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BAB II

LANDASAN TEORETIS

2.1 Pengertian Mistik Secara Umum

Terminologi mistisisme (Ing: mysticism, Yun: mysterion) berakar pada kata kerja

myein: menutup mata; mystikos yang artinya rahasia, tersembunyi, atau gelap; mystes (kb):

orang yang mencari rahasia-rahasia kenyataan.1 Kata sifat mistik dalam penggunaannya

biasa dikaitkan dengan upacara agama misteri, upacara yang harus dirahasiakan;2 juga

untuk menunjukkan hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan tentang misteri. Bagi

Karen Armstrong, ada hubungan linguistik antara tiga kata, mitos, mistisme dan misteri.

Ketiganya berasal dari kata kerja bahasa Yunani ‘musteion’ yang artinya ‘menutup mata

atau mulut’. Oleh karena itu, ketiga kata tersebut berakar dalam pengalaman tentang

kegelapan dan kesunyian.3

Oxford Advanced Learner’s Dictionary mendefinisikan mistisisme sebagai suatu

kepercayaan atau pengalaman tentang mistik; ajaran atau kepercayaan bahwa pengetahuan

tentang hakikat Tuhan bisa diperoleh melalui meditasi atau pemahaman spiritual yang

bebas dari pengaruh akal dan panca indra.4 Sementara menurut KBBI, mistisisme atau

mistik merupakan subsistem yang ada dalam agama dan sistem religi untuk memenuhi

hasrat manusia merasakan dan mengalami emosi bersatu dengan Tuhan.5

Mengenai mistisisme terdapat beragam definisi yang hampir sebanyak jumlah

penulisnya. Bagi Lorens Bagus, mistisisme adalah suatu pendekatan spiritual dan

1 Lorens Bagus, Kamus Filsafat (Jakarta: Gramedia, 2000), hlm. 653.
2 William Johnston, Op.Cit., hlm. 25.
3 Karen Armstrong, Loc.Cit.
4 Oxford Advanced Learner’s Dictionary, (Oxford: University Press, 2015), hlm. 976. “Mysticism is a

belief or experiences of a mystic; teaching and belief that the knowledge of God and of real truth may be
reach through meditation or spiritual insight, independently of reason and the senses.” Terjemahan di atas
dari penulis.

5 Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Departemen P&K RI, 1988), hlm. 588.
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nondiskursif kepada persekutuan jiwa dengan Allah, atau apa saja yang dipandang sebagai

realitas sentral alam raya.6 Konsep filosofis lebih memahami mistik sebagai satu doktrin

yang menegaskan bahwa seseorang dapat mencapai pengetahuan akan realitas yang tak

tercapai melalui indra atau konsep rasional.7 Sementara secara teologis, mistisisme dapat

dimaknai sebagai kecintaan pada Yang Absolut, suatu kecintaan yang mampu membawa

hati sang mistikus ke hadirat Tuhan sekaligus mampu mengambil jarak dengan segala

sesuatu yang tercipta dalam rangkaian ruang dan waktu. Sebagai suatu paham, mistisisme

meyakini bahwa kebenaran-kebenaran yang tidak dapat dijangkau akal budi, dapat

diperoleh melalui perenungan dan penyerahan diri; percaya akan kemungkinan bersatunya

manusia dengan Allah secara rohani.8

2.2 Sufisme dalam Agama Islam

2.2.1 Hakekat Sufisme

Mistisisme dalam Islam diberi nama “Tasawuf”. Oleh kaum orientalis Barat

disebut “Sufisme” yang khusus dipakai dalam menjelaskan tentang mistisisme Islam, tidak

untuk mistisisme yang terdapat dalam agama-agama lain.9

Istilah “Sufi” pertama kali dipakai oleh Abu Hasyim al-Kufi (seorang asketis dari

Irak, w. 150 H). Kata “Sufi” tampaknya berasal dari kata suf yang berarti bulu domba atau

wol. Orang yang memakai pakaian dari bulu domba, dalam Bahasa Arab disebut sufi.10

Kemudian dimaknai bahwa bahan pakaian kasar yang dikenakan orang-orang tersebut

sebagai tanda kepertapaan dan penolakan terhadap dunia.11 Pakaian bersahaja yang terbuat

6 Lorens Bagus, Op.Cit., hlm. 653.
7 Bernard Hayong, “Antara Filsafat dan Mistik: Memaknai Perjalanan Mistik-Filosofis St. Yohanes dari

Salib dalam Mendaki Gunung Karmel”, Jurnal Ledalero, Vol. 11 No. 1 Juni 2012 (Maumere: STFK
Ledalero), 5-25, hlm. 5.

8 Henk ten Napel, Kamus Teologi, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009), hlm. 219.
9 Abdul Aziz Dahlan (ed.), Ensiklopedi Hukum Islam 5, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001),

hlm. 1640.
10 Ibid.
11 Fazlur Rahman, Op.Cit., hlm. 190
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dari wol kasar ini diduga adalah pakaian kegemaran Nabi.12 Etimologi-etimologi lain,

dikemukakan oleh penulis-penulis Islam yang terkemudian, seperti bahwa kata ‘sufi’

berasal dari akar kata shafa’: menjadi murni, atau dari kata suffah: yaitu bagian yang

ditinggikan pada masjid Nabi di Madinah, di mana orang-orang miskin duduk dan

melakukan peribadatan13; atau juga seperti yang dikemukakan oleh beberapa penulis

modern, bahwa kata ‘sufi’ itu berasal dari kata Yunani, Sophos yang berarti hikmah atau

keutamaan. Dengan demikian, Sufisme merupakan “sebuah jalan kebenaran dan petunjuk

yang mana asal-usulnya adalah pemusatan diri dalam ibadah, penghadapan diri

sepenuhnya kepada Allah, penghindaran dari hiasan dan pesona dunia, penjauhan diri dari

kelezatan, harta, dan pangkat yang dikejar-kejar banyak orang dan pemisahan diri dari

orang lain untuk bersendiri dan beribadah. Maka, orang-orang yang lebih

mengkonsentrasikan diri pada ibadah itu digelari Sufi.14

2.2.2 Perkembangan Awal Sufisme

Sufisme, sebelum menjadi suatu gerakan yang berdaya tarik besar, merupakan

fenomen individu yang spontan. Gerakan ini bermula dengan adanya kegiatan masyarakat

kaum pertapa yang telah ada sebelumnya dan disebut dengan berbagai julukan: ‘kaum

pertapa’ (zuhhad), ‘pembaca-pembaca’ (qurraa’: pembaca-pembaca al-Quran) yang

‘menangis’ bila membaca al-Quran dan berkotbah (bakkaa’un: para penangis).15

Aliran zuhhad (Zuhud) yang menjadi cikal bakal Sufisme telah ada pada akhir abad

pertama dan permulaan abad kedua Hijriah. Aliran ini muncul sebagai reaksi masyarakat

atas kemewahan yang berlebihan di kalangan istana pada masa Bani Umayyah. Ketika itu

khalifah-khalifah Bani Umayyah, beserta keluarganya, dan pembesar-pembesar istana

