehidupan, seluruh lingkungan dan seluruh 

kebudayaan. Kiranya instruksi ini dapat membantu umat beriman 

untuk mengimani Yesus Kristus dan merasa bersatupadu dengan 

seluruh Gereja Kristus. 

 

 

Jakarta, 11 Maret 1995 

 

Komisi Liturgi KWI 
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CONGREGATIO DE CULTU DIVINO 

ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM 

 

Prot. I60/94/L 

 

 

Roma, 18 Maret 1994 

 

Kepada Yang Mulia 

Ketua Konferensi Waligereja 

 

Yang Mulia, 

Dengan senang hati kami mengirim kepada Yang Mulia 

sebuah salinan Instruksi yang telah disiapkan oleh Kongregasi 

Ibadat dan Tata Tertib Sakramen tentang Liturgi Romawi dan 

Inkulturasi. 

Masalahnya menyangkut dokumen yang merupakan hasil 

akhir dari perjalanan refleksi dan studi panjang, yang 

membuktikan bahwa masalah ini memang penting dan pelik. 

Seperti bisa kita lihat dari judulnya, instruksi ini dimaksudkan 

sebagai instruksi yang keempat “untuk mengatur pelaksanaan 

Konstitusi Liturgi secara benar,” dan secara khusus dokumen ini 

berkisar pada penafsiran dan penerapan artikel 37-40 Konstitusi 

Sacrosanctum Concilium yang dihasilkan Konsili Vatikan II. Dari 

sebab itu yang dibicarakan bukan pertama-tama inkulturasi ibadat 

kristen secara umum.   

Instruksi ini lebih-lebih memberikan asas dan kaidah-kaidah 

yang hendaknya menjadi pedoman untuk penyesuaian yang benar, 

dalam kerangka Ritus Romawi dan dalam kerangka tata cara serta 

buku-buku liturginya, ke dalam bahasa dan tradisi pelbagai bangsa. 

Di samping itu, instruksi ini juga memberikan asas serta kaidah 

untuk memasukkan unsur-unsur khas budaya mereka ke dalam 
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perayaan sakramen dan sakramentali, sambil selalu menghormati 

kesatuan hakiki Ritus Romawi.  

Pada akhir sidang paripurna Kongregasi Ibadat dan Tata 

Tertib Sakramen, tanggal 26 Januari l991, para anggota dan pejabat 

Kongregasi ini mengadakan audiensi kepada Bapa Suci. Dalam 

pidato di hadapan mereka, Bapa Suci menggarisbawahi kenyataan, 

bahwa di setiap negara hubungan awal antara pewartaan injil dan 

ibadat yang dirayakan merupakan kenyataan yang selayaknya 

mendapat perhatian yang paling besar. 

Maka dari itu, orang tak dapat mengusulkan perubahan-

perubahan tanpa pengkajian lintas ilmu secara cermat. Dengan 

demikian, improvisasi dihindari, dan penyesuaian diadakan hanya 

sejauh berguna dan perlu. Di sisi lain, yang dimaksudkan dengan 

termasuk Ritus Romawi adalah bila liturgi yang dirayakan di 

pelbagai Gereja setempat dapat saling dikenal sebagai liturgi 

Romawi  yang sama (servata substantiali unitate ritus romani, asal 

dipertahankan kesatuan hakiki Ritus Romawi).  

Selanjutnya, hal ini membenarkan perlunya kerja sama yang 

erat antara Konferensi Waligereja dan Takhta Suci dalam semua 

yang menyangkut proses inkulturasi. Di samping itu, yang penting 

adalah kerja sama sedemikian rupa sehingga Ritus Romawi, dengan 

tetap mempertahankan identitasnya, dapat menampung 

penyesuaian-penyesuaian yang cocok. Dengan itu dibuka 

kemungkinan bahwa umat beriman dari jemaat-jemaat kristen 

yang, karena kebudayaan mereka, tidak merasa bahwa upacara 

tertentu merupakan ungkapan diri yang memadai, tetap merasa 

sebagai bagian dari perayaan liturgis Gereja. 

Dalam semangat kerja sama inilah kami mengirimkan naskah 

Instruksi yang baru. Kami yakin bahwa naskah ini akan membantu 

melaksanakan tugas untuk membawa kembali perayaan-perayaan 
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ibadat ilahi ke dalam kerangka kebudayaan setempat, lebih-lebih 

untuk Gereja-Gereja muda. 

Naskah instruksi ini telah disiapkan oleh Kongregasi Ibadat 

dan Tata Tertib Sakramen untuk menghindari tafsiran yang 

berbeda-beda. 

Anda diminta untuk menghormati “embargo” dari naskah ini 

sampai saat publikasinya yang resmi yaitu tanggal 29 Maret l994  

tengah hari waktu Roma.  

 

Perkenankan saya menggunakan kesempatan ini untuk 

mengucapkan selamat atas semua keberhasilaan Anda dalam karya 

pastoral bagi pelayanan umat Allah, lebih-lebih dalam bidang 

liturgi suci. 

                                                     

 

Teriring doa, 

Rekanmu dalam Kristus 

 

 

Kard. Antonio Maria Javierre 

Prefek 

 

 

 

+ Geraldo M. Agnelo 

Sekretaris Uskup Agung 
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CONGREGATIO DE CULTO DIVINO 

ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM 

 

 

Prot. I60/94/L. 

 

 

LITURGI ROMAWI 

DAN 

INKULTURASI 
 

INSTRUKSI KE IV TENTANG PELAKSANAAN 

KONSTITUSI LITURGI VATIKAN II 

No. 37-40 SECARA BENAR 

 

 

 

PENGANTAR 

 

1.  Di masa lalu perbedaan-perbedaan yang sah dalam Ritus 

Romawi telah diizinkan. Perbedaan-perbedaan seperti itu di-

gambarkan untuk masa mendatang oleh Konsili Vatikan II dalam 

Konstitusi Liturgi Sacrosanctum Consilium, terutama di daerah-

daerah misi.1 “Dalam hal-hal yang tidak menyangkut iman atau 

ksejahteraan segenap jemaat, Gereja dalam liturgi pun tidak ingin 

mengharuskan suatu keseragaman yang kaku.”2 Gereja sudah 

mengakui, dan kini masih mengakui, banyak bentuk dan rumpun 

liturgi yang berbeda-beda. Gereja memandang bahwa keanekara-

                                                        
1  Lih.  Konsili Vatikan II, Konstitusi Liturgi Sacrosanctum Concilium (KL), 

no. 36; lih. juga no. 40:3. 
2  Sda, no. 37. 
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gaman itu sama sekali tidak merugikan kesatuan, melainkan justru 

menggarisbawahi nilainya.3 

 

2.  Bapa Suci Yohanes Paulus II, dalam surat Apostolik 

Vicesimus quintus annus, melukiskan usaha untuk mengakarkan 

liturgi dalam aneka kebudayaan sebagai tugas yang penting untuk 

pembaharuan liturgi.4 Karya ini telah dicantumkan dalam instruksi-

instruksi sebelumnya dan dalam buku-buku liturgi. Usaha ini harus 

ditindak-lanjuti dalam terang pengalaman, apabila perlu, dengan 

menerima nilai-nilai kultural “yang sesuai dengan semangat liturgi 

yang benar dan tulus, dengan memperhatikan kesatuan hakiki 

Ritus Romawi sebagaimana diungkapkan dalam buku-buku 

liturgi.”5 

 

 

a) Hakikat Instruksi Ini 

 

3.  Atas perintah Bapa Suci, Kongregasi Ibadat dan Tata Tertib 

Sakramen telah mempersiapkan instruksi ini. Dalam instruksi ini 

dijabarkan kaidah-kaidah penyesuaian liturgi dengan tabiat 

perangai dan tradisi bangsa-bangsa seperti tercantum dalam 

Konstitusi Sacrosanctum Consilium artikel 37-40. Asas-asas 

tertentu yang diungkapkan secara umum dalam artikel tersebut 

diterangkan dengan lebih tepat; pengarahan-pengarahan diuraikan 

dengan lebih baik, dan peraturan yang harus dilaksanakan di-

terangkan dengan jelas, sehingga kelak instruksi ini akan 

dipandang sebagai satu-satunya prosedur yang benar. Berhubung 

                                                        
3  Lih. Konsili Vatikan II, Dekrit Orientalium Ecclesiarum, no. 2; KL, no. 3 

dan 4; Catéchisme de l'Eglise catholique, no. 1200- 1206, khususnya no. 
1204-1206. 

4  Lih. Yohanes Paulus II, Surat Apostolik Vicesimus quintus annus, 4 
Desember 1988, no.16: AAS 81 (1989), 912. 

5  Sda. 
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asas-asas teologis yang menyangkut masalah-masalah iman dan 

inkulturasi masih diuji secara mendalam, Kongregasi ini ingin 

menolong para uskup dan Konferensi-konferensi Waligereja 

mempertimbangkan atau melaksanakan – sesuai dengan hukum – 

penyesuaian-penyesuaian seperti yang telah dibayangkan dalam 

buku-buku liturgi; secara kritis Kongregasi ingin menguji kembali 

pengaturan-pengaturan yang pernah dibuat; dan, kalau dalam 

kebudayaan tertentu kebutuhan pastoral menuntut bentuk 

penyesuaian liturgi yang oleh Konstitusi disebut “lebih mendalam” 

dan sekaligus dianggapnya “lebih sulit”, Kongregasi ingin membuat 

peraturan-peraturan agar penyesuaian-penyesuaian itu dapat 

diwujudkan sesuai dengan hukum.  

 

 

b) Pengamatan Awal 

 

4.  Konstitusi Sacrosanctum Consilium berbicara tentang 

macam-macam bentuk adaptasi (penyesuaian) liturg.6 Selanjutnya 

Magisterium Gereja telah memakai istilah “inkulturasi” untuk 

merumuskan dengan lebih tepat “inkarnasi Injil dalam pelbagai 

kebudayaan yang otonom dan sekaligus memasukkan kebudayaan-

kebudayaan tersebut ke dalam kehidupan Gereja.”7 Inkulturasi 

berarti “Transformasi mendalam dari nilai-nilai budaya yang asli 

yang diintegrasikan ke dalam kristianitas dan penanaman kristiani-

tas ke dalam aneka budaya manusia yang berbeda-beda.”8 

 

                                                        
6  Lih. KL, no. 37-40. 
7  Yohanes Paulus II, Ensiklik Slavorum Apostoli, 2 Juni 1985, no. 21: AAS 

77 (1985), 802-803; Amanat kepada Sidang Pleno Dewan Kepausan 
untuk Kebudayaan, 17 Januari 1987, no. 5: AAS 79 (1987), 1204-1205. 

8  Yohanes Paulus II, Ensiklik Redemptionis missio, 7 Desember 1990, no. 
52: AAS 83 (1991), 300. 
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Dapat dipahami bahwa ada perubahan kosakata, juga dalam bidang 

liturgi. Istilah “adaptasi”, yang diambil dari peristilahan dalam 

lingkup karya misi, dapat membawa orang berpikir tentang 

perubahan yang sifatnya selintas dan tidak mendalam (eksternal).9 

Istilah “inkulturasi” adalah ungkapan yang lebih baik untuk 

melukiskan gerak ganda: “lewat inkulturasi Gereja membuat Injil 

menjelma dalam aneka kebudayaan, dan sekaligus memasukkan 

para bangsa, bersama dengan kebudayaan mereka, ke dalam 

persekutuan Gereja sendiri.”10   

 

Di satu pihak masuknya Injil ke dalam lingkungan sosio-budaya 

tertentu “menyuburkan harta semarak jiwa serta bakat-

pembawaan setiap bangsa dan setiap masa dengan kekayaan 

adikodrati (...), meneguhkannya, melengkapinya, dan membaruinya 

dalam Kristus.”11 

 

Di lain pihak Gereja mengambil nilai-nilai mereka sejauh nilai-nilai 

itu sesuai dengan warta Injil “untuk memperdalam pengertian 

tentang amanat Kristus dan memberinya ungkapan yang lebih 

berdaya-sapa di dalam liturgi dan di dalam berbagai segi 

kehidupan jemaat beriman.”12 Dengan demikian, gerak ganda 

dalam karya inkulturasi ini mengungkapkan salah satu unsur 

pokok dari misteri inkarnasi.13 

 

                                                        
9  Lih. sda, dan Sinode Para Uskup, Laporan Akhir Exeunte coetu secundo, 

7 Desember 1985, D 4. 
10  Yohanes Paulus II, Ensiklik Redemptionis missio, 7 Desember 1985, no. 

52: AAS 83 (1991), 300. 
11  Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral Gaudium et Spes (GS), no. 58. 
12  Sda. 
13  Lih. Yohanes Paulus II, Anjuran Apostolik Catechesi tradendae, 16 

Oktober 1979, no. 53: AAS 71 (1979), 1319. 
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5.  Jadi, inkulturasi mempunyai tempat baik dalam ibadat 

maupun dalam bidang-bidang lain dari kehidupan Gereja.14 

Inkulturasi liturgi merupakan salah satu segi dari inkulturasi Injil, 

yang dalam kehidupan beriman setiap bangsa menuntut integrasi 

sejati15 dari nilai-nilai budaya yang tetap, lebih daripada hanya 

ungkapan-ungkapan lahiriah yang serba sementara. Maka, inkultu-

rasi harus benar-benar dipadukan dengan kegiatan yang lebih 

besar, dilaksanakan dalam strategi pastoral terpadu, yang mem-

perhitungkan situasi konkret manusia.16  Seperti dalam semua 

bentuk karya penginjilan, usaha yang sabar dan kompleks ini 

membutuhkan penyelidikan ilmiah dan pengamatan terus-

                                                        
14  Lih. KHK Gereja-Gereja Timur, kanon 584, par. 2: Penginjilan bangsa-

bangsa hendaknya dilaksanakan sedemikian rupa sehingga, sambil 
mempertahankan keutuhan iman dan adat Gereja, Injil dapat 
mengungkapkan diri dalam kebudayaan para bangsa, yakni dalam hal 
katekese, perayaan liturgi, kesenian  kudus, hukum  Gereja,  dan  
akhirnya  dalam  seluruh  kehidupan gerejawi. 

