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Kontroversi tentang Vassula.

Baru-baru ini Unio Cordium Indonesia menerima surat dari rekan semisi di Amerika yang

melampirkan surat dari Teolog terkenal, Pastor Edward D. O’Connor, C.S.C., yang menanggapi

Notificatio berikutnya yang dimuat di L’Osservatore Romano November 1996 dalam suatu

ceramah di Amerika. Kami cantumkan terjemahannya di bawah ini:

Vassula dan Gereja di masa kini

Saya telah diminta untuk memberi sepatah kata perkenalan kepada Vassula karena timbulnya

kontroversi tentang dia. Pada tanggal 6 Oktober, tahun lalu, Kongregasi Ajaran Iman (disingkat

KAI), salah satu badan tertinggi di Vatikan mengeluarkan Notificatio yang membuat umat

beriman waspada terhadap amanat-amanat Vassula. Akibatnya ada orang-orang yang merasa tidak

pada tempatnya bagi orang Katolik untuk mempromosikan ceramah-ceramah Vassula atau pun

menghadirinya.  Mungkin banyak orang yang ingin menghadiri acara hari ini, tetapi tidak datang

karena pernyataan itu. Dan di antara anda yang hadir di sini mungkin saja ada beberapa yang agak

cemas dan bingung, sebab takut, dalam arti tertentu, menjadi tidak setia kepada Gereja karena

hadir.

Untuk dapat melihat secara jelas apa yang menjadi permasalahan, biarlah saya mengingat kembali

garis besar kehidupan dan aktivitas Vassula, yang nanti akan diceriterakan sendiri oleh Vassula.

Vassula dibesarkan dalam iman Ortodoks Yunani, tetapi selama masa mudanya ia tidak

menanggapi agamanya secara serius. Ia tidak membaca Kitab Suci ataupun rajin ke Gereja kecuali

bila ada perkawinan atau kematian. Minat-minat utama Vassula adalah main tenis dan kegiatan-

kegiatan sosial. Pada umur 43 thn Vassula mengalami suatu pertobatan yang mendalam, yang

menjadikan dia seorang wanita yang sangat religius, yang mengasihi Yesus lebih dari siapa pun

atau apa pun di dunia ini. Ia menjelaskan pertobatan ini sebagai akibat kenyataan adanya seorang

malaikat berbicara kepadanya, yang meluangkan satu tahun mengajar Vassula dalam Kitab Suci.

Kemudian, Yesus sendiri mulai mengajar Vassula dan menggunakan tangannya menulis amanat-

amanat, yang kini Yesus ingin agar Vassula menyampaikannya kepada orang-orang lain.

Sudah wajar bahwa pengakuan seperti itu menimbulkan skeptimisme, seperti juga yang timbul

dalam diri Vassula sendiri, karena ia sulit percaya bahwa Yesus akan berbicara kepada seseorang

seperti dia. Tetapi secara lambat laun Yesus menyakinkan dia bahwa hal ini sungguh terjadi. Dan

sejak itu banyak orang turut percaya atas keyakinan ini. Di lain pihak, adapula sementara   orang

yang amat ragu-ragu, di antaranya Kongregasi Ajaran Iman (KAI), atau, lebih dikenal secara

populer Kantor Suci (Holy Office).

Untuk dapat melihat ini semua dalam perspektifnya, kita harus menyadari bahwa bukan tema-tema

utama pesan-pesan Vassula yang diprotes oleh KAI, namun hanya sekedar beberapa detil. Pesan

utama Vassula adalah suatu seruan agar semua orang Kristen kembali kepada persatuan yang



File: KontroversiVassula-OConnnor.doc                                                   Hlm 2

didoakan oleh Yesus sendiri. Terlebih pula, Vassula berpendapat bahwa persatuan ini hanya dapat

terjadi di bawah kepemimpinan pastoral Bapa Suci kita, Sri Paus. Memang sungguh

mengherankan mendengar ungkapan seperti itu dari seorang Ortodoks. Hal ini telah berakibatkan

kritik yang menyakitkan di antara rekan-rekan seagama dengan Vassula. Namun, tentunya tidak

ada apa pun dalam posisi itu yang menjadi keberatan bagi Takhta Suci.