12 Karen Armstrong, Op.Cit., hlm. 343.
13 Fazlur Rahman, Loc.Cit.
14 Abu al-Wafa’ al-Ghanimi al-Taftazani (Penerj. Ahmad Rofi’ Utsmani), Sufi Dari Zaman Ke Zaman,

(Bandung: Pustaka, 1985), hlm. 15.
15 Fazlur Rahman, Loc.Cit.
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hidup seperti gaya-gaya raja-raja Roma dan Persia yang hidup tidak lagi mempedulikan

ajaran agama. Masyarakat lantas membanding-bandingkannya dengan kehidupan

sederhana Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya. Kelompok-kelompok ini menjauhkan

diri dan tidak hanyut dengan kehidupan mewah, memperbanyak ibadah, dan bertobat

kepada Allah.16 Di kemudian hari, di Basra (Irak), aliran ini meningkat menjadi aliran

mistik (tasawuf).17 Istilah sufi kemudian perlahan-lahan dipakai menggantikan nama-nama

terdahulu, semisal zuhhad dan nussaak untuk penyebutan kelas masyarakat ini.18

Tasawuf atau Sufisme dalam Islam muncul bersamaan dengan lahirnya agama

Islam itu sendiri, yaitu semenjak Nabi Muhammad diutus menjadi rasul untuk segenap

manusia dan seluruh alam semesta.19 Fakta sejarah menunjukkan bahwa pribadi

Muhammad sebelum diangkat menjadi Rasul telah berulang kali berlaku tapa dan khalwat

di Gua Hira untuk mengasingkan diri dari masyarakat kota Mekkah yang sibuk dengan

hawa nafsu dan keduniaan.20 Cara hidup nabi seperti itu dikenal sebagai kehidupan

kerohanian yang bertujuan untuk mendekatkan diri pada Allah seperti yang dipraktekkan

para Sufi sekarang ini. Kehidupan kerohanian nabi itu pula yang dijadikan sebagai

pedoman dalam kehidupan kerohanian setelahnya yang nampak dalam Sufisme.

Kesadaran kenabian Muhammad SAW yang muncul dalam misinya, adalah

berdasar pada pengalaman-pengalaman mistik yang sangat pasti, jelas lagi kuat.21 Ini

sejalan dengan orientasi kesadaran kenabian di mana pengalaman spiritual tidak untuk

dijadikan tujuan akhir atau dinikmati demi pengalaman itu sendiri, tetapi untuk memberi

arti pada tindakan dalam sejarah. Ini sejalan dengan gambaran William Johnston dalam

Teologi Mistik-nya bahwa ada kesatuan antara anugerah hidup mistik dan rasa

16 Abdul Aziz Dahlan (ed.), Op.Cit., hlm. 1640-1641.
17 Ibid.
18 Fazlur Rahman, Loc.Cit.
19 Ibid.
20 Ibid.
21 Ibid., hlm. 183.
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kesetiakawanan, rasa bersatu dengan orang lain, berpadang gurun dan menceburkan diri ke

dunia kehidupan ramai.22

Pengalaman-pengalaman spiritual Nabi tersebut semata-mata dilukiskan demi

menunjang misi Nabi. Dalam perdebatan historis dengan para penentangnya, para Sufi pun

mengklaim bahwa dalam mempraktekkan Sufisme, mereka hanyalah mengikuti jejak

spiritual Nabi.23 Tetapi, ketika sufisme telah dimulai dan menghasilkan banyak pengikut

atau ummat, maka kebutuhan akan jenis bantahan seperti ini tak perlu lagi, sebab

mistisisme telah mengalami pemenuhannya dalam kenabian.24

Apa yang secara umum ditanamkan oleh Islam kepada pengikut-pengikutnya yang

awal, dalam tingkatan-tingkatan yang berbeda, adalah perasaan yang mendalam pada

pertanggungjawaban di hadapan pengadilan Tuhan, yang mengangkat perilaku mereka

dari alam duniawi dan kepatuhan yang mekanis terhadap hukum, kepada alam kegiatan

moral. Kunci dari kesalehan ini, adalah ‘takut kepada Tuhan’ atau tanggung jawab

terhadap cita moral.25

Sebagaimana alasan timbulnya kesalehan asketis ini, sebagai reaksi yang tajam

atas sikap hidup yang sekular dan sama sekali tak saleh dari penguasa, pada tahap ini

protes dari masyarakat yang saleh masih bersatu corak dan tak berbeda, oleh kaum ulama

dan kaum asketik yang adalah orang sama dan identik. Protes ini mendesak agar penguasa

menerima, mentaati dan memberlakukan hukum keagamaan (Syari’ah) dan tidak

menjadikan rancangan dan kehendak mereka sendiri sebagai hukum negara.26

22 William Johnston, Op.Cit. hlm. 11.
23 Fazlur Rahman, Op.Cit., hlm. 183.
24 Ibid.
25 Ibid.
26 Ibid., hlm. 185.
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2.2.3 Doktrin dan Praktek Sufisme