15  Lih. Yohanes Paulus II, Anjuran apostolik Anjuran  Apostolik Catechesi 
tradendae, 16 Oktober 1979, no. 53: AAS 71 (1979), 1320:  “...  
mengenai penginjilan pada umumnya, dapat kami katakan bahwa 
adalah panggilan kita untuk mewartakan kekuatan Injil ke jantung 
kebudayaan-kebudayaan, (...) Dengan cara inilah Injil dapat 
menawarkan kepada kebudayaan-kebudayaan pengetahuan tentang 
misteri yang tersembunyi, dan membantu mereka memanfaatkan 
tradisi hidup mereka sendiri sebagai ungkapan hidup, perayaan, dan 
pemikiran kristen yang orisinal.” 

16  Lih. Yohanes Paulus II, Ensiklik Redemptionis missio, 7 Desember 1985, 
no. 52: AAS 83 (1991), 300:  “Inkulturasi adalah proses perlahan-lahan 
mencakup seluruh kehidupan misi dan melibatkan semua yang aktif 
dalam karya misi ad gentes, dan jemaat-jemaat kristen seturut langkah 
yang mereka  kembangkan.”  Amanat kepada Sidang Pleno Dewan 
Kepausan untuk Kebudayaan, 17 Januari 1987: AAS  79 (1987), 1205:  
“Saya menegaskan kembali kebutuhan untuk menggerakkan seluruh 
Gereja ke arah usaha yang aktif menuju suatu penginjilan baru baik 
terhadap bangsa-bangsa maupun terhadap kebudayaan mereka. Hanya 
lewat usaha bersama Gereja akan mampu membawa harapan Kristus 
ke jantung kebudayaan dan pola  pikir  masa kini.” 
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menerus.17 Inkulturasi hidup kristen dan inkulturasi perayaan-

perayaan liturgi harus merupakan buah dari kematangan iman 

umat yang terus berkembang.18 

 

6. Instruksi ini memperhitungkan situasi yang berbeda-beda. 

Pertama-tama ada sejumlah negara yang tidak memiliki tradisi 

kristen, atau yang baru di masa modern ini menerima warta Injil 

yang disiarkan oleh para misionaris yang membawa serta Ritus 

Romawi kepada mereka. Di sini sungguh jelas bahwa “pada waktu 

mendatangi budaya-budaya yang berbeda, Gereja harus menerima 

semua khazanah tradisi setempat yang dapat didamaikan dengan 

Injil, untuk menyampaikan kekayaan-kekayaan Kristus, dan, 

sebaliknya, untuk diperkaya oleh bermacam-macam bentuk 

kebijaksanaan bangsa-bangsa di dunia.”19 

 

                                                        
17  Lih. Komisi Alkitab Kepausan, Foi et culture à lumière de la Bible, 1981; 

dan Komisi Teologi Internasional, Dokumen tentang Iman dan 
Inkulturasi, Commissio theologica, 1988. 

18  Lih.  Yohanes Paulus II, Amanat kepada para uskup Zaire, 12 April  
1983,  no. 5: AAS 75(1983), 620:  “Bagaimana mungkin iman yang 
sungguh matang, mendalam, dan kuat, tidak berhasil mengungkapkan  
diri dalam bahasa, katekese, permenungan teologi, doa, liturgi, 
kesenian, dan lembaga-lembaga yang sungguh terkait dengan jiwa 
Afrika yang ditunjukkan oleh rekan-rekan seperjuanganmu? Di situlah 
kunci untuk permasalahan yang penting dan pelik mengenai liturgi, 
misalnya. Kemajuan yang memuaskan dalam bidang ini hanya dapat 
terjadi berkat pertumbuhan yang subur dalam iman, yang dikaitkan 
dengan kebijaksanaan spiritual, kejernihan teologi, dan kesetia-
kawanan dengan Gereja semesta.” 

19  Yohanes Paulus II, Amanat kepada Dewan Kepausan untuk 
Kebudayaan, 1204: “dalam berhubungan dengan kebudayaan, Gereja 
harus menyambut semua yang ada dalam tradisi bangsa-bangsa yang 
sesuai dengan Injil, untuk memberikan seluruh kekayaan Kristus 
kepada mereka, dan untuk memperkaya diri  dengan aneka ragam 
kebijaksanaan bangsa-bangsa di dunia.” 
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7.  Lain lagi situasinya di negara-negara Barat yang telah lama 

memiliki tradisi kristen. Kebudayaan di negara-negara ini sudah 

lama diresapi iman dan liturgi yang terungkap dalam Ritus 

Romawi. Di negara-negara tersebut, keterbukaan terhadap pem-

baharuan liturgi dan kadar penyesuaian yang dilukiskan dalam 

buku-buku liturgi pada umumnya dianggap cukup untuk mengizin-

kan perbedaan setempat yang sah (lih. no. 53-61). Namun di 

beberapa negara yang mempunyai beberapa kebudayaan, 

khususnya sebagai akibat imigrasi, perlu kiranya diperhitungkan 

masalah-masalah khusus yang ditmbulkannya (lih. no. 49). 

 

8.  Perlu juga diperhatikan dengan saksama kemajuan, baik di 

negara-negara dengan tradisi kristen, maupun di negara-negara 

lain yang tidak memiliki perhatian atau acuh tak acuh terhadap 

agama.20 Dalam suasana seperti ini, yang paling penting bukanlah 

soal inkulturasi yang mengandaikan bahwa di situ sebelumnya 

sudah terdapat nilai-nilai religius, lalu kita menginjilinya, 

melainkan soal memacu pendidikan liturgi21 dan mencari sarana 

yang paling cocok untuk menyentuh semangat dan hati orang. 

 

 

                                                        
20  Lih. Yohanes Paulus II, Amanat kepada Dewan Kepausan untuk 

Kebudayaan, no. 5: AAS 79 (1987), 1025; lih. juga Surat Apostolik 
Vicesimus quintus annus, 4 Desember 1988, no. 17: AAS 81 (1989), 913-
914. 

21  Lih. KL, no. 19 dan 35, 3. 
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I. PROSES INKULTURASI 

SEPANJANG SEJARAH KESELAMATAN 

 

 

9.  Sejarah keselamatan telah menyingkap permasalahan-

permasalahan sekitar inkulturasi Ritus Romawi. Proses inkulturasi 

adalah proses yang berkembang dengan bermacam-macam cara. 

 

Bangsa Israel, sepanjang sejarahnya, menyimpan kesadaran bahwa 

mereka adalah bangsa yang dipilih Allah, saksi karya dan cinta 

Allah di antara para bangsa. Mereka mengambil dari bangsa-bangsa 

tetangga bentuk-bentuk ibadat tertentu. Iman mereka kepada Allah 

Abraham, Isak, dan Yakub mengubah barang-barang pinjaman 

tersebut secara mendalam dengan memberinya arti yang baru. 

Tetapi kerapkali perubahan itu hanya terjadi dalam bentuk, 

sekadar supaya unsur-unsur tersebut dapat dipadukan dalam 

praktik agama untuk merayakan kenangan akan karya Allah yang 

mengagumkan di dalam sejarah mereka. 

 

Pertemuan antara kebudayaan Yahudi dan kebijaksanaan Yunani 

memunculkan bentuk inkulturasi yang baru: terjemahan Alkitab ke 

dalam bahasa Yunani memperkenalkan Sabda Allah kepada dunia 

yang telah tertutup untuk itu, dan di bawah ilham ilahi, terjemahan 

itu memperkaya Alkitab. 

 

10.  “Hukum Musa, kitab nabi-nabi, dan mazmur (lih. Luk 24:27 

dan 44) adalah persiapan untuk kedatangan Putra Allah di bumi. 

Alkitab Perjanjian Lama, yang berisi hidup dan kebudayaan bangsa 

Israel, juga merupakan sejarah keselamatan. 

 

Pada kedatangan-Nya di dunia, Putra Allah, yang “lahir dari 

seorang perempuan, dan hidup di bawah hukum” (Gal 4:4) 

memadukan Diri dengan situasi sosial dan budaya Umat Perjanjian. 
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Dengan mereka Ia hidup dan berdoa.22 Dengan menjadi seorang 

manusia, Ia menjadi anggota suatu bangsa, anggota suatu negara 

serta zaman dan dalam cara tertentu, Ia menyatukan Diri dengan 

seluruh bangsa manusia.23 Sebab “kita semua satu dalam Kristus, 

dan kodrat kemanusiaan kita sama-sama beroleh hidup dalam Dia. 

Oleh karena inilah Ia disebut ‘Adam Baru.’”24 

 

11.  Kristus, yang menjadi manusia seperti kita (lih. Ibr 2:14), 

telah mati untuk semua, guna menghimpun anak-anak Allah yang 

tercerai-berai (lih. Yoh 11:52). Dengan kematian-Nya Ia mau 

menghancurkan tembok pemisah di antara bangsa manusia, 

menjadikan Israel dan para bangsa satu umat. Dengan kekuatan 

kebangkitan-Nya Ia menarik semua orang kepada-Nya, dan dari 

mereka diciptakan-Nya satu Manusia Baru (lih. Ef 2:14-16; Yoh 

12:32). Dalam Dia lahirlah dunia baru (lih. 2Kor 5:16-17), dan 

setiap orang dapat menjadi ciptaan baru. Dalam Dia kegelapan 

telah memberi tempat kepada terang, janji menjadi kenyataan, 

semua dambaan religius manusia tela digenapi. Dengan 

mempersembahkan Tubuh-Nya, sekali untuk selamanya (lih. Ibr 

10:10), Yesus Kristus menghasilkan kepenuhan ibadat dalam roh 

dan kebenaran dalam semangat baru yang Ia harapkan bagi murid-

murid-Nya (Yoh 4:23-24). 

 

12.  “Di dalam Kristus (...) kita dapat melaksanakan ibadat ilahi 

secara penuh.”25 Dalam Dia kita memiliki Imam Agung, yang dipilih 

dari antara manusia (lih. Ibr 5:1-5; 10:19-21), dihukum mati dalam 

daging, telah dihidupkan dalam roh (lih. 1Ptr 3:18). Sebagai Kristus 

dan Tuhan, Ia telah membuat umat baru menjadi “suatu kerajaan, 

dan menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya” (lih. Why 1:6; 5:9-

                                                        
22  Lih. AG, no. 10. 
23  GS, no. 22. 
24  S. Sirilus dari Aleksandria, In Ioannem, I, 14: PG 73, 162C. 
25  KL, no. 5. 
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10).26 Namun, sebelum menumpahkan darah-Nya untuk 

mensahkan ‘Misteri Paskah’27 yang merupakan unsur hakiki ibadat 

kristen,28 Kristus berkenan menetapkan Ekaristi, kenangan akan 

wafat dan kebangkitan-Nya, sampai Ia datang kembali. Di sinilah 

ditemukan asas dasar liturgi kristen dan intisari ungkapan 

ritualnya. 