Pada tingkat yang lebih mendalam, pesan Vassula berhubungan dengan kasih Kristus bagi kita,

dan kepedihan yang Ia alami atas ketidakpedulian kita. Yesus rindu membawa kita semua, bahkan

pendosa yang paling jahat pun, ke dalam persatuan akrab dengan Diri-Nya, jika saja kita mau

menanggapi himbauan-himbauan-Nya. Untuk mendukung amanat ini, dan memberi dorongan dan

membantu Vassula dalam hidupnya sendiri, Yesus mengajar Vassula devosi kepada Hati Kudus-

Nya dan kepada Hati Tak Bernoda Maria. Ia mendorong Vassula untuk berdoa Rosario. Bentuk-

bentuk doa semacam itu tidak menjadi kebiasaan doa di antara orang-orang Ortodoks. Doa-doa ini

lebih dikenal di antara orang Katolik, tetapi sudah jarang didoakan selama tahun 70 dan 80-an. Hal

ini merupakan salah satu dari  begitu banyak ironi dalam kehidupan Vassula, bahwa dialah,

seorang Ortodoks, yang digunakan untuk menghidupkan kembali penghargaan dari devosi

tradisional Katolik seperti ini. Namun, satu-satunya pihak yang akan berkeberatan kepada hal ini

adalah kaum liberal dan progresif, yang mengecilkan arti devosi-devosi ini, dan bukan KAI.

Ada ratusan, mungkin ribuan, orang - Katolik, Protestan dan Ortodoks - yang tergerak oleh

Vassula untuk menanggapi kembali iman yang tadinya mereka abaikan. Begitu pula ada banyak

orang Kristen setia yang mengalami kehidupan spiritualnya menjadi lebih mendalam dan

diperkaya karena pesan-pesannya. Vassula adalah rasul yang paling efektif yang diharapkan Paus

Yohanes Paulus di bawah judul “Evangelisasi Baru” dalam rangka menyambut Jubileum besar

tahun 2000. Di samping Paus dan Patriark Konstantinopel, mungkin tidak ada seorang pun di

dunia sekarang yang bekerja begitu efektif seperti Vassula terhadap kesembuhan perpecahan

antara Katolik dan Ortodoks.

Mengingat hal ini, maka apa alasan keberatan KAI terhadap Vassula?

Untuk mendekati pertanyaan ini, kita harus ingat bahwa tidaklah aneh bagi para mistik untuk

mengalami kesulitan dari otoritas Gereja. Santa Jeanne D’Arc dijatuhi hukuman bakar oleh

seorang uskup. Juliana dari Liege, melalui siapa Yesus menentukan pesta Corpus Christi, diusir

dari biaranya, terdesak keluar dari kota asalnya, dan terpaksa menjalankan akhir tahun

kehidupannya sebagai pengemis. Johanes Salib dimasukkan penjara oleh Ordonya sendiri. Theresa

Avilla dan Ignatius Loyola mengalami kesulitan dengan KAI di masa hidup mereka. Di masa kita

ini, penderitaan yang dialami Padre Pio dan Suster Faustina menghebohkan. Begitu pula

penampakan-penampakan di Garabandal dan Medjugorje belum diakui oleh para uskup setempat,

kendati bukti-bukti yang begitu banyak yang mendukung mereka. Kita mungkin dapat

mempertahankan tesis bahwa lumrahlah bagi para mistik untuk mengalami kesulitan dengan
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otoritas Gereja.

Ada orang-orang yang menganggap hal ini sebagai tanda adanya oposisi yang tak teratasi antara

institusi Gereja dan kehidupan batin. Ini bukan pendapat saya. Yesus yang sama, yang menarik

para mistik ke dalam suatu persatuan akrab dengan Diri-Nya, jugalah Dia yang berkata: “Bila

seseorang tidak mau mendengarkan Gereja, perlakukanlah dia sebagaimana kamu memperlakukan

seorang kafir atau publican” (Mat. 18). Dan sudah menjadi ciri khas para mistik sejati untuk

mematuhi mereka yang berwenang atas mereka, sebagaimana yang dilakukan Vassula sendiri.