Pada tahap awal, Sufisme hanya merupakan gerakan minoritas, dan kaum ulama

sering memandangnya sebagai bidaah yang tidak autentik.27 Maka, terciptalah jurang

perpecahan yang kian lebar yang memaksa sejumlah wakil-wakil terkemuka dari Islam

ortodoks muncul menyelamatkan situasi.28 Sejak abad ke-3 H/9 M hingga seterusnya

muncul pula sejumlah tokoh Sufi ortodoks, yang dengan praktek dan ajaran mereka

mencoba untuk menyatukan ortodoksi dan Sufisme.29

Tokoh besar pertama dari rangkaian Sufi ortodoks ini adalah Harits al-Muhasibi

(w. 243 H/857 M) yang, setelah mengalami konversi moral dari teologi rasional ke

Sufisme, lalu mengabdikan dirinya untuk menegakkan paham agama yang ortodoks

dengan disertai kesadaran dan kehidupan batin yang mendalam.30 Seperti al-Ghazali, yang

muncul dua setengah abad kemudian, ia mengumpulkan warisan kesalehan dari para Sufi

yang terdahulu dan di atasnya dibangun dan dihidupkannya kehidupan agama yang

lahiriah dengan hukum-hukum dan ritus-ritusnya. Inti dari ajarannya bukanlah penolakan

terhadap kehidupan lahiriah tetapi penjagaan yang terus-menerus atas kesuciannya dan

kritik diri, keangkuhan karena menganggap diri sendiri sebagai saleh.31

Tetapi Sufisme tidak bisa tinggal puas dengan kesalehan dan seruan cintanya terus-

menerus. Setelah memperoleh pengikut dan anggota-anggota ortodoks yang terpandang,

maka dikembangkanlah metodologi ‘jalan batin’-nya, ‘jalan spiritual’ menuju Tuhan.

Dorongannya untuk bertindak demikian mungkin sekali dipercepat oleh tuduhan ulama

bahwa, kalau klaim-klaim Sufi diakui maka akan timbul kekacauan spiritual, karena tidak

mungkinnya mengatur, mengontrol bahkan meramalkan jalannya ‘kehidupan spiritual’ itu.

Di samping itu kaum Sufi sendiri merasa perlu untuk mengembangkan suatu metode

27 Karena Armstrong, Op.Cit., hlm. 347
28 Fazlur Rahman, Op.Cit., hlm. 193.
29 Ibid.
30 Ibid.
31 Ibid., hlm. 194.
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kontrol dan kritik untuk membakukan dan sejauh mungkin mengobyektifkan pengalaman-

pengalaman mereka.32

Sementara itu dalam tubuh Sufi telah dimulai usaha-usaha untuk merentangkan

jembatan di atas jurang yang memisahkan Islam ortodoks dan Sufisme dan menjaga

Sufisme agar tetap berada dalam batas-batas yang wajar. Kegiatan itu diprakarsai oleh

tokoh-tokoh seperti al-Kharraz dan al-Junaid dari Baghad (w. 910 H).33 Al-Kharraz

mengemukakan konsep ‘subsistensi’ atau ‘survival’ (kelanggengan, baqa’) untuk

memperbaiki dan memperluas doktrin Abu Yazid al-Bisthami (w. 260H/874M) tentang

‘annihilasi’ (fana’), yakni bergantinya sifat manusia dengan sifat Ketuhanan.34 Yang

dimaksudkan dengan konsep ‘subsistensi’ adalah sesuatu yang positif, sementara fana

memusnahkan (kekurangan-kekurangan manusiawi), maka dengan baqa (kekekalan diri)

manusia akan terus hidup bersama Tuhan.35

Sementara al-Junaid memandang seluruh pencarian yang dilakukan oleh seorang

Sufi sebagai usaha kembali ke fitrah asal manusia pada saat penciptaan. Baginya, fana

(peniadaan diri) harus digantikan oleh baqa (kekekalan diri), langkah kembali ke diri yang

telah meningkat. Persatuan dengan Tuhan tidak boleh menghancurkan kemampuan

alamiah kita, tapi justeru menyempurnakannya. Seorang Sufi yang telah menghilangkan

egoismenya dan menemukan kehadiran Ilahi dalam inti wujudnya sendiri akan mengalami

kesadaran diri dan pengendalian diri yang lebih besar. Oleh karena itu, tatkala mereka

mengalami fana dan baqa, kaum Sufi telah mencapai apa yang oleh Yohanes dari Salib –

mengikuti tradisi Yunani Kristen – disebut “penuhanan” (deification).36

Walaupun demikian, para Sufi sepenuhnya sadar akan bahaya yang bisa dialami

oleh mereka yang tak terlatih, yang menjalani kehidupan mistik tanpa nasihat seorang pir

32 Ibid.
33 Ibid., hlm. 198; Cf. Karen Armstrong, Op.Cit., hlm. 345.
34 Ibid., hlm. 194.
35 Ibid., hlm. 198.
36 Karen Armstrong, Op.Cit., hlm. 345-346.
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(guru Sufi), dan karena kerasnya latihan Sufi.37 Namun doktrin mereka secara material

memberikan sumbangan kepada penyelamatan hubungan mereka dengan disiplin-disiplin

yang diwakilinya serta membawa Sufisme ke dalam lingkungan ortodoks.38

Gerakan ini mencapai puncaknya dalam tokoh monumental al-Ghazali, yang

kemudian terbukti sebagai tiang utama penyokong gerakan tersebut. Ia tidak hanya

membangun kembali Islam ortodoks, dengan menjadikan Sufisme sebagai bagian integral

darinya, tapi ia juga merupakan pembaharu Sufisme yang besar, yang membersihkannya

dari unsur-unsur yang tak-Islamis39 dan mengabdikannya kepada paham Islam yang

ortodoks. Dengan demikian, ia merupakan langkah akhir dari suatu sejarah perkembangan

yang panjang. Islam memperoleh daya hidup dan daya tarik populer yang baru yang

menyebabkannya tersebar ke daerah-daerah yang luas di Afrika, Asia Tengah, dan India.40

Sejak masa itu dan seterusnya, seringkali seorang teolog besar adalah seorang Sufi besar

pula.41

2.3 Mistisisme dalam Agama Kristen

2.3.1 Hakekat Mistisisme Kristiani

Dionisius Areopagit, rahib yang diperkirakan hidup pada abad ke-4 atau awal abad

ke-5, adalah orang pertama yang memperkenalkan istilah teologi mistik kepada agama