 

13.  Ketika pergi menghadap Bapa-Nya, Kristus yang bangkit 

memberi jaminan kepada para murid tentang kehadiran-Nya, dan 

Ia mengutus mereka untuk memaklumkan warta gembira kepada 

segala makhluk, membuat semua bangsa menjadi murid-Nya, dan 

membaptis mereka (lih. Mat 28:15; Mrk 16:15; Kis 1:8). Pada hari 

Pentakosta, kedatangan Roh Kudus menciptakan jemaat baru di 

tengah umat manusia, mempersatukan semua orang meskipun 

berbeda-beda alam bahasa, yang selama ini menjadi tanda 

perbedaan (lih. Kis 2:1- 11). Sejak saat itu mukjizat Allah akan 

dimaklumkan kepada bangsa dari setiap bahasa dan kebudayaan 

(lih. Kis 10:44-48). Mereka yang telah ditebus oleh Darah Anak 

Domba dan disatukan dalam persekutuan persaudaraan (lih. Kis 

2:42) dipanggil dari “segala suku, bahasa, bangsa dan negara” (lih. 

Kis 5:9). 

 

14.  Iman kepada Kristus memberikan kepada semua bangsa 

kemungkinan menjadi ahli waris dari janji Allah dan ambil bagian 

dalam warisan Umat Perjanjian (lih. Ef 3:6), tanpa mengingkari 

kebudayaan mereka. Di bawah ilham Roh Kudus, dengan mengikuti  

teladan Santo Petrus (lih. Kis 10), Santo Paulus membuka pintu 

Gereja dengan tidak mengurung Injil di dalam batas-batas hukum 

                                                        
26  Lih. LG, no. 10. 
27  Lih. Missale Romanum, Jumat Agung, 5: doa pertama: “... per suum 

cruorem instituit paschale mysterium.” 
28  Lih. Paulus VI, Surat Apostolik Mysterii pashalis, 14 Februari 1969: AAS 

61 (1969), 222-226. 
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Musa, kecuali mempertahankan apa yang telah ia terima sendiri 

dari Tuhan (lih. 1Kor 11:23). Jadi, dari semula, Gereja tidak me-

nuntut dari para petobat yang tidak disunat ‘sesuatu diluar apa 

yang perlu’ menurut keputusan sidang di Yerusalem (Kis 15:28). 

 

15.  Ketika berkumpul untuk memecah-mecahkan roti pada hari 

pertama dalam pekan, yang menjadi hari Tuhan (lih. Kis 20:7; Why 

1:10), jemaat kristen awal mengikuti perintah Yesus, yang dalam 

kerangka perjamuan paskah Yahudi, menetapkan kenangan akan 

sengsara-Nya. Dalam kesinambungan dengan sejarah keselamatan 

yang tunggal ini, mereka secara spontan mengambil bentuk dan 

teks ibadat Yahudi, dan menyesuaikannya untuk mengungkapkan 

corak baru dan radikal dari ibadat kristen.29 Di bawah bimbingan 

Roh Kudus, mereka memilahkan mana yang dipertahankan dan 

mana yang harus dibuang dari warisan ibadat Yahudi. 

 

16.  Penyebaran Injil ke berbagai penjuru dunia menyebabkan 

timbulnya bermacam-macam bentuk ibadat dalam Gereja-Gereja 

yang berasal dari bangsa-bangsa bukan Yahudi. Perbedaan ini 

disebabkan oleh pengaruh tradisi budaya yang berbeda-beda. Di 

bawah bimbingan Roh Kudus yang terus-menerus, Gereja memper-

timbangkan untuk membedakan unsur-unsur budaya ‘kafir’ yang 

tidak sesuai dengan kristianitas dari unsur-unsur yang sesuai 

dengan tradisi rasuli, dan tidak menyimpang dari Injil keselamatan. 

 

17.  Penciptaan dan perkembangan bentuk-bentuk ibadat 

kristen berjalan tahap demi tahap sesuai dengan keadaan se-

tempat, dan mencakup wilayah-wilayah kebudayaan yang luas, 

tempat Kabar Baik telah dimaklumkan. Dengan demikian, 

muncullah rumpun liturgi Gereja-Gereja Barat dan Gereja-Gereja 

Timur yang berbeda. Warisan yang kaya dari kedua rumpun liturgi 

                                                        
29  Lih. Catéchisme de l'Eglise catholique, no. 1096. 
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itu dengan setia menyimpan tradisi kristen secara penuh.30 Gereja 

Barat kadang-kadang mengambil unsur-unsur dari warisan liturgi 

Timur.31 Gereja Roma mengangkat dalam liturginya bahasa rakyat 

yang hidup, pertama-tama Yunani dan kemudian Latin, sedangkan 

Gereja-Gereja Latin yang lain menerima dalam ibadatnya peristiwa-

peristiwa hidup masyarakat dan memberinya arti kristen. Dari 

pengalaman berabad- abad Ritus Romawi telah mengetahui 

bagaimana memadukan syair, lagu, tata gerak, dan tata cara dari 

bermacam-macam sumber.32 Ritus Romawi juga tahu bagaimana 

menyesuaikan diri dengan kebudayaan-kebudayaan setempat di 

daerah-daerah misi,33 meskipun di masa-masa tertentu keinginan 

akan keseragaman mengaburkan kenyataan ini. 

 

18.  Dalam masa kita ini, Konsili Vatikan II mengingatkan bahwa 

Gereja ‘memajukan dan menampung segala kemampuan, kekayaan, 

dan adat-istiadat bangsa-bangsa sejauh itu baik; dengan me-

nampungnya, Gereja juga memurnikan, menguatkan, serta 

mengangkatnya; (...) segala kebaikan yang tertaburkan dalam hati 

serta budi orang-orang, atau dalam upacara-upacara dan 

kebudayaan para bangsa sendiri, bukan saja tidak hilang, 

melainkan disehatkan, diangkat, dan disempurnakan demi 

                                                        
30  Lih. sda, no. 1200-1203. 
31  Lih. Konsili Vatikan II, Dekrit Unitatis redintegratio, no. 14-15. 
32  Teks: lih. sumber-sumber doa, prefasi, dan Doa Syukur Agung Misale 

Romawi. - Nyanyian: misalnya antifon untuk 1 Januari, Pembaptisan 
Tuhan, 8 September, improperia Jumat Agung, madah Ibadat Harian. – 
Tata gerak, misalnya: percikan air suci, pendupaan, berlutut, berjabat 
tangan. - Upacara, misalnya:  Perarakan Minggu Palma, penghormatan 
salib pada Jumat Agung, doa-doa permohonan. 

33  S. Gregorius Agung, Surat kepada Mellitus: Reg. XI, 59: CCL 140A, 961-
962; Yohanes VIII, Bula Industriae tuae, 26 Juni 1880: PL 126, 904; 
Kongregasi Penyebaran Iman, Instruksi kepada para vikaris apostolik 
di Cina dan Indocina (1654): Collectanea S. C. de Propaganda Fide, I, 1, 
Roma 1907, no. 135;  Instruksi Plane compertum, 8 Desember 1939:  
AAS 32 (1940), 24-26. 
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kemuliaan Allah, demi tersipu-sipunya setan dan kebahagiaan 

manusia.’34 Maka, liturgi Gereja hendaknya tidak asing bagi bangsa, 

negara, dan perseorangan, namun sekaligus juga harus mengatasi 

batas-batas atau kekhususan suku dan bangsa. Liturgi harus dapat 

mengungkapkan dirinya dalam setiap kebudayaan manusia, namun 

sekaligus harus mempertahankan jatidirinya, melalui kesetiaan 

kepada tradisi yang datang dari Tuhan.35 

 

19.  Liturgi, seperti halnya dengan Injil, harus menghormati 

kebudayaan, tetapi sekaligus juga mengundang kebudayaan 

tersebut untuk memurnikan dan menyucikan dirinya. Dalam 

mengikuti Kristus melalui iman, orang Yahudi tetap setia kepada 

Perjanjian Lama, yang mengantar mereka kepada Yesus, Mesias 

Israel; mereka tahu bahwa Yesus telah menggenapi nubuat Musa, 

sebagai perantara perjanjian yang baru dan abadi, yang 

dimeteraikan dalam darah-Nya di salib. Mereka tahu bahwa, berkat 

satu kurban-Nya yang sempurna, Yesus menjadi Imam Agung  

sejati dan kanisah yang definitif (lih. Ibr 6-10), dan peraturan-

peraturan tentang sunat (lih. Gal 5:l-6), hari Sabat (Mat 12:8 dsb),36 

dan persembahan-persembahan di kenisah (Ibr 10) menjadi relatif 

artinya. 

 

                                                        
34  LG, no. 13 dan 17. 
35  Lih. Yohanes Paulus II, Anjuran Apostolik Anjuran Apostolik Catechesi 

tradendae, 16 Oktober  1979,  no. 52-53: AAS 71 (1979), 1320-1321; 
Ensiklik Redemptionis missio, 7 Desember 1985, no. 53-54: AAS 83 
(1991), 300-302; Catéchisme de l'Eglise catholique, no. 1204-1206. 

36  Lih. juga S. Ignasius dari Antiokhia, Surat kepada orang-orang 
Magnesia, 9; Funk 1, 199: “Kita telah menyaksikan bagaimana para 
penganut kebiasaan lama telah mengikatkan diri pada harapan baru, 
sehingga mereka tidak lagi mematuhi peraturan Sabata, tetapi – 
sebagai gantinya – mengatur hidup seturut ketentuan-ketentuan Hari 
Tuhan.” 
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Dengan cara yang lebih radikal, orang-orang kristen yang berasal 

dari kekafiran, harus menolak berhala, mitos, dan takhayul apabila 

mereka mengimani Kristus (lih. Kis 19:18-19; 1Kor 10:14- 22; 1Yoh 

5:21).   

 

Tetapi, apa pun suku dan budaya-asal mereka, orang-orang kristen 

harus mengenal janji, nubuat, dan sejarah keselamatan mereka 

dalam sejarah Israel. Mereka harus menerima baik Perjanjian Baru 

maupun Perjanjian Lama sebagai sabda Allah.37 Mereka harus 

menerima tanda-tanda sakramen, yang hanya dapat sepenuhnya 

dimengerti dalam konteks Alkitab dan kehidupan Gereja.38 

 

20.  Tantangan yang dihadapi orang-orang kristen awal, entah 

mereka berasal dari bangsa terpilih entah dari latar belakang kafir, 

adalah mendamaikan penyangkalan-penyangkalan yang dituntut 

oleh iman akan Kristus dengan kesetiaan kepada kebudayaan dan 

tradisi-tradisi bangsanya. 

 

Hal ini akan berlaku bagi orang-orang kristen di segala zaman, 

seperti yang ditegaskan oleh Santo Paulus: “Kita mewartakan 

Kristus yang disalib, batu sandungan bagi orang-orang Yahudi, 

kebodohan bagi orang kafir” (1Kor 1:23). 

 

Kebijaksanaan yang dianut sepanjang sejarah Gereja tetap perlu. 

Dengan demikian, melalui liturgi, karya penyelamatan yang 

                                                        
37  Lih. DV, no. 14-16; Tata Bacaan Misa, editio typica ke-2, Prakata, no. 5: 

“Dalam perayaan liturgi Gereja memaklumkan misteri Kristus yang 
satu dan sama, baik lewat Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. 
Sebab di dalam Perjanjian Lama tersirat Perjanjian Baru, dan di dalam 
Perjanjian Baru terungkap Perjanjian Lama. Dan Kristuslah yang 
menjadi pusat serta kepenuhan, baik seluruh Alkitab maupun seluruh  
perayaan liturgi.” Catéchisme de l'Eglise catholique, no. 120-123, 128-
130, 1093-1095. 

38  Lih. Catéchisme de l'Eglise catholique, no. 1093-1096. 
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dilakukan oleh Kritus dapat berlangsung terus dalam Gereja berkat 

kekuasaan Roh Kudus, pada pelbagai tempat dan waktu, dan dalam 

aneka kebudayaan manusia. 
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II.TUNTUTAN DAN SYARAT AWAL 

UNTUK INKULTURASI LITURGI 

 

 

a) Tuntutan yang Timbul dari Hakikat Liturgi 

 

21.  Sebelum mulai membahas inkulturasi, perlu kita perhatikan 

hakikat liturgi. Pada kenyataannya “liturgi adalah tempat utama 

orang-orng kristen berjumpa Allah dan utusan-Nya, yakni Yesus 

Kristus. (Yoh 17:3)39 Liturgi adalah tindakan Kristus Sang Imam 

dan sekaligus tindakan Gereja yaitu Tubuh-Nya. Untuk 

menyelesaikan tugas-Nya memuliakan Allah dan menguduskan 

umat manusia, yang dicapai melalui tanda-tanda yang kelihatan, 

Kristus selalu memadukan Diri-Nya dengan Gereja, yang melalui 

Dia dan dalam Roh Kudus, memberikan kepada Bapa 

penghormatan  yang berkenan pada- Nya.40 

 

22.  Hakikat liturgi berkaitan erat dengan hakikat Gereja, lebih-

lebih karena di dalam liturgi hakikat Gereja diungkapkan.41 Gereja 

mempunyai ciri-ciri khusus yang membedakannya dari himpunan 

dan persekutuan lain. 