Demikian pula kesulitan-kesulitan ini antara para mistik dan hierarki belum tentu berarti sebagai

tanda kurangnya spiritualitas pada pihak otoritas - meskipun hal ini bisa juga terjadi. Namun saya

ingin menganjurkan bahwa ketegangan antara para otoritas dan para mistik pada dasarnya muncul

dari kenyataan bahwa mereka masing-masing beranjak dari suatu ciri akal budi yang berbeda.

Mereka yang berwenang di dalam Gereja, entah itu para uskup, pastor atau superior religius, harus

membina atas dasar tata tertib biasa tingkah laku manusia - tentunya dalam terang iman. (Mungkin

juga ada relevansinya bahwa seorang uskup suatu keuskupan disebut “biasa” / ordinary!) Tetapi

para mistik dibimbing dalam jalan yang tidak dapat ditentukan sebelumnya, sebagaimana

dikatakan oleh Yohanes Salib kepada kita. Mereka kadang-kadang menerima inspirasi untuk

melakukan hal-hal yang tidak cocok dengan pola-pola biasa. Ini bukan karena mereka secara

sengaja mencari untuk menjadi lain atau menonjol - jauh dari itu! Tetapi Roh Kudus mengarahkan

mereka ke mana Dia suka, sehingga perbuatan hal-hal yang diarahkan kepada mereka kadang-

kadang kelihatannya aneh dan tidak dapat dijelaskan kepada mereka yang harus menilainya sesuai

dengan tata tertib tingkah laku manusia biasa. Sebab itu, maka tidaklah janggal, malah lumrah,

bagi mereka yang dibimbing Roh Kudus secara istimewa disalahmengerti, dan malah dianiaya/

dikejar-kejar oleh pimpinan mereka.

Kongregasi Ajaran Iman, tim yang terdiri dari para teolog yang ditunjuk oleh Bapak Suci untuk

membantu beliau dalam supervisi ajaran Gereja, tidak secara langsung memperhatikan buah-buah

karya pastoral seseorang, tetapi, sesuai dengan nama jabatannya, lebih bersibuk diri dengan

kesetiaan atau integritas doktrinnya. Kongregasi ini cukup sadar bahwa di balik api dan semangat

seorang pengkhotbah yang baik, bisa saja tersembunyi kesalahan-kesalahan yang dapat secara

serius mengacaukan iman Kristen.

Umpamanya, ketika “teologi liberal” mencapai puncak ketenarannya di Amerika Latin,

Kongregasi inilah yang berhasil menunjukkan bahwa keprihatinan yang terkandung di dalam

Teologi Liberal tentang hak-hak   orang miskin, adalah sikap-sikap dan panutan-panutan Marxis

yang dapat meracuni hal-hal bersama yang baik yang begitu mereka pertahankan. Kita boleh

berterima kasih akan ini semua, dengan adanya begitu banyak dokumen yang diterbitkan oleh

Kongregasi di tahun-tahun belakangan ini tentang masalah-masalah besar masa kini, seperti

moralitas seksual, pentahbisan kaum wanita, pelayanan pastoral para homoseksual dan adanya
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Setan. Mereka (KAI) juga berperan penting dalam persiapan Katekismus Universal.

Dalam kasus Vassula, Kongregasi tidak mengingkari “buah baik” karyanya, yang ia akui secara

benar, tetapi mengajukan pertanyaan “apakah ajarannya sesuai dengan ajaran Gereja?”. Sebagai

jawaban, KAI mengutip apa yang disebutkannya lima “kesalahan doktrinal” dari tulisan-tulisan

Vassula. Bahwa Vassula mengaburkan pribadi-pribadi Tritunggal Kudus. Bahwa ia memberi

peringatan saat Antikristus jaya di dalam Gereja. Bahwa ia meramalkan suatu era damai dan

kesejahteraan universal yang akan muncul bahkan sebelum kedatangan Kristus, dan bahwa ia

meramalkan datangnya “komunitas pan-Kristiani” sebagai gantinya Gereja yang didirikan Yesus.

Sayang sekali, Kongregasi tidak mengutip kalimat-kalimat di mana kesalahan-kesalahan itu

dianggapnya muncul. Saya telah mempelajari amanat-amanat Vassula untuk beberapa tahun

lamanya, dan tidak pernah menemukan suatu teks yang mengandung sesuatu yang dapat saya

anggap sebagai doktrin salah. Karena Notificatio mengakui bahwa kesalahan-kesalahan ini tidak

muncul dalam tulisan-tulisan lanjut Vassula, saya meluangkan waktu selama tahun akhir ini untuk

meneliti secara hati-hati ketiga jilid pertamanya, dan masih tetap tidak bisa menemukan

kesalahan-kesalahan yang dimaksud. Hal yang serupa boleh disebut tentang Pastor Laurentin, P.