Kristiani dengan risalahnya berjudul, Teologi Mistik. Bagi Dionisius, kata teologi berarti

kebijaksanaan, kebijaksanaan tertinggi, sedangkan kata mistik sendiri merupakan kata sifat

dari ‘misteri’. Ia mengajarkan sebuah jalan mistik dalam arti bahwa jalan itu adalah jalan

rahasia, tersembunyi, tidak berbentuk, gelap. 42

37 Ibid., hlm. 347.
38 Fazlur Rahman, Op.Cit., hlm. 201.
39 Abdul Aziz Dahlan (ed.), Op.Cit., hlm. 1641; Cf. Fazlur Rahman, Op.Cit., hlm. 202.
40 Fazlur Rahman, Op.Cit., hlm. 202.
41 Ibid.
42 William Johnston, Op.Cit., hlm. 20.
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Teologi ini mendapat bentuknya dari pengaruh ajaran mengenai tidak dipahaminya

Allah (misteri Allah) oleh ketiga teolog ulung dari Kappadokia, Basilius dari Kaisarea,

Gregorius dari Nyssa dan Gregorius dari Nazianzus. Mereka mengakui bahwa Allah

adalah misteri segala misteri yang tinggal dalam cahaya yang tidak dapat dihampiri atau di

dalam kegelapan yang tidak dapat ditembus.43 Karena itu, teologi dari Bapa-Bapa

Kappadokia itu dikenal sebagai teologi pengingkaran yang di kalangan orang-orang

Yunani disebut “teologi apofatik”. Teologi yang memperkenalkan suatu ‘jalan tanpa

cahaya’. Sebab Allah itu tidak terindrai, tidak ada orang yang pernah melihat Allah, pun

tidak ada orang yang akan pernah melihat-Nya. Kehadiran-Nya hanya dapat dirasakan.

Meskipun teologi negatif (apofatik) merupakan bagian berharga dan integral dari tradisi

Kristiani, tidak serta merta teologi positif (katafatik) diabaikan. Para teolog ini meskipun

melihat Allah sebagai sosok akbar yang tidak diketahui, namun punya keberanian untuk

angkat suara, angkat bicara dan menyapa-Nya: “Bapa Kami”.44

Tokoh-tokoh Kappadokia dan tradisi mistik yang berasal dari sana memadukan

pendekatan apofatik dan katafatik menjadi satu muatan yang paradoks. Paradoks besar

segala teologi, tetapi khususnya teologi mistik, adalah karena Allah dapat diketahui tetapi

sekaligus tidak dapat diketahui. Namun, para mistikus, kerap berbicara mengenai Allah

sebagai sahabat karib yang mereka kenal dengan sangat baik. Biarpun teologi mistik dari

Gregorius Nyssa dan Yohanes dari Salib senantiasa menyenandungkan tema kegelapan,

namun tiba-tiba para mistikus sendiri menyadari bahwa kegelapan itu adalah cahaya.45

Sebagaimana dikutip William Johnston, Cuthbert Butler dalam bukunya, Western

Mysticism kembali menegaskan bahwa kata ‘mistik’ berasal dari Dionisius dan baru

beredar di Barat pada akhir Abad Pertengahan, sedangkan kata ‘mistisisme’ merupakan

kata modern. Sementara itu, ‘kontemplasi’ adalah kata yang di dalam karya St. Agustinus,

43 Ibid.
44 Ibid., hlm. 21-22.
45 Ibid., hlm. 22.
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St. Gregorius, dan St. Bernardus, digunakan untuk merujuk kepada apa yang sekarang

biasa disebut pengalaman mistik.46

Kata misteri yang berakar pada kata Yunani muein (tutup mulut) digunakan dalam

kaitannya dengan upacara agama misteri, upacara yang harus dirahasiakan. Namun, Louis

Bouyer berpendirian bahwa kata sifat ‘mistik’ digunakan oleh Bapa-Bapa Gereja dalam

tiga konteks.47 Kata itu pertama digunakan ketika mereka berbicara mengenai Kitab Suci.

Kitab Suci itu mistik sifatnya karena memuat misteri Kristus, dan tafsir mistik adalah

tafsir yang menyingkap misteri itu. Penggunaan kedua menyangkut Ekaristi yang

merupakan misteri iman. Penggunaan yang ketiga menyangkut pengalaman religius yang

disebut sebagai pengalaman mistik.48

Kata ‘misteri’ dan bentuk jamaknya ‘misteri-misteri’ ditemukan dalam Perjanjian

Baru dengan arti yang kaya. Dalam Injil, ‘misteri’ digunakan dalam kaitan dengan

perumpamaan-perumpamaan. “Kepadamu telah diberikan misteri kerajaan Allah, tetapi

bagi mereka di luar, segalanya diberikan dalam bentuk perumpamaan…” (Mrk 4:11).

Yang dimaksudkan dengan misteri itu adalah kerajaan Allah. Maka misteri yang turun

kepada Bapa Gereja dari Perjanjian Baru adalah misteri Kristus yang wafat, yang bangkit,

dan yang akan datang lagi. Misteri itu adalah misteri Kristus yang menyingkapkan Bapa,

misteri Kristus yang menebus dunia.49

2.3.2 Sejarah Perkembangan Awal

Mengutip W. Johnston, secara ringkas dapat dikatakan bahwa teologi mistik

berkembang lambat selama lima abad pertama sejarah Kristen. Pada Origenes teologi itu

merupakan teologi cinta. Pada tokoh-tokoh Kappadokia dan Dionisius, teologi itu juga

46 Ibid., hlm. 26.
47 Ibid., hlm. 35.
48 Ibid.
49 Ibid., hlm. 34.
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teologi misteri. Pada Bapa penghuni gurun, teologi itu adalah ilmu pastoral yang

memberikan bimbingan rohani. Sedangkan di biara-biara, teologi itu dikawinkan dengan

liturgi, dengan Sabda dan Ekaristi. Dan pada Agustinus matra rahmat dari teologi mistik

mendapat penekanannya.50

2.3.2.1 Sumber-sumber dalam Kitab Suci

Sumber utama mistisisme Kristiani adalah Kitab Suci. Tulisan-tulisan para Bapa

Gereja memperlihatkan bahwa mereka membaca ulang, memeditasikan dan menghayati

Kitab Suci, sedemikian kerap sehingga tulisan-tulisan mereka dapat dianggap sebagai

komentar dan tafsir kontekstual atas Kitab Suci.51

Teks-teks Kitab Suci tertentu banyak menyajikan anutan yang istimewa mengenai

pengalaman mistik. Teks doa “Bapa Kami”, misalnya telah sekian sering dijadikan mantra

oleh para mistikus yang terus saja diulang seperti refren dalam doa-doa mereka. Dua kata

“Bapa Kami” ini seakan-akan mengandung seluruh teologi mistik - cinta Allah yang luar

biasa besarnya beserta tanggapan manusia yang penuh percaya - dan orang yang

mendaraskan, akhirnya terangkat keluar alam kata serta pikiran dan memasuki Misteri

segala misteri.52

Ada pula sosok yang dapat dijadikan anutan paling bagus mengenai kontemplasi.