 

Gereja dikumpulkan bukan karena keputusan manusia, melainkan 

karena dipanggil oleh Allah dalam Roh Kudus, dan dalam iman 

menanggapi panggilan-Nya yang cuma-cuma (Ekklesia berasal dari 

kata klesis yang berarti memanggil). Ciri khas Gereja ini dinyatakan 

dengan berkumpulnya umat sebagai bangsa imami, khususnya 

pada hari Tuhan, dengan Sabda Allah yang disampaikan kepada 

                                                        
39  Yohanes Paulus II, Surat Apostolik Vicesimus quintus annus, 4 

Desember 1988, no. 7: AAS 81 (1989), 903-904. 40. Lih. KL, no. 5-7. 
40  Lih. KL, no. 5-7. 
41  Lih. sda, no. 2; Yohanes Paulus II, Surat Apostolik Vicesimus quintus 

annus, 4 Desember 1988, no. 9:  AAS  81 (1989), 905-906. 
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umat, dan dengan pelayanan imam yang oleh Sakramen Tahbisan 

bertindak atas nama Kristus, Sang Kepala.42  

 

Karena sifat katoliknya, Gereja mengatasi halangan-halangan yang 

memisah-misahkan bangsa manusia: berkat pembaptisan, semua 

orang menjadi anak-anak Allah dan membentuk satu umat dalam 

Yesus Kristus; di sana tidak ada Yahudi atau Yunani, tidak ada 

budak atau orang bebas, laki-laki atau perempuan (Gal 3:28). 

Dengan demikian, Gereja dipanggil untuk mengumpulkan semua 

bangsa, untuk berbicara dalam semua bahasa, untuk meresapi 

semua kebudayaan. 

 

Akhirnya, Gereja adalah peziarah di dunia yang jauh dari Tuhan 

(lih. 2Kor 5:6): dalam sakramen dan lembaga-lembaganya, Gereja 

menyandang tanda-tanda masa kini; tetapi dalam pengharapan 

yang penuh kegembiraan ia menantikan kedatangan Yesus Kristus 

(lih. Tit 2:13).43 Hal itu dinyatakan dalam perhatiannya terhadap 

kebutuhan-kebutuhan umat manusia dan masyarakat (1Tim 2:1-4). 

 

23.  Gereja dihidupi oleh Sabda Allah yang tersurat dalam 

Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ketika Gereja mewartakan 

Sabda di dalam liturgi, Gereja menyambutnya sebagai sarana 

kehadiran Kristus: “Dialah yang berbicara pada waktu Alkitab 

dibacakan di dalam Gereja.”44 Oleh karena itu Sabda Allah begitu 

penting di dalam liturgi,45 sehingga Alkitab tak boleh diganti oleh 

teks apa pun, tidak peduli betapa terhormatnya bacaan pengganti 

itu.46 Apalagi Alkitab adalah sumber yang tak tergantikan dari 

                                                        
42  Lih. Konsili Vatikan II, Dekrit Presbyterorum ordinis, no. 2. 
43  Lih. LG, no. 48; KL, no. 2 dan 8. 
44  KL, no. 7. 
45  Lih. sda, no. 24. 
46  Lih. Tata Bacaan Misa, editio typica ke-2, no. 12: “Bacaan-bacaan 

Alkitab tidak boleh dihilangkan atau dikurangi, apalagi diganti dengan 
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bahasa liturgi, dari tanda-tanda dan dari doa-doanya, lebih-lebih 

dalam mazmur.47 

 

24.  Gereja adalah buah kurban Kristus. Karena itu, liturgi selalu 

merupakan perayaan Misteri Paskah Kristus, pemuliaan Allah Bapa 

dan pengudusan umat manusia oleh kekuatan Roh Kudus.48 Dengan 

demikian, ibadat kristen menemukan ungkapannya yang paling 

dasariah, apabila setiap Minggu, di seluruh dunia, umat kristen 

berkumpul di sekeliling altar di bawah pimpinan seorang imam, 

merayakan Ekaristi, mendengarkan Sabda Allah, dan mengenang 

wafat serta kebangkitan Kristus, sambil menantikan kedatangan-

Nya dalam kemuliaan.49 Di sekitar Ekaristi sebagai titik pusat, 

Misteri Paskah  dihadirkan dengan cara yang berbeda-beda, yaitu 

dalam perayaan setiap Sakramen. 

 

25.  Seluruh kehidupan liturgi bertumpu pertama-tama pada 

kurban Ekaristi dan sakramen-sakramen lain yang diberikan 

Kristus kepada Gereja-Nya.50 Gereja mempunyai kewajiban 

mewariskannya dengan saksama dan setia kepada setiap generasi. 

Atas dasar kewibawaan pastoralnya, Gereja dapat mengatur liturgi 

demi kebaikan umat, sesuai dengan suasana, waktu, dan tempat.51 

Namun demikian, Gereja tak memiliki kekuasaan mengenai hal-hal 

yang langsung berhubungan dengan kehendak Kristus dan yang 
                                                                                                                          

bacaan lain yang bukan dari Alkitab; begitu juga nyanyian-nyanyian 
yang diambil dari Alkitab dalam Perayaan Ekaristi. Sebab lewat Sabda 
Allah yang diwariskan secara tertulis “Allah masih terus berbicara 
kepada umat-Nya.” Demikian juga berkat penggunaan Alkitab secara 
terus-menerus, umat Allah membuka diri dalam terang iman bagi 
ajaran Roh Kudus, dan lewat tingkah laku hidupnya dapat memberi 
kesaksian tentang Kristus kepada dunia.” 

47  Lih. Catéchisme de l'Eglise catholique, no. 2585-2589. 
48  Lih. KL, no. 7. 
49  Lih.  sda, no. 6, 47, 102, 106; lih. Missale Romanum, PUBM, no. 1, 7, 8. 
50  Lih. KL, no. 6. 
51  Lih. Konsili Trente, Sidang 21, Bab 2; DS 1728; KL, no. 48 dst; 62 dst. 
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merupakan bagian-bagian liturgi yang tak dapat diubah.52 

Merombak mata rantai antara sakramen-sakramen dengan Kristus 

yang mengadakannya dan dengan Gereja awal,53 berarti tidak lagi 

menginkulturasikan liturgi, melainkan melucutinya dari yang 

hakiki. 

 

26.  Gereja Kristus dihadirkan dan diwujudkan pada tempat dan 

waktu tertentu oleh Gereja-Gereja setempat. Melalui liturgi, Gereja-

Gereja setempat ini menyatakan Gereja seturut hakikatnya yang 

benar.54 Maka dari itu, Gereja setempat harus bersatu dengan 

Gereja semesta, bukan hanya dalam iman dan sakramen, melainkan 

juga dalam kebiasaan-kebiasaan yang diterima melalui Gereja 

sebagai bagian dari tradisi rasuli yang tak terputus.55 Hal ini 

meliputi, misalnya, Ibadat Harian,56 pengudusaan hari Minggu dan 

irama mingguan, perayaan Paskah dan penjabaran misteri Kristus 

sepanjang Tahun Liturgi,57 kebiasaan tobat dan puasa,58 sakramen 

Inisiasi Kristen, perayaan kenangan akan Tuhan dan hubungan 

                                                        
52  Lih. KL, no. 21. 
53  Lih. Kongregasi untuk Ajaran Iman, Inter insigniores, 15 Oktober 1976: 

AAS 69 (1977), 107-108. 
54  Lih. LG, no. 28; lih. no. 26. 
55  Lih. S. Ireneus, Melawan Bidaah, III, 2, 1-3; 3,1-2: Scources chrétiennes, 

211, 24-31; lih. S. Agustinus,  Surat kepada Yanuarius 54, 1: PL 33, 200: 
“Tetapi, mengenai kewajiban-kewajiban lain yang kita patuhi dan  juga 
dipatuhi seluruh dunia, dan yang tidak berasal dari Alkitab tetapi dari 
tradisi, kita diminta memahami bahwa semua itu telah dikukuhkan 
atau direkomendasikan untuk kita taati oleh para rasul sendiri, atau 
oleh konsili-konsili yang wewenangnya memiliki dasar yang kuat 
dalam Gereja.” Lih. Yohanes  Paulus II, Ensiklik Redemptionis missio, 7 
Desember 1985, no. 53-54: AAS 83(1991), 300-302; lih. Kongregasi 
untuk Ajaran Iman, Surat kepada para uskup katolik mengenai 
berbagai segi dari Gereja sebagai persekutuan, 28 Mei 1992. 

56  Lih. KL, no. 83. 
57  Lih. sda, no. 102, 106 dan apendiks. 
58  Lih. Paulus VI, Konstitusi Apostolik Paenitemini, 17  Februari 1966: 

AAS 58 (1966), 177-198. 
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antara Liturgi Sabda dan Liturgi Ekaristi, pengampunan dosa, 

pelayanan tahbisan, pernikahan, dan pengurapan orang sakit. 

 

27.  Di dalam liturgi, iman Gereja diungkapkan dalam bentuk 

simbolik dan dalam kebersamaan: ini menjelaskan perlunya 

kerangka legislatif untuk menata ibadat, mempersiapkan tata 

perayaan dan teks ibadat.59 Alasan untuk pengaturan yang bersifat 

mengikat selama berabad-abad dan masih demikian sampai 

sekarang adalah untuk mengamankan keaslian ibadat: maksudnya 

tidak hanya untuk menghindari kesalahan-kesalahan, melainkan 

juga untuk meneruskan iman secara utuh sehingga “apa yang 

didoakan” (lex orandi) Gereja sesuai dengan “apa yang dia imani” 

(lex credendi).60 

 

Namun, betapa pun mendalamnya inkulturasi, liturgi tidak dapat 

terlaksana tanpa pengaturan dan pengawasan dari mereka yang 

diserahi tanggung jawab mengenai hal ini dalam Gereja: yaitu 

Takhta Suci dan, menurut ketentuan-ketentuan hukum, Konferensi 

Waligereja untuk wilayahnya, serta uskup untuk keuskupannya.61 

 

 

b) Syarat-syarat Awal untuk Inkulturasi Liturgi 

 

28.  Tradisi misioner Gereja selalu berusaha mewartakan Injil 

kepada bangsa-bangsa dalam bahasa mereka sendiri. Sering terjadi 

bahwa rasul-rasul pertama itulah yang mulai menulis bahasa-

bahasa yang sampai saat itu hanya merupakan bahasa lisan. Dan 

memang benar, bahwa dengan menggunakan bahasa ibu yang 

                                                        
59  Lih. KL, no. 22, 26, 28, 40:3; KHK, kanon 2 dll. 
60  Lih. Missale Romanum, PUBM, Prakata, no. 2; Paulus VI, Amanat kepada 

Dewan Pelaksana KL, 13  Oktober 1966: AAS 58 (1966), 1146; 14 
Oktober 1968: AAS 60 (1968), 734. 