O’Carroll, P. Faricy, SJ, dan teolog-teolog lainnya yang dengan gigih tetap mendukung Vassula

pada hari ini. Vassula juga dibela oleh para anggauta hierarki: Kardinal Ocanpo, dahulunya Uskup

Agung Guadalajara, Meksiko, yang baru-baru ini dibunuh. Kardinal Alessandro dari Luanda,

Angola. Uskup Montrose dari Stockton, California. Uskup Accogli, Nunsio Apostolik di

Bangladesh. Uskup Julio Terari Butari, presiden non-Eropa pertama dari Federasi Universitas-

universitas Katolik. Uskup Johannes Vierbeek di Kroasia, yang menjabat untuk beberapa tahun

lamanya sebagai profesor teologi dan sebagai uskup, pernah presiden Komisi Episkopalis Teologi

dari negeri yang dulunya Yugoslavia, menulis:

Dalam membaca buku-buku amanat ilahi, ... saya sangat kagum karena menemukan di dalamnya,

sesuai dengan keyakinan kokoh saya, kesetiaan mutlak terhadap segala kebenaran yang

dinyatakan sebagaimana yang diajarkan oleh Gereja Katolik ... keyakinan saya adalah bahwa

semua buku-buku ini mengandung amanat-amanat otentik dari Kristus sendiri ....

Di lain pihak, tidak dapat diragukan bahwa KAI terdiri dari para teolog yang sangat kompeten.

Terutama Kardinal Ratzinger, dapat disebut sebagai teolog yang paling hebat di Gereja sekarang

ini (meskipun tidak jelas sejauh mana ia berperan dalam penyelidikan tentang Vassula yang

dilakukan oleh bawahannya). Sudah barang tentu harus ditanyakan, “Bagaimana mungkin suatu

badan yang begitu kompeten dan berwenang seperti KAI dapat menemukan kesalahan-kesalahan

dalam tulisan-tulisan Vassula yang sebenarnya tidak ada?”

Tentang ini saya ingin memberi suatu usul. KAI terdiri dari teolog-teolog, dan sudah biasa

meneliti karya para teolog. Sedangkan Vassula tidak. Dia malah tidak pernah belajar katekismus,

apalagi teologi. Segala bimbingan dalam hal-hal religius telah diberikan kepadanya secara batin
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(interior), pertama-tama oleh malaikat Daniel, lalu oleh Yesus sendiri. Dan sebagaimana sejarah

tentang mistik menunjukkan dengan jelas, bila Allah berbicara kepada manusia, Ia biasanya

menggunakan bahasa orang itu sendiri dan dalam lingkup gagasan-gagasan yang ada pada mereka.

Kepada Bernadette dari Lourdes Maria berbicara dalam bahasa daerah setempat, yang bukan

bahasa Perancis yang baik. Dalam buku-buku Injil yang diilhami terlihat perbedaan mencolok

antara bahasa Yunani halus dari Santo Lukas, dan dari bahasa kasar dan tak terpelajar dari Santo

Markus. Maka, sangat wajarlah bahwa Yesus, ketika berbicara kepada Vassula, berbicara dalam

gaya bahasa sesuai dengan perbendaharaan kata Vassula dan dalam cara khas Vassula menerima

hal-hal, daripada dalam bahasa teknis canggih seorang teolog.

Para Mistik juga mengungkapkan pengalaman pribadi mereka akan Allah, dan mengucapkan apa

yang mereka rasakan dalam cara yang datang secara spontan dalam diri mereka - kadang-kadang

kelihatan amat bergairah - tanpa refleksi kritis akan bagaimana hal ini dapat didengar / ditanggapi

oleh orang lain, atau apakah hal ini akan disalahmengerti. Para Teolog, sebaliknya, menggunakan

perbendaharaan kata yang sudah diuji dan disahkan selama berabad-abad oleh negara-negara

dalam diskusi ini.