Maria dari Magdala yang bersimpuh menghadap kaki Yesus, dengan cinta yang besar ia

terbawa keluar alam kata serta konsep dan memasuki alam sunyi yang tidak lain adalah

senyap keilahian Yesus sendiri.53 Kesadaran mistis yang lain terekam dalam naskah-

naskah penting di dalam Surat-Surat St. Paulus. “Aku hidup, tetapi sekarang bukan aku,

melainkan Kristus yang hidup di dalam diriku” (Gal 2:20) adalah pengalaman seseorang

50 Ibid., hlm. 27.
51 Ibid., hlm. 29.
52 Ibid.
53 Ibid., hlm. 30.
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yang telah kehilangan keakuannya yang kerdil dan berpaling kepada Allah dan berseru:

“Abba, Bapa!”. Kemudian dalam naskah yang lain, Paulus berkata bahwa “Barangsiapa

bersatu dengan Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia” (1Kor 6:17).54

Sementara itu secara liturgis dihayati secara utuh dalam tradisi Jemaat Perdana

yang selalu berkumpul di sekitar meja perjamuan Tuhan untuk memecahkan roti dan

mendaraskan kata-kata ‘misteri’ untuk mengenang-Nya:

“Inilah Tubuh-Ku yang diserahkan bagimu.
Inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal,
Yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa.
Kenangkanlah Aku dengan merayakan misteri ini” (Mrk 14:24; 1Kor 11:24-25).

Bagi mereka kata-kata yang didaraskan pada liturgi ini adalah kata-kata yang

paling bermakna dalam seluruh Kitab Suci. Kata-kata itu mematrikan misteri iman: wafat

dan kebangkitan Yesus. Dengan demikian, pusat pengalaman religius orang Kristiani

adalah mati dan bangkit bersama Yesus yang telah wafat dan telah bangkit.

2.3.2.2 Pengaruh Hellenisme

Adolf van Harnack (1851-1930), merupakan ahli teologi Protestan yang amat

terkesan dan merasa cemas oleh adanya penghelenisasian agama Kristiani yang semakin

menjadi-jadi. Baginya, masuknya budaya helenisme bersama ide pra-Kristiani dan non-

Kristiani telah mencemari sumber mata air murni Injil.55 Cara berpikir ini mau tak mau

mempengaruhi sikap-sikap terhadap teologi mistik yang menurut anggapan lebih

merupakan ‘kusta’ dari kalangan kekafiran yang menghinggapi agama Kristiani. Yang

khususnya berbahaya, demikian katanya, adalah tulisan-tulisan Pseudo-Dionisius yang

bercorak Neo-Platonis.56 Sedangkan Luther mengatakan bahwa “Dionisius itu berbahaya,

54 Ibid.
55 Ibid., hlm. 41.
56 Augustinus, Pengakuan-Pengakuan (Penerj. Winarsih Arifin-Dr. Th. Van den End), (Yogyakarta:

Kanisius, 2001), cet. V., hlm. 193. Aliran Neo-Platonis bertolak dari filsafat Plotinus (204-269). Filsafat itu
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karena ia lebih “mem-Plato-kan” daripada “meng-Kristiani-kan”. Bahkan Luther

menyarankan agar membuang Teologi Mistik Dionisius dan buku-buku semacamnya yang

mengandung omong kosong sebagai penyakit sampar.57

Dan sungguhpun agama Katolik jauh lebih positif sikapnya, terhadap helenisme,

ahli-ahli teologi Katolik tertentu mengajukan keberatan-keberatan serius mengenai teologi

mistik apofatik yang berasal dari Gregorius dari Nyssa dan Dionisius. Sebagai misal,

Rahib Dominikan Perancis, A. J. Festugiere yang mengakui bahwa dalam teologi mistik,

para Bapa Gereja pun masih mengikuti Plato. Ia tidak memandang helenisme sebagai

kanker yang berbahaya (ia dari segi itu amat mencintai orang-orang Yunani), tetapi bagi

dirinya helenisme merupakan sesuatu yang tidak tergantung dari jiwa Kristiani yang

autentik dan malahan paralel dengan jiwa itu. Dan ia pun tidak sendirian. Beberapa ahli

teologi Katolik zaman sekarang was-was mengenai tradisi gelap (apophatic) Dionisius

yang merambah para mistikus tanah Rijn, Awan Tanpa Pengetahuan, Yohanes dari Salib

dan masih hidup dalam tulisan-tulisan Merton awal, T. S. Eliot dan banyak penulis

Karmelit lainnya. Tradisi ini, demikian pernyataan mereka, masih harus dibersihkan dari

ketakmurnian Neo-Platonis yang mengoyak jubah indah kerohanian Kristiani yang

autentik.58

2.3.2.3 Bapa-Bapa Penghuni Gurun dan Kebiaraan

Sumbangan terbesar terhadap tradisi kehidupan mistik Kristiani berasal dari para

biarawan dan pertapa-pertapa suci abad ke-3 dan ke-4 yang mengasingkan diri ke gurun

Mesir untuk berdoa. Dari merekalah asal gerakan kebiaraan yang menyuburkan doa mistik

bersifat religius. Keallahan adalah Yang Berada di atas segala sesuatu, Esa, Awal, Baik, meskipun
sebenarnya tidak mungkin orang menyatakan apapun mengenai Keallahan itu. Keallahan itu menghasilkan
dunia melalui emanasi (pemancaran), tanpa kehilangan apa-apa, sama seperti matahari memancarkan sinar-
sinarnya. Agustinus dalam Pengakuan-nya, mencatat persamaan antara ajaran ini dengan iman Kristen di
samping perbedaan yang mencolok.