61  Lih. KL, no. 22, 36:3-4; 40:1-2; 44-46; KHK, kanon 447 dst. dan 838. 
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mengemban mentalita dan budaya bangsa, Gereja dapat 

menyentuh hati suatu bangsa,  ... lalu memolesnya dalam semangat 

kristen, dan membuatnya mampu ambil bagian secara lebih 

mendalam dalam doa Gereja.62 

 

Sesudah penginjilan pertama, pewartaan Sabda Allah dalam bahasa 

setempat tetap sangat berguna bagi umat setempat dalam 

perayaan liturgi mereka. Penerjemahan Alkitab, atau sekurang-

kurangnya penerjemahan dari teks-teks Alkitab, adalah langkah 

penting yang pertama di dalam proses inkulturasi liturgi.63 

 

Supaya Sabda Allah dapat diterima secara benar dan penuh buah, 

“perlu dipupuk cinta yang hangat dan hidup terhadap Alkitab, 

seperti telah ditunjukkan oleh tradisi luhur Ritus Timur maupun 

Ritus Barat.”64 Dengan demikian, inkulturasi liturgi mengandaikan 

penerimaan Alkitab ke dalam budaya yang ada.65 

 

29. Situasi yang berbeda-beda, tempat Gereja berada, merupakan 

faktor penting dalam menentukan taraf inkulturasi liturgi yang 

perlu. Situasi negara yang telah menerima Injil sejak berabad-abad, 

dan yang kebudayaannya terus-menerus dipengaruhi iman kristen, 

berbeda dari situasi negara-negara yang baru menerima Injil, yang 

kebudayaannya belum diresapi Injil secara mendalam.66 Lain lagi 

situasi Gereja di mana umat kristen merupakan penduduk 

minoritas. Lebih rumit lagi apabila suatu bangsa memiliki bahasa 

                                                        
62  Lih. Yohanes Paulus II, Ensiklik Redemptionis missio, 7 Desember 1985, 

no. 53: AAS 83 (1991), 300-302. 
63  Lih. KL, no. 35 dan 36:2-3; KHK, kanon 825:1. 
64  KL, no. 24. 
65  Lih. sda; Yohanes Paulus II, Anjuran Apostolik Catechesi tradendae, 16 

Oktober 1979, no. 55: AAS 71 (1979), 1322-1323. 
66  Dalam KL perhatian dipusatkan pada no. 38 dan 40: “terutama di 

daerah misi.” 
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dan kebudayaan yang beranekaragam. Penilaian situasi yang tepat 

sangat penting untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan. 

 

30. Untuk mempersiapkan inkulturasi liturgi, Konferensi 

Waligereja hendaknya mengundang orang-orang yang berwenang 

dalam tradisi liturgi Ritus Romawi dan mempunyai penghargaan 

terhadap nilai-nilai budaya setempat. Studi persiapan tentang segi 

historis, biblis, dan teologis adalah perlu. Tetapi semua ini harus 

diuji dulu dengan pengalaman pastoral kaum rohaniwan setempat, 

khususnya mereka yang lahir di negara yang bersangkutan.67 

Nasihat “orang bijak” dari daerah itu, yang kebijaksanaannya telah 

diperkaya dengan terang Injil, juga akan berharga. Inkulturasi 

liturgi hendaknya berusaha memuaskan kebutuhan budaya 

tradisional,68 tetapi sekaligus harus memperhitungkan kebutuhan 

yang telah dipengaruhi budaya kota dan budaya industri. 

 

 

c) Tanggung Jawab Konferensi Waligereja 

 

31.  Inkulturasi berkaitan erat dengan seluk-beluk budaya 

setempat. Oleh karena itu, dapat dimengerti kalau Konstitusi 

Sacrosanctum Concilium menyerahkan tanggung jawab khusus 

mengenai hal ini kepada “berbagai konferensi uskup setempat yang 

didirikan secara sah.”69 Sehubungan dengan itu, Konferensi-

konferensi Waligereja harus “dengan tekun dan bijaksana 

mempertimbangkan unsur-unsur tradisi dan ciri khas masing-

masing bangsa yang dalam hal ini sebaiknya ditampung dalam 

ibadat ilahi.”70 Mereka seringkali dapat memasukkan “ke dalam 

liturgi unsur-unsur yang tidak secara mutlak terikat pada takhayul 

                                                        
67  Lih. AG, no. 16 dan 17. 
68  Lih. sda, no. 19. 
69  KL,  no. 22:2; lih. sda, no. 39 dan 40:1.2; KHK, kanon 447-448. 
70  Lih. KL, no. 40. 
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atau ajaran sesat (...) asal saja unsur-unsur itu selaras dengan 

hakikat semangat liturgi yang sejati dan asli.”71 

 

32.  Konferensi Waligereja dapat menentukan, menurut 

prosedur yang digariskan di bawah (lih. no. 62 dan 65-69), apakah 

dimasukkannya ke dalam liturgi unsur-unsur yang dipinjam dari 

ritus sosial dan keagamaan suatu bangsa, dan yang merupakan 

bagian utuh dari kebudayaan mereka, akan memperkaya 

pengertian mengenai tindakan-tindakan liturgi, tanpa menimbul-

kan dampak negatif terhadap iman dan kesalehan mereka. 

Konferensi Waligereja harus selalu hati-hati untuk menghindarkan 

bahaya bahwa pemasukan unsur-unsur itu ke dalam liturgi 

mungkin dilihat oleh kaum beriman sebagai kembali ke zaman 

sebelum penginjilan (lih. no. 47). 

 

Bagaimanapun juga, apabila perubahan-perubahan ritus atau teks 

dianggap penting, perubahan itu harus diselaraskan dengan 

kehidupan liturgi. Sebelum dilaksanakan, dan lebih-lebih lagi 

sebelum merupakan keharusan, perubahan itu harus diperlihatkan 

dulu kepada para rohaniwan, kemudian kepada kaum beriman, 

sedemikian rupa sehingga dapat dihindari bahaya yang dapat 

menyulitkan mereka tanpa perlu (lih. no. 46 dan 69). 

 

 

 

                                                        
71  Sda, no. 37. 
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III. ASAS DAN KAIDAH PRAKTIS 

INKULTURASI RITUS ROMAWI 

 

 

33.  Pada saat Gereja-Gereja lokal, lebih-lebih Gereja-Gereja 

muda, mendalami warisan liturgi yang mereka terima dari Gereja 

Roma yang melahirkannya, mereka akan dapat menemukan dalam 

warisan budaya mereka sendiri bentuk-bentuk yang sesuai, yang 

dapat dipadukan dengan Ritus Romawi kalau dipandang berguna  

dan perlu. 

 

Pendidikan liturgi untuk kaum beriman beserta kaum rohaniwan, 

yang dituntut dalam Sacrosanctum Consilium,72  harus  membantu 

mereka untuk memahami arti teks dan ritus yang dimuat dalam 

buku-buku liturgi dewasa ini. Dengan cara ini seringkali terbukti 

bahwa  unsur-unsur yang datang dari Ritus Romawi tidak harus 

diubah atau dihilangkan. 

  

 

a) Asas-asas Umum 

 

34.  Dalam merencanakan atau melaksanakan inkulturasi Ritus 

Romawi beberapa hal berikut harus diingat: 1. Tujuan inkulturasi; 

2. Kesatuan hakiki Ritus Romawi; 3. Kewibawaan yang berwenang. 

 

35.  Tujuan inkulturasi Ritus Romawi adalah seperti yang 

digariskan oleh Konsili Vatikan II sebagai dasar pemugaran umum 

liturgi: “dalam pembaruan itu naskah dan upacara-upacara harus 

diatur sedemikian rupa sehingga lebih jelas mengungkapkan hal-

hal kudus yang dilambangkannya. Dengan demikian, umat kristen, 

sedapat mungkin, menangkapnya dengan mudah, dan dapat ikut 

                                                        
72  Lih. KL, no. 14-19. 
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serta dalam perayaan secara penuh, aktif, dan dengan cara yang 

khas bagi jemaat.”73 

 

Tata perayaan juga perlu “disesuaikan dengan daya tangkap umat 

dan jangan sampai memerlukan banyak penjelasan.”74 Namun 

demikian, hakikat liturgisnya harus selalu dicamkan, misalnya ciri 

biblis dan tradisional dari kerangka perayaan serta cara khusus 

bagaimana ciri-ciri itu diungkapkan (lih. no. 21-27). 

 

36.  Proses inkulturasi harus “mempertahankan kesatuan hakiki 

Ritus Romawi.”75 Kesatuan ini biasa diungkapkan dalam buku-buku 

liturgi editio typica, yang diterbitkan dengan kewibawaan Bapa 

Suci, dan dalam buku-buku liturgi yang disahkan oleh Konferensi 

Waligereja  untuk wilayah yang bersangkutan dan dikukuhkan oleh 

Takhta Suci.76 Karya inkulturasi tidak berarti menuntut dicipta-

kannya rumpun liturgi baru; inkulturasi menanggapi kebutuhan-

kebutuhan budaya setempat dan mengarah ke penyesuaian-

penyesuaian yang masih tetap berada dalam kesatuan dengan Ritus 

Romawi.77 

 

                                                        
73  Sda, no. 21. 
74  Lih. sda, no. 34. 
75  Lih. sda, no. 37-40. 
76  Lih. Yohanes Paulus II, Surat Apostolik Vicesimus quintus annus, 4 

Desember 1988, no. 16: AAS 81 (1989), 912. 
77  Lih. Yohanes Paulus II, Amanat kepada Sidang Pleno Kongregasi Ibadat 

dan Tata Tertib Sakramen, 26 Januari 1991, no. 3: AAS 83 (1991), 940: 
“bukanlah maksudnya menganjurkan kepada Gereja-Gereja  setempat 
bahwa mereka memiliki tugas baru untuk melaksanakan pembaruan 
liturgi seperti: adaptasi atau inkulturasi. Juga bukan berarti 
menyamakan inkulturasi dengan penciptaan ritus alternatif (...) 
Masalahnya adalah soal kerja sama agar Ritus Romawi, dengan 
mempertahankan identitasnya, dapat menampung penyesuaian-
penyesuaian  yang serasi.” 
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37.  Penyesuaian-penyesuaian Ritus Romawi, juga dalam bidang 

inkulturasi, tergantung sepenuhnya pada wewenang Gereja. 

Wewenang ini ada pada Takhta Suci, yang dilaksanakan melalui  

Kongregasi Ibadat dan Tata tertib Sakramen.78 Dalam batas-batas 

yang ditetapkan hukum, wewenang itu juga ada pada Konferensi 

Waligereja,79 dan pada uskup-uskup diosesan.80 “Tidak seorang 

pun, meski dia imam, boleh menambahkan, meniadakan, atau 

mengubah sesuatu dalam liturgi atas prakarsa sendiri.”81  

Inkulturasi tidak  diserahkan kepada inisiatif pribadi pemimpin 

ibadat, atau inisiatif  bersama dari sekelompok umat.82  

 

                                                        
78  Lih. KL, no. 22:1; KHK, kanon 447 dan 838:1-2; Yohanes Paulus II, 

Konstitusi Apostolik Pastor Bonus, no. 62; 64, 3: AAS  80 (1988), 876-
877; Yohanes Paulus II, Surat Apostolik Vicesimus quintus annus, 4 
Desember 1988, no. 19: AAS 81 (1989), 914-915. 

79  Lih. KL, no. 22:2 dan KHK, kanon 447 dan 838:1. 3;  Yohanes Paulus II, 
Surat Apostolik Vicesimus quintus annus, 4 Desember 1988, no. 20: AAS 
81 (1989), 916. 

80  Lih. KL, no. 22:1 dan KHK, kanon 838:1. 4; Yohanes Paulus II, Surat 
Apostolik Vicesimus quintus annus, 4  Desember  1988, no. 21: AAS 
81(1989), 916-917. 

81  Lih. KL, no. 22:3. 
82  Lain halnya kalau dalam buku-buku liturgi yang diterbitkan sesudah 

KL, pengantar dan rubrik  menggariskan penyesuaian dan memberikan 
kemungkinan untuk menentukan pilihan kepada kepekaan pastoral 
pemimpin ibadat, misalnya jika dikatakan, “kalau dianggap  baik”, 
“dengan rumusan berikut atau  yang senada”, “juga”, “sesuai dengan 
situasi”, “atau” ... atau ...”, “kalau baik”, “biasanya”, “dapat dipilih  
bentuk yang paling sesuai.” Dalam menentukan pilihan, pemimpin 
ibadat hendaknya mengupayakan  kebaikan jemaat, memperhitungkan 
kesiapan spiritual dan mental peserta ibadat, dan tidak hanya  
mengutamakan selera sendiri atau sekadar mencari yang paling 
mudah. Dalam perayaan untuk kelompok khusus kemungkinan-
kemungkinan lain ditawarkan. Bagaimana pun, kebijaksanaan dan 
kecermatan selalu dituntut untuk menghindari jangan sampai Gereja 
setempat terpecah-pecah menjadi “gereja-gereja kecil” atau “kubu” 
yang serba tertutup. 
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Persetujuan yang diberikan kepada salah satu daerah, tidak dapat 

disebarluaskan ke daerah-daerah lain tanpa izin, juga apabila 

Konferensi Waligereja setempat berpendapat bahwa ada alasan 

cukup guna mengambilnya untuk wilayahnya sendiri. 

 

 

b) Penyesuaian yang Dapat Dilakukan 

 

38.  Dalam menelaah kegiatan liturgi yang akan diinkulturasi-

kan, kiranya perlu dipertimbangkan nilai tradisional dari unsur-

unsur kegiatan tersebut, khususnya asal-usul biblis dan patristik-

nya (lih no. 21-26), sebab tidak cukup hanya membedakan apa 

yang dapat diubah dan apa yang tak dapat diubah. 