Saya tidak bermaksud menyatakan bahwa para teolog memiliki keuntungan menggunakan bahasa

yang cocok bagi pernyataan misteri ilahi, sedangkan orang-orang yang tidak terlatih tidak

memilikinya. Semua bahasa manusia tidak cukup, sangat tidak memadai untuk berbicara tentang

hal-hal Allah. Yang dimiliki para Teolog adalah suatu kesadaran akan kesalahan-kesalahan yang

telah dilakukan di masa lampau. Sebagai akibatnya mereka telah membina suatu cara berbicara

yang dengan hati-hati menghindarinya. Sedangkan kaum awam yang tak terlatih (bila pernyataan

ini dapat diterima) berbicara tentang Allah dalam suatu bahasa yang seringkali bermakna ganda

(tidak jelas / ambiguous) dan mudah disalahpahami. Si Teolog dengan hati-hati berupaya

menghindari kemungkinan-kemungkinan jebakan seperti itu.  Umpamanya, orang-orang kadang-

kadang berbicara tentang pribadi-pribadi ilahi seolah-olah mereka bagian dari satu Allah, atau

tentang aspek yang ilahi dan manusiawi Yesus, seolah-olah hal itu merupakan dua segmen yang

dikaitkan. Implikasi-implikasi semacam itu akan menjadi bidaah bila dimaksudkan secara sengaja.

Tetapi seringkali hal itu menggambarkan hanya kecanggungan bahasa manusia dalam mencoba

mengungkapkan misteri-misteri ilahi. Untuk menghindarkan salah interpretasi yang demikian,

para teolog telah dilatih untuk berkata bahwa dalam Allah ada tiga pribadi tetapi hanya satu sifat

ilahi, dan bahwa dalam Kristus ada dua sifat dalam satu pribadi.

Bahasa teknis ini bukan jaminan bahwa para teolog mengenal Allah lebih baik dari para awam.

Malah sebaliknya, orang yang paling mengenal Allah dengan baik adalah dia yang bersatu

dengan-Nya dalam kasih, meskipun kasih ini dapat diungkapkan dengan bahasa tertatih-tatih yang

tidak benar. Dengan cara sama, bahasa benar teologis merupakan seni yang dapat dipelajari oleh

para ahli kitab dan para Farisi, yang memiliki akal budi yang jauh dari Allah. Yesus dengan sangat

formal memberi tahu kita bahwa kepada orang-orang kecillah Allah menyatakan Diri-Nya, tidak
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kepada para teolog (STD) atau para ahli hukum kanon.

Bila kita terapkan ini semua kepada kasus Vassula, harus diakui bahwa ia kadang-kadang

berbicara dalam cara yang tidak akan tepat dalam penggarapan teologis dan dapat memberi

interpretasi yang salah. Tetapi tidak adil untuk menyerang bahasa yang sedemikian dan

menyajikannya di hadapan suatu persidangan hukum sebagai bukti yang sah tanpa menyelidiki

pikirannya secara menyeluruh untuk melihat apakah yang dikatakan ‘”kesalahan” benar-benar

dimaksudkan demikian.

Itulah, menurut hemat saya, yang dilakukan Pastor Mitch Pacwa dalam suatu studi yang sangat

merusak reputasi Vassula. Pastor Pacwa seorang ahli exegis yang handal, dan kita semua

berhutang kepadanya atas ekspose yang hebat tentang kesalahan-kesalahan agama New Age.

Tetapi saya pikir Pastor Pacwa bertindak seperti seorang profesor teologi yang mengkoreksi paper

ujian murid-muridnya ketika ia memilih apa yang ia sebut sebagai bidaah-bidaah dalam tulisan-

tulisan Vassula. Kendati demikian, artikelnya tetap berguna bagi kita, karena ia mengutip kalimat-

kalimatnya dengan jelas yang menggusarkan dia, yang mungkin juga kalimat-kalimat sama yang

menjadi penyebab keprihatinan KAI.