57 William Johnston, Op.Cit., hlm. 31.
58 Ibid., hlm. 32.
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selama hampir dua ribu tahun di seluruh dunia Kristiani. Mereka bukanlah orang-orang

sekolahan dan bukanlah sarjana. Mereka hanyalah tokoh-tokoh (petapabrata) yang

mendalami imannya dan hidup menghayati kepenuhan hidup doa Kristiani. Dari sanalah

lahir tokoh-tokoh bijaksana, yang dua di antaranya - sebagaimana ditulis Johnston - pantas

disebut dan mendapat gelar ahli mistik (mistikus).59

Yang pertama adalah Evagrius dari Pontus (345-399). Ia adalah orang Yunani

terpelajar yang memperoleh pengaruh kuat dari Origenes, berguru pada tokoh-tokoh

Kappadokia sebelum memasuki alam sepi gurun. Tulisan-tulisannya lebih mengalir dari

doanya yang diam ketimbang dari studinya yang dijalankan dengan rajin. Menurutnya,

‘ahli teologi adalah seorang yang berdoa dan seorang yang berdoa adalah seorang ahli

teologi’. Doa bukannya studi melainkan kunci untuk teologi. Karena dalam doa orang

menerima dari Allah pengetahuan sejati mengenai Allah (teognosis).60 Ajaran mistik

penting dari Evagrius adalah mengenai ‘doa murni’. Doa itu adalah doa tanpa

menggunakan gambaran atau pun ide sama sekali; tanpa menggunakan pikiran.61

Dan orang terpelajar kedua yang masuk ke padang gurun berasal dari Barat. Dia

adalah Yohanes Cassianus (365-435) yang lahir di Rumania, adalah guru doa yang ulung.

Apabila Evagrius berbicara mengenai tidak adanya nafsu (apatheia), Cassianus berbicara

mengenai kemurnian hati, suatu istilah Kitab Suci yang telah digunakan sejak itu. Ia

mengajarkan doa diam, tanpa menggunakan gambaran, tanpa berpikir, dengan mengatakan

bahwa apabila bertatap muka dengan Allah, orang tidak memerlukan kata-kata. Ajarannya

berpengaruh kuat terhadap aturan-aturan kebiaraan St. Benediktus dan dalam tradisi

kebiaraan setelahnya. Di biara-biara, doa mistik tidak pernah dapat dipisahkan dari liturgi;

doa mistik senantiasa disuburkan oleh Kitab Suci dan Ekaristi.62

59 Ibid., hlm. 23-25.
60 Ibid., hlm. 24.
61 Ibid.
62 Ibid.
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2.3.2.4 Kontemplasi di Barat

Dalam bukunya Western Mysticism, Cuthbert Butler menunjukkan bahwa kata

Latin contemplatio merupakan terjemahan kata Yunani theoria yang sering digunakan di

biara-biara di Barat, untuk merujuk kepada apa yang sekarang biasa disebut ‘pengalaman

mistik’.63

Doa kontemplatif merupakan doa diam, doa tanpa penalaran atau pemikiran. Orang

yang berdoa tetap diam di hadirat Allah atau hanya menggunakan kata-kata yang diulang-

ulang, seperti misalnya doa Yesus. Yang penting, sebagaimana yang dikatakan dengan

begitu bagus oleh St. Teresa Avila, berdoa bukanlah banyak berpikir, melainkan banyak

mencinta. Baginya, doa adalah latihan cinta.64 Dan dari kontemplasi yang diam ini, dalam

perjalanan waktu mungkin muncul saat-saat pencerahan atau ekstase atau kebangkitan

budi. Dan rasa hadirat ini mungkin tumbuh menjadi api cinta atau malam kegelapan.

Pengalaman mistik seperti ini ditemukan dalam diri St. Teresa Avila yang ketika berdoa,

ia bagaikan berbicara dengan seseorang dalam kegelapan yang merasa yakin bahwa ia ada,

namun tak dapat melihatnya.65

Juga dalam seruan mendalam dari St. Agustinus: “Terlambat aku mencintai

Dikau... dan lihatlah, Dikau ada di dalam diriku dan aku ada di luar… Dikau bersama aku

dan aku tidak bersama Dikau…”66 Dan ketika sampai pada teologi mistik, sumbangan

besar Agustinus ada di bidang rahmat. Karena yakin akan tidak memadainya kodrat

manusia secara mendasar ia dapat berdoa: “Berikanlah apa yang Dikau perintahkan, dan

perintahkan apa yang Dikau kehendaki”.67

Para mistikus sejati sadar bahwa segala sesuatu adalah anugerah, bahwa usaha

manusia tak ada gunanya, jika usaha itu bukan usaha yang dianugerahkan oleh Allah.

63 Ibid., hlm. 26.
64 St. Teresa Avila, Riwayat Hidup, (Bajawa: St. Yosep, 1995), hlm. 67.
65 Ibid., hlm. 444.
66 Augustinus, Op.Cit., hlm. 308.
67 Ibid., hlm. 310. Cf. William Johnston, Op.Cit., hlm. 26-27.
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Orang tidak boleh lupa bahwa cinta Allah itu lebih dulu datangnya. “Kita mencintai

karena Dia lebih dulu mencintai kita” (Yoh 4:19). “Kamu tidak memilih Aku, tetapi

Akulah yang telah memilih kamu (Yoh.15:16). Panggilan itu adalah sebuah anugerah.

Kemajuan itu sebuah anugerah. Orang harus selalu menunggu Allah. Dan karenanya, ia

tidak boleh membangkitkan cinta sebelum datang waktunya.68

2.3.3 Doktrin dan Praktek Mistik Kristiani

Dari apa yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa sumber utama

doktrin dan praktek mistik Kristiani adalah Kitab Suci. Ini terbaca dari tulisan-tulisan para

Bapa Gereja yang seringkali dianggap sebagai komentar atas Kitab Suci sesuai dengan

latar belakang zaman mereka.69 Dari Kitab Suci para mistikus menggapai pengalaman

religiusnya yang paling penting. Mereka menjadikan penggalan kalimat Kitab Suci

sebagai doa mantera yang diucapkan berulang kali, sehingga mereka diangkat ke suatu

kesadaran dan persatuan sewaktu mereka tinggal diam di hadirat misteri besar yang

menyelubungi alam semesta.70

Perjalanan mistik adalah perjalanan penuh bahaya. Ketika seseorang memasuki

tingkat kesadaran mendalam, mereka memerlukan bimbingan dan bantuan. Sebab,

perjalanan itu adalah perjalanan memasuki misteri dengan segala kemungkinannya. Tanpa

seorang pembimbing tangguh, seseorang dapat saja tersesat dalam ilusi, tersesat dalam

badai, atau mandek begitu saja tanpa membuat suatu kemajuan. Kesadaran inilah yang

kemudian mendorong para mistikus seperti, Teresa Avila dan Yohanes dari Salib - yang

berkat tuntunan pembimbing rohani terpercaya telah maju dalam hal doa - menulis

pengalaman-pengalaman mistik mereka sebagai jalan untuk membimbing para pemula

yang hendak memulai perjalanan doa berkat bantuan Roh Kudus. Karena itu pula, sejak