 

39.  Bahasa, yang menjadi sarana komunikasi di antara umat. 

Dalam perayaan-perayaan liturgi bahasa digunakan untuk 

mewartakan kabar gembira keselamatan kepada orang-orang 

beriman83 dan  untuk menyatakan doa Gereja kepada Tuhan. Oleh 

karena itu bahasa harus selalu menyatakan bukan hanya 

kebenaran iman, melainkan juga keagungan dan kesucian misteri 

yang dirayakan.  

 

Maka harus hati-hati menentukan unsur-unsur mana dalam bahasa 

umat yang layak dimasukkan ke dalam perayaan liturgi;  khusunya 

harus  dipertimbangkan cocok atau tidak menggunakan  ungkapan-

ungkapan  dari agama-agama bukan kristen. Demikian  pula 

penting memperhitungkan aneka jenis sastra yang digunakan 

dalam liturgi: teks Alkitab, doa-doa pemimpin (presidensial), 

mazmur, aklamasi, ulangan, jawaban-jawaban, madah, dan litani-

litani. 

 

                                                        
83  Lih. KHK, kanon 762-772, khususnya 769. 
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40.  Musik dan menyanyi, yang mengungkapkan jiwa umat, 

mempunyai tempat penting dalam liturgi. Menyanyi harus 

dimajukan, pertama-tama menyanyikan teks liturgi, sehingga suara 

umat beriman dapat didengar dalam tindakan-tindakan liturgis itu 

sendiri.84 “Di wilayah-wilayah tertentu, terutama di daerah misi, 

terdapat bangsa-bangsa yang mempunyai tradisi musik sendiri, 

yang memainkan peranan penting dalam kehidupan beragama dan 

bermasyarakat. Hendaknya musik itu mendapat penghargaan 

selayaknya dan tempat yang sewajarnya,  baik  dalam membentuk  

sikap  religius  mereka maupun  dalam  menyesuaikan ibadat 

dengan sifat-perangai mereka.”85 

 

Penting kita catat, bahwa kata-kata yang dinyanyikan tergores 

lebih dalam di dalam ingatan daripada kalau kata-kata itu hanya 

dilafalkan.  Ini berarti bahwa penting untuk menuntut agar kata-

kata yang dimaksud untuk dinyanyikan itu bernafaskan Alkitab dan 

liturgi, serta memiliki mutu sastra yang indah. 

 

Bentuk musik, lagu, dan alat-alat musik dapat digunakan dalam 

ibadat asal “cocok atau dapat disesuaikan dengan penggunaan 

dalam liturgi, dan asal sesuai pula dengan keanggunan gedung 

gereja, dan sungguh-sungguh membantu memantapkan penghayat-

an umat beriman.86 

 

41.  Liturgi adalah suatu kegiatan; maka tata gerak dan sikap 

badan sungguh penting. Apa saja yang termasuk unsur pokok 

                                                        
84  Lih. KL, no. 118; lih. juga no. 54: Sambil mengizinkan agar bahasa 

setempat diberi tempat yang sesuai dalam nyanyian, hendaknya 
diupayakan agar kaum beriman mampu mengucapkan atau melagukan 
bersama-sama bagian tetap (Ordinarium) Perayaan Ekaristi yang 
menjadi bagian mereka, khususnya Pater noster; lih. Missale Romanum, 
PUBM, no. 19. 

85  KL, no. 119. 
86  Sda, no. 120. 
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sakramen, dan yang dituntut untuk sahnya sakramen, harus 

dipertahankan sebagaimana telah ditentukan atau disahkan oleh 

wewenang tertinggi Gereja.87 

 

Tata gerak dan sikap badan dari imam yang memimpin perayaan 

harus mengungkapkan fungsi khasnya: selaku wakil Kristus ia 

memimpin jemaat.88 

 

Tata gerak dan sikap badan umat adalah tanda kesatuan antar 

mereka.  Tata gerak dan sikap badan ini mengungkapkan 

partisipasi dan memupuk sikap ibadat para peserta.89 Setiap 

kebudayaan akan memilih tata gerak dan sikap badan yang cocok 

untuk mengungkapkan sikap manusia di hadapan Allah dengan 

memberinya arti kristen, dan sedapat mungkin ada hubungannya 

dengan tata gerak dan sikap badan dari Alkitab. 

 

42.  Di kalangan beberapa bangsa, menyanyi secara naluriah  

diiringi dengan tepuk tangan, goyang badan seturut irama, dan 

gerakan-gerakan tari dari para peserta. Bentuk-bentuk ungkapan 

lahiriah seperti itu boleh mendapat tempat dalam kegiatan-

kegiatan liturgis umat, asal semua itu mengungkapkan sembah 

sujud, pujian, persembahan, permohonan seluruh jemaat, dan tidak 

hanya merupakan pertunjukan belaka. 

 

43.  Perayaan liturgi diperkaya dengan adanya seni, yang 

menolong kaum beriman untuk melaksanakan perayaan, untuk 

bertemu dengan Tuhan dan berdoa. Kesenian dalam Gereja, yang 

dikumpulkan dari semua suku dan bangsa, hendaknya diberi 

kebebasan untuk mengungkapan keindahannya, sejauh kesenian 

itu meningkatkan keindahan bangunan dan tata perayaan liturgi 

                                                        
87  Lih. KHK, kanon 841. 
88  Lih. KL, no. 33; KHK, kanon 899:2. 
89  Lih. KL, no. 30. 
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dengan memberinya penghargaan dan penghormatan sebagaimana 

mestinya.90 Kesenian itu hendaknya juga sungguh berarti dalam 

kehidupan dan tradisi bangsa yang bersangkutan. 

 

Hal  yang sama berlaku untuk bentuk, tempat, dan tata hias altar,91 

tempat untuk mewartakan Sabda Allah,92, dan tempat 

pembaptisan,93 semua perabot, bejana liturgi, busana dan tata 

warna.94  Untuk semua itu, yang hendaknya diutamakan adalah 

bahan, bentuk, dan warna-warna yang biasa dipakai di daerah yang 

bersangkutan. 

 

44.  Konstitusi Sacrosanctum Concilium dengan teguh memper-

tahankan praktik Gereja yang tetap mendukung penghormatan 

umat terhadap patung Kristus, Maria, dan orang-orang kudus,95 

sebab penghormatan “yang diberikan kepada patung itu diberikan 

kepada pribadi yang dipatungkan.”96 Dalam berbagai kebudayaan, 

orang-orang beriman dapat tertolong dalam doa dan dalam 

kehidupan rohani mereka dengan melihat karya-karya seni yang 

berusaha mengungkapkan misteri ilahi, sesuai dengan jiwa bangsa 

yang bersangkutan. 

 

45.  Di sekitar perayaan-perayaan liturgi, dan berkaitan dengan 

perayaan-perayaan tersebut, di beberapa Gereja setempat ada 
                                                        
90  Lih. sda, no. 123-124; KHK, kanon 1216. 
91  Lih. Missale Romanum, PUBM, no. 259-270; KHK, kanon 1235-1239, 

khususnya 1236. 
92  Lih. Missale Romanum, PUBM, no. 272. 
93  Lih. De Benedictionibus, Ordo benedicendi Baptisterii seu Fontis 

baptismalis, no. 832-838 (Indonesia: Ibadat Berkat: Pemberkatan 
Kapel atau Bejana/Kolam Pembaptisan yang Baru). 

94  Lih. Missale Romanum, PUBM, no. 287-310.95. Lih. KL, no. 125; LG, no. 
67; KHK, kanon 1188. 

95  Lih. KL, no. 125; LG, no. 67; KHK, kanon 1188. 
96  Konsili Nikea II: DS 601; lih. S. Basilius, Tentang  Roh Kudus, XVIII, 45: 

Sch 17, 194. 
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bermacam-macam ungkapan ulah kesalehan (devosi) umat. 

Kadang-kadang ulah kesalehan itu diperkenalkan oleh para 

misionaris pada saat-saat awal penginjilan, dan Gereja setempat 

seringkali  memperkembangkannya menurut kebiasaan setempat. 

 

Memasukkan praktik-praktik ulah kesalehan ke dalam perayaan-

perayaan liturgi dengan dalih inkulturasi, tidak dapat dibiarkan 

“karena menurut hakikatnya liturgi memang jauh lebih  unggul 

daripada semua ulah kesalehan.”97 

 

Adalah wewenang uskup setempat98 untuk mengatur dan 

mendorong ulah kesalehan sebagai penopang kehidupan serta 

iman kristen, dan, kalau perlu, memurnikannya karena devosi 

harus terus-menerus diresapi oleh Injil.99 Uskup setempat akan 

berusaha menjamin bahwa devosi-devosi itu tidak menggeser 

liturgi, atau menjadi campur-aduk dengan perayaan-perayaan 

liturgi.100 

 

 

c)  Kebijaksanaan yang Diperlukan 

 

46.  “Janganlah kiranya diadakan hal-hal baru, kecuali bila 

sungguh-sungguh dan pasti dituntut oleh kepentingan Gereja. 

Dalam hal ini hendaknya diusahakan dengan cermat agar setiap 

bentuk-bentuk baru yang dimasukkan ke dalam liturgi bertumbuh 

secara kurang lebih organik dari bentuk-bentuk yang sudah ada.”101 

Kaidah ini dicantumkan dalam Konstitusi Sacrosanctum Concilium 

                                                        
97  KL, no. 13. 
98  Lih. KHK, kanon 839:2. 
99  Yohanes Paulus II, Surat Apostolik Vicesimus quintus annus, 4 

Desember 1988, no. 18: AAS 81 (1989), 914. 
100  Lih. sda. 
101  KL, no. 23. 
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sehubungan dengan pemugaran liturgi, dan dalam batas tertentu 

dapat diterapkan pada inkulturasi Ritus Romawi. Dalam bidang ini, 

perubahan hendaknya dilaksanakan secara bertahap dan diberi 

penjelasan yang memadai, untuk menghindari bahaya penolakan 

atau cangkokan yang dibuat-buat pada bentuk-bentuk yang sudah 

ada.  

 

47.  Liturgi adalah ungkapan iman dan kehidupan kristen. Maka 

dari itu perlu dijamin bahwa inkulturasi liturgi tidak dinodai oleh 

sinkretisme keagamaan, meskipun hanya secara lahiriah. Hal ini 

akan terjadi apabila tempat-tempat ibadat, peralatan dan busana 

liturgi, tata gerak dan sikap badan memberi kesan seakan-akan 

semua itu dalam ibadat kristen mempunyai arti yang sama seperti 

yang mereka miliki sebelum penginjilan. Sinkretisme akan menjadi 

lebih jelek apabila bacaan-bacaan Alkitab dan nyanyian-nyanyian 

(lih. no. 26) atau doa-doa diganti dengan kata-kata dari agama lain, 

walaupun semua itu berisi nilai moral dan keagamaan yang kita 

terima.102 

 

48.  Konstitusi Sacrosanctum Concilium menyambut baik 

masuknya tata cara atau tata gerak dari adat lokal ke dalam 

Tatacara Inisiasi, Perkawinan, dan Pemakaman Kristen.103 Ini 

adalah suatu tahap inkulturasi. Tetapi di sini ada juga bahayanya, 

                                                        
102  Teks-teks ini dapat sangat baik digunakan dalam homili, sebab salah 

satu tugas homili adalah “menunjukkan titik temu antara 
kebijaksanaan yang diwahyukan Allah dan pemikiran luhur manusia, 
yang mencari kebenaran lewat berbagai jalan.” Yohanes Paulus II, 
Surat Apostolik Dominicae cenae, 24 Februari 1980, no. 10: AAS 
72(1980), 137. 

103  No. 65, 77, 81. Lih. Ordo initiationis christianae adultorum (Indonesia: 
Inisiasi Kristen-IK), Pedoman Umum, no. 30-31, 79-81, 88-89; Ordo 
celebrandi Matrimonium (Indonesia: Upacara Perkawinan), editio 
typica ke-2, Pedoman Umum, no. 41-44; Ordo exsequiarum (Indonesia: 
Upacara Pemakaman), Pedoman Umum, no. 21-22. 
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yakni bahwa keaslian  tata cara kristen dan ungkapan iman kristen 

dapat mudah luntur di mata orang-orang beriman. Kesetian 

terhadap kebiasaan tradisional harus disertai pemurnian dan, 

kalau perlu, suatu pemutusan hubungan dengan masa lalu. Hal 

yang sama berlaku misalnya untuk kemungkinan mengkristenkan 

pesta-pesta dan tempat ibadat kafir, untuk imam yang 

mempergunakan tanda-tanda kewibawaan yang dipakai oleh para 

pemimpin masyarakat, atau untuk penghormatan kepada nenek 

moyang. Bagaimanapun juga kita perlu menghindari setiap 

kekaburan. Jelas bahwa liturgi kristen tak dapat menerima 

upacara-upacara magis, takhayul, spiritisme, pembalasan dendam 

atau upacara dengan konotasi seksual. 