Umpamanya, ia menunjuk kepada teks di mana Yesus berkata kepada Vassula bahwa ia boleh

menyebut-Nya Bapa, dan berkesimpulan bahwa Vassula mencampurbaurkan pribadi pertama dan

kedua dari Tritunggal Kudus. Mungkin inilah yang menjadi bahan pemikiran KAI ketika mengacu

kepada bahasa Vassula yang bermakna ganda (ambiguous) tentang pokok pembicaraan ini. Tetapi

bila anda membaca Vassula secara lebih luas, anda dapat melihat bahwa Vassula dengan tepat dan

secara konsisten mengenali perbedaan antara Bapa dan Putra. Lebih jauh lagi, Yesus sendiri

berkata: “Bapa dan Aku adalah satu” dan “Barangsiapa telah melihat aku, telah melihat Bapa”

(Yohanes 10:30). Kadang-kadang Ia menyebut murid-muridnya “anak-anak” (Ump. Yoh 21:5).

Apakah Pastor Pacwa juga akan berkata bahwa Yesus juga mencampuradukkan kedudukan-Nya

yang benar dalam Trinitas? Dan bagaimana tentang Santo Paulus ketika ia berkata bahwa “Tuhan

adalah Roh”? (II Kor. 3:17). Litani dari Nama Kudus Yesus (satu dari hanya 6 litani yang terdaftar

dalam Enchiridion Indulgensi resmi) menyebut Yesus “Bapa dari dunia yang akan datang”, dan

Urutan Misa Pentakosta menyebut Roh Kudus: “Bapa orang miskin”. Tidakkah Pastor Pacwa

seyogyanya menempatkan doa-doa ini dalam kategori sama seperti Vassula?

Sebenarnya sangat mudah untuk mengumpulkan dari halaman-halaman Kitab Suci daftar panjang

dari apa yang dapat dinilai sebagai kesalahan teologis oleh standar profesional teologi. Anda dapat

mulai dengan banyak kalimat-kalimat Perjanjian Lama yang berbicara tentang Allah yang

menyebabkan kejahatan, dan berlanjut hingga Yesus berkata kepada para rasulnya bahwa mereka

harus membenci ayah dan ibu mereka (Luk. 14:26), atau bahwa “Bapa lebih besar dari Aku”

(Yoh: 14:28). Banyak contoh serupa yang dapat diambil dari kebanyakan teks Santo Paulus.

Umpamanya, ketika ia berkata bahwa “bila aku berbuat apa yang tidak ingin kuperbuat, tidak lagi
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aku yang berbuat, tetapi dosa yang bercokol dalam diriku” (Rom. 7:20), maka ia akan diberi nilai

yang jatuh dalam kebanyakan kelas teologi moral di masa kini. Tidak ada di antara para penulis

inspiratif Kitab Suci yang dapat disebut teolog bila diterjemahkan dalam arti sekarang di masa kini

(Yohanes pun bahkan tidak, meski dia disebut “teolog” dalam pengertian yang berbeda). Allah

telah memilih pembawa amanat  yang lemah dan kurang pandai untuk membawa Injil-Nya ke

dunia, dan para pembawa amanat itu sering menggunakan pengungkapan yang tidak jitu, untuk

mana kita harus toleran bila kita benar-benar ingin mendengar apa yang dikatakan Tuhan kepada

kita.

Maka, yang saya usulkan adalah bahwa Vassula, yang dihadapkan dengan misteri-misteri ilahi

yang ia alami secara pribadi dan mendalam, dan mencoba mengungkapkan ke dalam bahasa

manusia hal-hal yang “belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, mapun belum

ditangkap akal budi” (I Kor.2:9), kadang-kadang menggunakan ungkapan-ungkapan yang mudah

disalahmengerti. Saya takut bahwa KAI telah memegang ungkapan-ungkapan yang seperti itu

sebagai bukti kesalahan, dan lupa akan apa yang dikatakan Paus Benedict XIV kepada para teolog

kepausan beberapa ratus tahun yang lalu: “kalimat-kalimat yang tidak jelas (ambiguous) harus,

sedapat mungkin, dilihat dalam arti baik”, dan bahwa ”hal-hal yang kabur dalam satu teks harus

dijelaskan oleh teks-teks lain yang lebih jelas”. Bila anda membaca Vassula dengan semangat ini,

saya kira anda tidak akan menemukan kesalahan-kesalahan doktrin yang berarti.