68 William Johnston, Op.Cit., hlm. 27.
69 Ibid., hlm. 29.
70 Ibid.
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abad-abad awal agama Kristiani telah ada teologi mistik yang bertujuan untuk mengajar

orang bagaimana berdoa, dengan membimbing mereka melewati malam gelap menuju

persatuan dengan Allah, yang oleh Yohanes dari Salib dianalogikan sebagai pendakian

menuju puncak gunung Karmel.71

Risalah pertama yang kita kenal mengenai teologi mistik ditulis pada abad ke-4

atau awal abad ke-5 oleh rahib nirnama yang mencantumkan nama Dionisius Areopagit

pada karyanya Teologi Mistik. Karya ini ditulis dalam bentuk surat kepada seorang murid

yang memberikan instruksi praktis bagaimana naik ke puncak gunung doa. Teologi itu

membimbing si murid agar dapat melampaui daya berandai-andai, daya menalar dan daya

berpikir, memasuki alam tanpa pengetahuan di mana ia, seperti halnya Musa, bertemu

dengan Allah dalam alam gelap pekat. Sampai saat ini, teologi mistik memang bersifat

pastoral, sebab teologi ini berkiblat pada bimbingan, pada usaha menolong umat di jalan

mereka menuju Allah.72

Gerakan selanjutnya terjadi pada abad ke-14 di mana adanya rumpun mistikus di

daerah Sungai Rijn, Vlaanderen, dan Tanah Inggris. Para mistikus ini juga pengajar dan

pembimbing rohani. Mereka memberikan instruksi bagaimana caranya masuk ke dalam

awan tanpa pengetahuan, bagaimana menghindari jebakan-jebakan, bagaimana

menaklukkan badai. Gerakan serupa muncul di Spanyol abad ke-16 di mana para rahib

Karmelit mengajarkan mistisisme ekstase yang berpusat pada salib Yesus dan menolak

segalanya demi cinta. Mereka membimbing orang-orang kontemplatif melewati malam

gelap jiwa menuju puncak gunung Karmel atau melalui puri-puri besar73 menuju pusat

71 Uraian lengkapnya dalam mahakarya St. Yohanes dari Salib, Pendakian Gunung Karmel – Montis
Ascentum (1579-1586); Cf. Eulogio Pacho O.C.D, The Art of Reaching God According to St. John of the
Cross, (Kalamassery: Jyothir Dhara Publications, 1990), hlm. 34, 42, 47, 53; Cf. Justin Panakal O.C.D (ed.),
St. John of the Cross: Studies on His Life, Doctrine and Times, (Kalamassery: Jyothir Dhara Publications,
1991), hlm.1-2.

72 William Johnston, Op.Cit., hlm. 36.
73 Ungkapan ini berasal dari St. Teresa Avila, dalam karyanya, “Interior Castle - Puri Batin”. Ia

melukiskan perjalanan jiwa seorang yang mencari Allah (pendoa) sebagai perjalanan menuju ke bagian
paling dalam atau pusat puri, tempat di mana Sang baginda bertakhta. Namun, perjalanan ke sana adalah
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istana batin.74

Pada paruh pertama abad ke-20 teologi mistik adalah mata kuliah praktis atau mata

kuliah pastoral yang diajarkan di seminari-seminari dan fakultas-fakultas teologi Katolik

di seluruh dunia. Kepada para murid atau seminaris diajarkan bagaimana mereka harus

berdoa dan membimbing orang-orang kontemplatif yang akan mereka jumpai dalam

pelayanan mereka di masa mendatang. Situasi-situasi yang telah berubah di seluruh dunia

tampaknya membuat pengajarannya tidak lagi relevan. Pasca Konsili Vatikan II (1962-

1965), teologi mistik tidak lagi menjadi mata kuliah yang formal. Menyadari akan masih

perlunya umat dibimbing pada jalan menuju Allah, maka perlu usaha untuk mendudukkan

kembali teologi mistik ke tempat terhormatnya pada abad ke-21 ini, sebagaimana terjadi

pada abad ke-4 dan ke-16 dengan diperbaharui, dizamankan, dan direlevankan.75 Karena

zaman ini, sebetulnya zaman di mana Allah mestinya lebih dibutuhkan dari sebelumnya,

lebih dialami kelembutan-Nya berhadapan dengan kerasnya zaman, lebih didambakan

kerahiman-Nya ketika dihadapkan dengan tantangan dunia yang semakin kompleks. Dan

teologi mistik adalah jawaban bagi kebutuhan dasariah manusia ini.

2.4 Ibn al-Arabi: Konteks Sejarah, Riwayat Hidup dan Legasinya

Ibn al-Arabi diakui sebagai Sufi-filosof paling besar dalam peradaban Islam.

Kemasyurannya terjadi secara paradoksal. Di satu sisi ia dicap bidaah, heresi dan non-

ortodoksi. Ia sering disalahartikan dengan mengafirkannya terutama oleh mereka yang

berada di luar jalur tradisi mistiknya. Bagi cendekiawan yang mempelajarinya, ia

seringkali membingungkan karena term-term teknisnya yang sulit dipahami. Di lain pihak,

oleh yang berada dalam jalur pemikiran dan tradisi mistiknya, otoritas dan kewibawaan

perjalanan yang tidak tanpa rintangan dan bahaya. Dari teras puri dan seterusnya jiwa maju secara bertahap
berkat usahanya yang dianugerahkan Allah.

74 Ibid., hlm. 2, 66-68.
75 Ibid., hlm. 3.
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Ibn al-Arabi amat kuat. Ia dikenal luas terutama dalam bidang tasawuf atau sufisme-

filsafat. Dalam bidang tersebutlah dia tenggelam dalam dunia batin dan petualangan

spiritual76 yang kemudian mengantarnya sebagai Syaikh al-Akbar - Mahaguru para Sufi.