 

49.  Di sejumlah negara terdapat beberapa kebudayaan yang 

hidup bersama-sama, dan seringkali saling mempengaruhi 

sedemikian rupa, sehingga sedikit demi sedikit mengarah ke 

pembentukan kebudayaan baru. Tetapi, kadangkala kebudayaan-

kebudayaan itu  berusaha menyatakan identitasnya sendiri, atau 

malahan saling melawan untuk menekankan keberadaannya. Dapat 

juga terjadi bahwa adat kebiasaan memiliki pengaruh yang lebih 

besar daripada cerita rakyat. Konferensi Waligereja akan 

memeriksa tiap-tiap kasus dengan saksama: konferensi harus 

menghargai kekayaan setiap budaya dan mereka yang memper-

tahankannya. Tetapi konferensi tidak boleh acuh tak acuh atau 

mengabaikan kebudayaan minoritas, meski konferensi sendiri 

tidak terbiasa dengannya. Konferensi hendaknya waspada ter-

hadap risiko bahwa umat kristen menjadi picik atau berwawasan 

sempit;  juga terhadap penggunaan inkulturasi untuk tujuan-tujuan 

politik. Di negara-negara dengan kebudayaan yang sedang ber-

kembang harus diperhitungkan sejauh mana modernisasi 

berpengaruh terhadap masyarakat. 
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50.  Seringkali di satu negara digunakan banyak bahasa, 

walaupun setiap bahasa hanya digunakan oleh satu kelompok kecil 

atau oleh satu suku. Dalam hal seperti itu harus dicari 

keseimbangan yang menghormati hak masing-masing kelompok 

atau suku yang bersangkutan tanpa ketegangan dalam menentukan 

tempat dan bahasa untuk perayaan liturgi. Dapat juga terjadi 

bahwa suatu negara sedang bergerak ke arah penggunaan bahasa 

baku. 

 

51. Untuk menggalakkan inkulturasi dalam wilayah yang lebih 

luas dari lingkup satu negara, Konferensi-konferensi Waligereja  

yang terkait harus bekerja sama. Mereka harus menentukan 

langkah-langkah yang harus diambil, sehingga “sedapat mungkin 

tidak ada perbedaan-perbedaan ritual yang mencolok di antara 

wilayah-wilayah yang berdekatan.”104 

 

 

 

                                                        
104  KL, no. 23. 
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IV.  BIDANG-BIDANG PENYESUAIAN 

DI DALAM RITUS ROMAWI 

 

52.  Konstitusi Sacrosanctum Concilium sudah membayangkan 

suatu inkulturasi Ritus Romawi, ketika Konstitusi memberikan 

kaidah-kaidah penyesuaian liturgi dengan mentalita dan 

kebutuhan berbagai bangsa, dan ketika Konstitusi menyediakan 

suatu tahap penyesuaian dalam buku-buku liturgi (lih. no. 53-61), 

dan juga ketika Konstitusi melihat kemungkinan adanya 

penyesuaian yang lebih mendalam di beberapa situasi, khususnya 

di daerah-daerah misi (lih. no. 63-64). 

 

 

a)  Penyesuaian Dalam Buku-buku Liturgi 

 

53.  Langkah penting pertama untuk inkulturasi adalah 

penerjemahan buku-buku liturgi ke dalam bahasa setempat.105  

Penyelesaian terjemahan dan revisinya, apabila perlu, harus 

dilaksanakan menurut petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh 

Takhta Suci mengenai terjemahan.106 Adanya jenis sastra yang 

berbeda-beda harus dihargai, isi teks editio typica bahasa Latin 

harus dipertahankan. Terjemahan harus dapat dimengerti oleh 

para peserta ibadat (lih. no. 39), dan cocok untuk digunakan dalam 

liturgi, baik dilafalkan maupun dinyanyikan, dengan jawaban dan 

aklamasi-aklamasi yang sesuai oleh  umat. 

 

Semua bangsa, juga yang masih primitif sekalipun, mempunyai 

bahasa religius yang cocok untuk mengungkapkan doa. Namun 

demikian, bahasa liturgi mempunyai ciri yang khas, yaitu dijiwai 

oleh Alkitab; beberapa kata yang biasa digunakan dalam bahasa 

                                                        
105  Lih. sda, no. 36:2.3.4; 54; 63. 
106  Lih. Yohanes Paulus II, Surat Apostolik Vicesimus quintus annus, 4 

Desember 1988, no. 20: AAS 81 (1989), 916. 
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Latin biasa (memoria, sacramentum) memiliki arti baru dalam iman 

kristen. Ungkapan-ungkapan kristen tertentu dapat dialihkan dari 

bahasa yang satu ke bahasa yang lain, seperti terjadi di masa lalu, 

misalnya kata: ecclesia, evangelium, baptisma, eucharistia. 

 

Lebih dari itu, para penerjemah harus memperhatikan hubungan 

antara teks dan tindakan liturgis yang bersangkutan. Mereka harus 

sadar akan kebutuhan komunikasi lisan, dan peka terhadap mutu 

sastra dari bahasa setempat yang hidup. Mutu yang dibutuhkan 

untuk terjemahan-terjemahan liturgi juga dituntut untuk gubahan-

gubahan baru, kalau diperlukan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

54.  Untuk perayaan Ekaristi, Buku Misale Romawi (Missale 

Romanum), “meskipun mengizinkan (...) adanya perbedaan-

perbedaan yang sah dan penyesuaian-penyesuaian menurut 

ketentuan Konsili Vatikan II,” harus tetap menjadi “tanda dan alat  

persatuan”107 Ritus Romawi  dalam  bahasa-bahasa yang berbeda.  

Pedoman  Umum  Misale Romawi menggariskan bahwa “sesuai 

dengan Konstitusi Liturgi, setiap Konferensi Waligereja memiliki 

kuasa menentukan kaidah-kaidah untuk wilayahnya sendiri, yang 

cocok dengan tradisi dan ciri  khas bangsa, daerah, dan kelompok 

yang berbeda-beda.”108 Hal yang sama berlaku dalam hal tata gerak 

dan sikap badan umat beriman,109 cara-cara menghormati altar dan 

buku Injil,110 syair nyanyian pembukaan,111 nyanyian persiapan 

persembahan,112 dan nyanyian komuni,113 cara salam damai,114 

                                                        
107  Lih. Paulus VI, Konstitusi Apostolik Missale Romanum, 3 April 1969: 

AAS 61 (1969), 221. 
108  Missale Romanum, PUBM, no. 6; lih. juga Tata Bacaan Misa, no. 111-

118. 
109  Lih. Missale Romanum, PUBM, no. 22. 
110  Lih. sda, no. 232. 
111  Lih. sda, no. 26. 
112  Lih. sda, no. 50. 
113  Lih. sda, no. 56i. 
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syarat-syarat mengatur  komuni  dengan piala,115 bahan-bahan 

altar dan perabot liturgi,116 bahan dan bentuk bejana suci,117 

busana liturgi.118 Konferensi Waligereja juga dapat menentukan 

cara menerimakan komuni.119 

 

55.  Untuk sakramen-sakramen dan sakramentali yang lain, 

editio typica Latin menunjukkan penyesuaian-penyesuaian yang 

menjadi wewenang Konferensi Waligereja,120 atau wewenang 

masing-masing uskup.121 Penyesuaian-penyesuaian tersebut 

menyangkut teks, tata gerak, dan kadang-kadang susunan tata 

perayaannya. Bila editio typica memberikan rumusan-rumusan 

alternatif,  Konferensi Waligereja dapat menambahkan rumusan-

rumusan lain yang semacam. 

 

56.  Untuk  Tatacara  Inisiasi  Kristen,  Konferensi   Waligereja 

“harus  menguji  dengan saksama dan bijaksana, unsur-unsur mana 

yang layak diambil dari tradisi dan ciri khas masing-masing 

                                                                                                                          
114  Lih. sda, no. 56b. 
115  Lih. sda, no. 242. 
116  Lih. sda, no. 263 dan 288. 
117  Lih. sda, no. 290. 
118  Lih. sda, no. 304, 305, 308. 
119  De sacra communione et de cultu mysterii eucharistici extra Missam, 

Pedoman Umum, no. 21. 
120  Lih. IK, Pedoman Umum, no. 30-33; Pedoman Khusus, no. 12, 20, 47, 

64-65; Tatacara, no. 312. Upacara Pembaptisan Kanak-kanak, 
Pedoman Umum, no. 11-12, 16-17; De sacra communione et de cultu 
mysterii eucharistici extra Missam, Pedoman Umum, no. 12; Tatacara 
Tobat, Pedoman Umum, no. 35b, 38; Pengurapan Orang Sakit, 
Pedoman Umum, no. 38-39; Upacara Perkawinan, Pedoman Umum, no. 
39-44; De Ordinatione Episcopi, presbyterorum et diaconorum, editio 
typica ke-2, Pedoman Umum, no. 11; Ibadat Berkat, Pedoman Umum, 
no. 39. 

121  Lih. IK, Pedoman Umum, no. 66; Upacara Pembaptisan Kanak-kanak, 
Pedoman Umum, no. 26; Tatacara tobat, Pedoman Umum, no. 39; 
Upacara Perkawinan, Pedoman Umum, no. 36. 
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bangsa.”122  Di daerah-daerah misi Konferensi Waligereja harus 

memutuskan apakah tata cara inisiasi yang berlaku di kalangan 

bangsa yang bersangkutan dapat disesuaikan untuk Tata cara 

Inisiasi  Kristen. Konferensi Waligereja juga harus  memutuskan 

apakah tata cara itu sebaiknya dipakai.”123 Tetapi perlu diingat, 

bahwa istilah “inisiasi” tidak selalu mempunyai arti yang  sama 

atau menyatakan hal yang sama bila istilah itu digunakan dalam 

upacara inisiasi di kalangan bangsa tertentu, atau bila, sebaliknya, 

digunakan untuk proses inisiasi Kristen, yang melalui  upacara-

upacara katekumenat mengantar katekumen ke persatuan dengan 

Kristus dalam Gereja lewat Sakramen Baptis, Krisma, dan 

Ekaristi. 

 

57.  Di banyak tempat tata cara perkawinanlah yang menuntut 

penyesuaian paling banyak agar tidak asing untuk kebiasaan-

kebiasaan masyarakat setempat. Untuk menyesuaikannya dengan 

kebiasaan berbagai daerah dan bangsa, setiap Konferensi 

Waligereja mempunyai “kesempatan mempersiapkan tata cara 

perkawinan untuk wilayahnya sendiri, yang harus serasi dengan 

hukum yang menuntut agar pelayan tertahbis atau awam,124 

seturut keadaan, minta dan mendapat persetujuan timbal-balik 

dari kedua mempelai yang akan mengikat janji nikah dan memberi 

mereka berkat mempelai.”125 Tata cara khas setempat ini, tentu 

saja, harus secara jelas mengungkapkan arti perkawinan kristen, 

menekankan rahmat sakramen, dan menggarisbawahi tugas-tugas 

suami-istri.126 

 

                                                        
122  IK, Upacara Pembaptisan Kanak-kanak, Pedoman Umum, no. 30:2. 
123  Sda, no. 31; lih. KL, no. 65. 
124  Lih. KHK, kanon 1108 dan 1112. 
125  Lih. KHK, kanon 77; Upacara Perkawinan, Pedoman Umum, no. 42. 
126  Lih. KL, no. 77. 
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58.  Pada segala bangsa, pemakaman selalu diliputi upacara-

upacara khusus, yang kerapkali mempunyai nilai yang sangat 

mengesankan. Untuk menjawab kebutuhan yang beraneka-ragam 

Ritus Romawi menyediakan beberapa bentuk tata cara 

pemakaman.127 Konferensi Waligereja harus memilih yang sesuai 

dengan kebiasaan setempat.128 Mereka akan mempertahankan 

semua yang baik dalam tradisi keluarga dan kebiasaan setempat, 

dan memastikan bahwa tata cara pemakaman mengungkapkan 

iman kristen akan kebangkitan dan memberikan kesaksian tentang 

nilai-nilai yang benar dari Injil.129 Dalam cakrawala inilah  tata cara 

pemakaman dapat menampung kebiasaan-kebiasaan dari berbagai 

kebudayaan dan menanggapi kebutuhan-kebutuhan setiap daerah 

sebaik mungkin.130  

 

59.  Pemberkatan orang, tempat, atau barang terkait erat 

dengan kehidupan sehari-hari kaum beriman dan menjawab 

kebutuhan-kebutuhan aktual. Aneka pemberkatan itu memberikan 

banyak kemungkinan untuk penyesuaian, untuk mempertahankan 

adat setempat, dan menampung kebiasaan-kebiasaan masyara-

kat.131 Konferensi Waligereja akan dapat memanfaatkan kelonggar-

an yang telah digariskan, dan hendaknya peka terhadap 

kebutuhan-kebutuhan daerah yang  bersangkutan. 