Namun demikian, tetaplah kenyataannya bahwa Vassula dikritik dengan pedas oleh kantor ajaran

iman yang tinggi dari Gereja. Umat Katolik yang setia berkewajiban menanggapi secara serius

petunjuk-petunjuk yang diberikan kantor ini. Tetapi, ini bukan berarti memberikan kepada kantor

ini derajat otoritas yang tidak diklaim oleh Kantor ini sendiri. KAI tidak tanpa kemungkinan salah,

tetapi ia tidak dapat mengeluarkan keputusan akhir dan final. Ini berlaku terlebih lagi pada

notification yang minor, seperti yang sekarang ini, yang tidak ditandatangani oleh Bapak Suci,

sebagaimana yang ia lakukan pada kasus-kasus yang lebih serius.

Pada tahun 1958, KAI yang sama menyatakan “wahyu Suster Faustina tidak menunjukkan tanda-

tanda wahyu yang adikodrati”. Ini hampir identik dengan apa yang dikatakan sekarang tentang

Vassula. Tetapi KAI terpaksa menarik kembali penilaiannya tentang Suster Faustina yang

diberkati 20 thn kemudian. Dan kini, pesan-pesannya dianjurkan oleh Paus Yohanes Paulus

sendiri. Saya tidak mengatakan supaya KAI dikecilkan artinya, sebab saya secara pribadi sangat

menghormatinya, tetapi hanya untuk mengilustrasikan kenyataan bahwa, seperti kita semua, KAI

dapat pula melakukan kekeliruan - terutama dalam menilai para mistik.

Tetapi kita perlu taat kepada otoritas, meskipun kita menganggapnya suatu kekeliruan, dan para

penasihat Vassula mematuhi secara penuh dengan peraturan yang digariskan oleh KAI. Bahkan

Vassula sendiri pun, yang secara teknis tidak terikat oleh hukum dan ketentuan Gereja Katolik,

telah taat.
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Tetapi apa sebenarnya ketaatan yang dituntut di sini? Tidaklah menjadi suatu ketaatan yang

bersifat keutamaan untuk melebih-lebihkan atau mengacaukan perintah-perintah yang diberikan.

Ada tiga dokumen yang harus diperhatikan di sini. Yang utama adalah Notificatio yang

dikeluarkan oleh KAI pada tanggal 6 Oktober 1995. Yang kedua adalah komentar lisan yang

diberikan oleh Kardinal Ratzinger di Guadalajara, Meksiko, tanggal 10 Mei 1996, ketika ia sedang

rapat dengan para pimpinan Komisi Doktrinal para Waligereja (uskup) di Amerika Latin. Yang

ketiga adalah press release yang diterbitkan KAI dalam L’Osservatore Romano pada tanggal 4

Desember 1996.

Notificatio berakhir dengan dua peraturan yang praktis. Yang pertama diarahkan kepada para

uskup, yang harus memberitahu para awam dengan benar, dan menjaga supaya “tidak ada peluang

yang diberikan kepada penyebaran gagasan-gagasan Vassula”. Demi menghormati keputusan itu,

Vassula tidak lagi berbicara di dalam Gereja atau Badan-badan Katolik.

Ketentuan kedua dialamatkan kepada kita, para awam biasa Gereja. Ketentuan ini tidak melarang

kita menghadiri ceramah-ceramah Vassula atau membaca buku-bukunya. Dalam komentarnya

Kardinal Ratzinger berkata: boleh mempromosikan amanat-amanat Vassula. Dan karena KAI

mengakui bahwa yang disebutnya kesalahan-kesalahan itu tidak lagi dapat ditemukan dalam

tulisan-tulisan Vassula berikutnya, maka tidaklah ada masalah tentang apa yang disampaikan

Vassula sekarang.

Satu-satunya pembatasan yang ditujukan kepada umat beriman pada umumnya dinyatakan dalam

istilah berikut ini: “... KAI mengajak semua umat beriman untuk tidak menganggap tulisan-tulisan

dan ceramah Ny. Vassula Ryden sebagai yang adikodrati dan supaya menjaga kemurnian iman

yang telah dipercayakan Tuhan kepada Gereja”.

Ini adalah bahasa yang disusun dengan sangat hati-hati. Masalahnya adalah apakah amanat-amanat

Vassula adikodrati, atau hanya hasil dari “meditasi pribadi”. Jelaslah bahwa KAI berpendapat

tidak adikodrati, dan kita seyogyanya mengindahkan penilaiannya. Di lain pihak, kita tidak

dilarang untuk percaya akan sifat adikodrati amanat-amanatnya, karena kita “diajak” untuk tidak

demikian. Dengan kenyataan itu kebebasan kita untuk percaya diakui.

Dengan menghimbau kita “untuk menjaga kemurnian iman yang dipercayakan Tuhan kepada

Gereja” Kongregasi telah menyatakan dengan kata-kata hal yang selalu diupayakan Vassula

sendiri. Amanat-amanatnya menuntut agar selalu setia kepada Injil Yesus dan kepada ajaran

Gereja. Vassula menganggap mereka yang merusak doktrin Yesus sebagai musuh besar. Tidak ada

orang yang begitu setuju dengan KAI seperti Vassula tentang hal ini.

Kardinal Ratzinger, dalam mengemukakan kembali dan menginterpretasi Notificatio ini,
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menyatakan sebagai berikut: “Jangan menganggap itu sebagai Sabda Allah apa yang untuk

sementara ini dianggap manusiawi dan pribadi”. Ia menambahkan bahwa “ada dalam tulisan

Vassula beberapa hal yang perlu diperjelas dan yang sedang kami pelajari. Anda boleh

meneruskan mempromosikan tulisan-tulisannya, tetapi selalu dengan discernment”. Sudah barang

tentu discernment diperlukan dalam hal pesan-pesan Vassula, sebagaimana pula lazimnya

terhadap siapa saja yang mengaku menyampaikan amanat Tuhan. Namun bahasa Kardinal

kelihatannya tersirat bahwa KAI sedang sibuk dalam proses discernment, dan bahwa Notificatio

kelihatannya masih agak tentatif selama proses discernment masih berjalan. Bila demikian, agak

sulit menganggap Notificatio sebagai keputusan final tentang masalah ini.

Untuk meringkas, umat Katolik diizinkan membaca tulisan-tulisan Vassula, menghadiri ceramah-

ceramahnya, dan mempromosikannya. Mereka dipesan agar tidak menganggapnya sebagai

adikodrati, namun dalam hal ini mereka pun diberi kebebasan.

Dalam situasi seperti ini, banyak orang akan merasa bahwa jalan paling aman bagi mereka adalah

untuk diarahkan oleh penilaian KAI, dan dengan demikian menjauhkan diri dari Vassula sampai

Gereja memberi indikasi lain. Mereka cukup hati-hati, dan kita tidak dapat menyalahkannya.

Namun, ada orang-orang lain yang hatinya tersentuh oleh pesan-pesan Vassula, yang telah

memberi inspirasi kepada mereka untuk mengasihi Yesus dengan lebih hangat dan mengikuti Dia

dengan lebih bergairah. Bagi orang-orang seperti ini, termasuk saya sendiri, alangkah besarnya

rasa kehilangan dan rasa pedih karena tidak terbagi sabda yang Yesus sendiri mengalamatkan

kepada kita melalui mulut pembawa amanatnya yang setia. Bila kita terus mendengarkan dan

berdoa dengan amanat-amanat itu kita tidak bertindak dalam suatu cara yang seolah-olah tidak

setia kepada Gereja. KAI sudah berupaya keras menyusun kata-katanya begitu rupa sehingga kita

diberinya kebebasan ini.

Baik dicatat bahwa hal ini membuat kita berada dalam suatu situasi yang cukup memedihkan di

antara murid-murid Yesus. Ada beberapa orang yang yakin bahwa amat baik mendengarkan

Vassula, dan ada orang-orang lain yang menilai hal ini salah. Maka biarlah begitu. Sejak masa

Santo Paulus dan Barnabas, selalu ada perbedaan pendapat di antara para murid. Tetapi biarlah

kita bersikap rendah hati dan murah hati memikul perbedaan-perbedaan ini dengan rasa saling

hormat sampai saatnya tiba Yesus sendiri menyatakan di mana letaknya kebenaran itu. Kita semua

murid-murid Yesus. Di dua pihak kita mencoba setia kepada Gereja. Mari kita menunjukkan

bahwa dengan memperlakukan satu sama lain dengan roh Kristiani, tidak dengan suatu

penghakiman atau kutukan.

Edward O’Connor, C.S.C. - San Francisco, Dec 17, 1996.