 

60.  Mengenai Tahun Liturgi, setiap Gereja setempat dan 

tarekat religius dapat menambahkan perayaan-perayaannya 

sendiri pada perayaan-perayaan Gereja semesta, setelah mendapat 

                                                        
127  Lih. Upacara Pemakaman, Pedoman Umum, no. 4. 
128  Lih. sda, no. 9 dan 21:1-3. 
129  Lih. sda, no. 2. 
130  Lih. KL, no. 81. 
131  Lih. sda, no. 79; Ibadat Berkat, Pedoman Umum, no. 39; Ordo 

Prefessionis religiosae, Pedoman Umum, no. 12-15. 
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persetujuan dari Takhta Suci.132 Konferensi-konferensi Waligereja, 

dengan persetujuan Takhta Suci lebih dulu, juga dapat menghapus 

beberapa hari pesta, atau mengalihkan hari-hari tersebut ke suatu 

hari Minggu.133 Mereka juga menentukan waktu dan cara 

merayakan masa tobat dan hari-hari doa.134  

 

61.  Liturgi Ibadat Harian bertujuan memuji Tuhan dan 

menguduskan hari serta semua kegiatan manusia dengan doa. 

Konferensi Waligereja dapat mengadakan penyesuaian dalam 

bacaan kedua pada Ibadat Bacaan, madah, doa permohonan, serta 

antifon Maria pada akhir ibadat.135 

 

 

 

                                                        
132  Lih. Normae universales de anno liturgico et de Calendario (Indonesia: 

Pedoman Tahun Liturgi dan Penanggalan Liturgi), no. 49, 55; 
Kongregasi Ibadat, Instruksi Calendaria particularia, 24 Juni 1970: AAS 
62 (1970), 349-370. 

133  Lih. KHK, kanon 1246:2. 
134  Lih. Pedoman Tahun Liturgi dan Penanggalan Liturgi, no. 46. 
135  Liturgia Horarum (Indonesia: Ibadat Harian), Pedoman  Ibadat Harian, 

no. 92, 162, 178, 184. 
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Prosedur yang harus diikuti 

untuk melaksanakan penyesuaian yang dicantumkan dalam 

buku-buku liturgi 

 

 

62.  Apabila Konferensi Waligereja mempersiapkan penerbitan 

buku-buku liturgi sendiri, Konferensi itu menentukan terjemahan 

dan penyesuaian-penyesuaian yang diatur oleh hukum.136 Laporan 

Konferensi, dilengkapi hasil pemungutan suara terakhir, 

ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Konferensi, lalu dikirim 

ke Kongregasi Ibadat dan Tata Tertib Sakramen, dilampiri dua 

salinan naskah yang sudah disepakati. 

 

Bersama dengan naskah lengkap hendaknya juga dikirim:  

a) keterangan yang rinci dan tepat mengenai alasan-alasan 

penyesuaian yang telah dimasukkan; 

b) petunjuk tentang bagian-bagian mana yang diambil dari  

buku-buku liturgi yang telah disahkan dan mana yang 

digubah baru. 

 

Sesudah menerima persetujuan dari Takhta Suci, menurut 

peraturan hukum,137 Konferensi Waligereja mengumumkan 

keputusan dan menentukan tanggal berlakunya. 

 

 

 

                                                        
136  Lih.  KHK, kanon 455:2 dan kanon 838:3; lih. Yohanes  Paulus II,  Surat  

Apostolik Vicesimus quintus  annus, 4 Desember 1988, no. 20: AAS 81 
(1989), 916. 

137  Lih. KHK, kanon 838:3. 
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b) Penyesuaian-penyesuaian yang Digariskan oleh 

Konstitusi Liturgi no. 40 

 

63.  Di samping penyesuaian-penyesuaian yang disebut dalam 

buku-buku liturgi, ada  kemungkinan bahwa “di pelbagai tempat 

dan situasi dibutuhkan penyesuaian liturgi yang lebih radikal, dan 

karena itu juga menjadi lebih sukar.”138 Penyesuaian ini sudah lebih 

dari jenis penyesuaian yang disebut oleh Pedoman Umum dan 

Praenotanda buku-buku liturgi. 

 

Penyesuaian yang lebih radikal ini mengandaikan bahwa 

Konferensi Waligereja telah memanfaatkan semua kemungkinan 

penyesuaian yang ditawarkan oleh buku-buku liturgi; bahwa 

Konferensi telah membuat evaluasi terhadap penyesuaian yang 

telah dilaksanakan dan mungkin sudah melakukan revisi, sebelum 

melangkah ke penyesuaian yang lebih mendalam. 

 

Keinginan atau kebutuhan akan penyesuaian macam ini dapat 

muncul dalam salah satu bidang yang telah disebut di atas (lih. no. 

53-61) tanpa mempengaruhi bidang-bidang yang lain. Apalagi 

penyesuaian macam itu tidak mengubah Ritus Romawi, melainkan 

dibuat dalam kerangka Ritus Romawi. 

 

64.  Di beberapa tempat, apabila masih ada masalah tentang 

partisipasi kaum beriman, uskup atau beberapa uskup dapat 

membawa kesukaran-kesukaran mereka ke rekan-rekan uskup 

dalam sidang Konferensi Waligereja. Dalam sidang tersebut 

keinginan untuk mengadakan penyesuaian yang lebih mendalam 

diuji: apakah kesejahteraan rohani kaum beriman menuntut itu.139 

 

                                                        
138  KL, no. 40. 
139  Lih. Kongregasi untuk Para Uskup, Direktorium untuk Para Uskup 

dalam Pelayanan Pastoral Mereka, 22 Februari 1973, no. 84. 
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Yang bertugas mengusulkan perubahan-perubahan ke Takhta Suci 

adalah Konferensi Waligereja. Untuk itu konferensi harus 

mengikuti prosedur seperti yang digariskan di bawah ini.140  

 

Kongregasi Ibadat dan Tatatertib Sakramen siap menerima usulan-

usulan Konferensi Waligereja dan memeriksanya, sambil memper-

hatikan kebaikan Gereja-Gereja setempat yang bersangkutan dan 

kesejahteraan umum Gereja Semesta. Kongregasi juga siap 

menolong proses  inkulturasi kalau itu memang diinginkan atau 

perlu.  Kongregasi akan melaksanakan semua ini sesuai dengan 

asas-asas yang dipaparkan dalam instruksi ini (lih. no. 33-51), dan 

dalam semangat kerja sama yang saling percaya dan sama-sama 

bertanggung jawab. 

 

 

Prosedur yang harus diikuti untuk menerapkan KL no. 40 

 

65.  Konferensi  Waligereja  memeriksa: dalam perayaan-

perayaan liturgi apa yang harus diubah karena tradisi dan 

mentalita bangsa setempat. Konferensi Waligereja meminta kepada 

Komisi Liturgi Nasional dan Regional untuk mempelajari masalah 

ini, dan menelaah berbagai segi dari unsur-unsur budaya setempat 

dan pemasukannya ke dalam perayaan liturgi. Komisi Liturgi harus 

meminta nasihat dari para ahli yang terkait. Kadang-kadang baik 

meminta nasihat dari anggota-anggota masyarakat yang tak 

beragama kristen mengenai nilai religius dan kemasyarakatan dari 

unsur ini atau itu (lih. no. 30-32). 

 

Jika situasi menuntut, pemeriksaan awal hendaknya dilaksanakan 

dalam kerja sama dengan Konferensi Waligereja negara tetangga 

                                                        
140  Lih. KL, no. 40:1. 
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atau Konferensi Waligreja dari negara yang mempunyai 

kebudayaan yang sama (lih. no. 33-51). 

 

66.  Sebelum dimulai percobaan apa pun, Konferensi Waligereja 

menyampaikan usulan kepada Kongregasi Ibadat dan Tatatertib 

Sakramen. Berkas yang dikirim hendaknya meliputi gambaran 

tentang pembaruan yang diusulkan, dan alasan-alasan mengapa 

perlu penyesuaian, kriteria yang dipakai, waktu dan tempat yang 

dipilih untuk percobaan perdana, dan keterangan mengenai 

kelompok yang akan melaksanakan, dan akhirnya laporan diskusi 

serta hasil pemungutan suara dalam sidang Konferensi Waligereja. 

 

Sesudah usulan dipertimbangkan bersama oleh Konferensi 

Waligereja dan Kongregasi Ibadat, Kongregasi akan memberi izin 

kepada Konferensi Waligereja untuk mengadakan percobaan 

selama periode tertentu sesuai dengan kebutuhan.141  

 

67.  Konferensi  Waligereja mengawasi proses percobaan,142 

biasanya dengan bantuan Komisi Liturgi nasional atau regional. 

Konferensi juga akan memberi jaminan bahwa percobaan tidak 

melebihi batas waktu dan tempat yang telah ditentukan. Konferensi 

juga memastikan bahwa para pastor dan umat mengetahui bahwa 

percobaan itu bersifat terbatas dan sementara. Konferensi 

Waligereja hendaknya tidak mengumumkan percobaan itu, agar 

percobaan itu tidak mempengaruhi praktik liturgi di negara yang 

bersangkutan. Pada akhir masa percobaan Konferensi Waligereja 

menentukan apakah percobaan itu mencapai tujuan seperti yang 

direncanakan atau apakah naskah masih perlu ditinjau kembali. 

Konferensi Waligereja mengkomunikasikan kesimpulan-

kesimpulan percobaan kepada Kongregasi Ibadat dan Tatatertib 

Sakramen dilampiri informasi lengkap tentang percobaan itu. 
                                                        
141  Lih. sda, no. 40:2. 
142  Lih. sda. 
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68.  Sesudah memeriksa seluruh berkas, Kongregasi akan 

mengeluarkan suatu dekrit, dan memberikan persetujuan, mungkin 

dengan beberapa persyaratan, sehingga perubahan-perubahan 

dapat diperkenalkan ke wilayah Konferensi Waligereja yang 

bersangkutan. 

 

69.  Para beriman, baik awam maupun rohaniwan, hendaklah 

diberi informasi yang memadai tentang perubahan-perubahan, dan 

disiapkan untuk mulai melaksanakan perayaan-perayaan liturgi 

itu. Perubahan-perubahan hendaknya diterapkan kalau situasi 

sudah siap, kalau perlu dengan masa peralihan (lih. no. 61). 
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PENUTUP 

 

 

70.  Kongregasi Ibadat dan Tatatertib Sakramen memberikan 

peraturan-peraturan ini kepada Konferensi Waligereja untuk 

mengatur karya inkulturasi liturgi yang digambarkan oleh Konsili 

Vatikan II, sebagai tanggapan terhadap kebutuhan-kebutuhan 

pastoral umat dari aneka kebudayaan. Inkulturasi liturgi 

hendaknya dengan hati-hati dipadukan dalam rencana pastoral 

untuk inkulturasi Injil ke dalam berbagai situasi hidup manusia. 

Kongregasi Ibadat dan Tatatertib Sakramen mengharapkan agar 

setiap Gereja lokal, khususnya Gereja-Gereja muda, menemukan 

bahwa kebhinnekaan unsur-unsur tertentu dalam perayaan liturgi 

justru dapat menjadi sumber pengkayaan, sambil tetap 

menghormati kesatuan hakiki Ritus Romawi, kesatuan seluruh 

Gereja, dan keutuhan iman yang dianugerahkan kepada orang-

orang kudus sepanjang masa (lih. Yud 30). 

 

Instruksi ini dipersiapkan oleh Kongregasi Ibadat dan  Tatatertib 

Sakramen atas perintah Bapa Suci Yohannes Paulus II, yang 

menyetujuinya dan memerintahkan agar instruksi ini diterbitkan. 

 

Dari Kongregasi Ibadat dan Tatatertib Sakramen, tanggal 25 

Januari 1994. 

 

 

Kard. Antonio Maria Javierre 

Ortas 

+ Geraldo M. Agnelo 

(Prefek) (Sekretaris Uskup Agung) 

 

 

 

 