2.4.1 Konteks Sejarah

Ibn al-Arabi  hidup pada awal masa pemerintahan Dinasti al-Muwahidun, di kota

bernama Murcia, daerah Mediteranian, antara Valencia dan Almeria, wilayah  Andalusia,

Spanyol.77 Ayahnya pernah menduduki jabatan dalam bidang militer di bawah

pemerintahan Ibn Mardanish, bekas panglima perang Kristiani. Keluarga Ibn al-Arabi

mempunyai hubungan erat dengan orang-orang saleh tertua yang mempunyai garis

keturunan Arab di Spanyol ketika itu, yaitu garis bani Ta’i. Keluarga Ibn al-Arabi memang

termasuk keluarga khassa dalam masyarakatnya, yaitu elite kultural yang terdiri dari

kelas-kelas penguasa dan birokrat-birokrat tertinggi dalam administrasi pemerintahan serta

militer di Andalusia.78

Dinasti al-Muwahidun memerintah Andalusia selama kurang dari seratus tahun.

Sebagaimana pemerintahan sebelumnya, misi al-Muwahidun adalah memurnikan Islam.

Namun, Dinasti ini mengakarkan agendanya pada penekanan yang kuat ”pada

transendensi Tuhan dan Tauhid, supremasi al-Quran dan Hadith atas aliran-aliran dalam

hukum, dan pada perlunya reformasi moral”.79 Pada masa ini berkembang satu bentuk

mistisisme baru berdasarkan ajaran-ajaran Spanyol dan budaya Timur yang dipimpin oleh

Abu Madyan al-Andalus (w.1197), guru Tasawuf yang mempunyai pengaruh besar

terhadap Ibn al-Arabi, sekalipun mereka tidak pernah bertemu.80

76 Arif Munandar Riswanto, Buku Pintar Islam, (Bandung: Mizan, 2010), hlm. 449. Cf. Samsul Munir
Amin, Kisah Sejuta Hikmah Kaum Sufi, (Jakarta: Amzah, 2008), hlm. 130.

77 Shafa’atun Almirzanah, Ph.D., D.Min., Op.Cit., hlm. 10.
78 Ibid.
79 Ira M. Lapidus, A History of Islamic Societies, (Cambridge: Cambridge University Press, 1988), hlm

306, dikutip oleh Shafa’atun Almirzanah, Ph.D., D.Min., Op.Cit., hlm. 11.
80 Ibid., hlm. 12.
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2.4.2 Biografi Ibn Al-Arabi (560H/1165M-635H/1240M)

Ibn al-Arabi bernama lengkap Muhammad bin Ali bin Muhammad bin al-Arabi al-

Tai al-Hatimi – sebagaimana ia menyebut dirinya dengan versi namanya yang lebih

lengkap yang mana tiga nama terakhir menunjukkan garis keturunan Arabnya yang

mulia.81 Sementara dalam sumber-sumber yang lain secara singkat hanya ditulis Muhyi al-

Din Arabi. Ia dikenal sebagai salah satu master Sufi terbesar sepanjang zaman, yang lahir

pada 27 Juli 1165M/17 Ramadhan 560H di Murcia-Mediteranian, antara Valencia dan

Almeria, wilayah  Andalusia, Spanyol, pada awal masa Dinasti al-Muwahidun. 82

Sebagaimana sering dialami oleh banyak komentator Ibn al-Arabi, salah satu

kesulitan terbesar dalam membuat sketsa biografi kritis Ibn al-Arabi adalah memilah-

milah beberapa pengaruh intelektual dan spiritual yang membentuk kepribadiannya. Salah

satu penyebab timbulnya kesulitan dimaksud adalah atmosfer intelektual dan spiritual Ibn

al-Arabi muda di Andalusia amat kaya akan ide-ide ilmiah, keagamaan, serta filsafat yang

paling penting dan kompleks pada zamannya. Demi penyederhanaan, kehidupan Ibn al-

Arabi akan dibagi ke dalam tiga fase, menurut Izutsu sebagaimana dikutip Syafa’atun

Almirzanah dalam When Mystic Master Meet-nya. Pertama, fase persiapan dan

pembentukan pengembaraan spiritual serta intelektualnya sebagai seorang Sufi; kedua,

fase perkembangan; ketiga, fase kematangan spiritual dan intelektual sebagai seorang

Sufi.83

2.4.2.1 Fase Persiapan dan Pembentukan

Ketika berusia 8 tahun, keluarga Ibn al-Arabi pindah ke Sevila setelah jatuhnya Ibn

Mardanish dan ditaklukannya Murcia oleh Dinasti al-Muwahidun. Di usia semuda itu, ia

81 Stanford Encyclopedia, “Encyclopedia of Philosophy Ibn Arabi”, (Stanford University, 2008), 1-16,
hlm. 2, dalam http://stanfordencyclopedia.com. Diakses, Jumat 11 Agustus 2017.

82 Cf. Introduction by R.W.J. Austin (Penerj.), dalam Ibn al-Arabi, The Bezels of Wisdom, (London:
SPCK, 1980), p. 1.

83 Shafa’atun Almirzanah, Ph.D., D.Min., Op.Cit., hlm. 13.
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telah memasuki sekolah yang mengajarkan ilmu-ilmu tradisional Islam, termasuk al-

Quran, Tafsir, Hadith, Hukum Islam, adab (tata bahasa serta komposisi Arab), kalam dan

filsafat skolastik.84 Di bawah bimbingan ulama terbaik Andalusia pada zamannya Ibn al-

Arabi muda amat cepat menguasai dan menjadi ahli dalam bidang utama pengetahuan

Islam. Kemajuan ini menunjukkan betapa cerdasnya Ibn al-Arabi belia ini serta

mempunyai minat yang tinggi akan ilmu pengetahuan.

2.4.2.2 Fase Perkembangan

Sebagai anak pertama dan satu-satunya laki-laki, Ibn al-Arabi menjadi sumber

kebahagiaan kedua orangtuanya, dan sebagai anak muda ia gemar berburu binatang serta

mengikuti jejak ayahnya masuk tentara. Tampaknya ketika sejak awal bergabung dalam

kemiliteran, Ibn al-Arabi telah mempunyai kecenderungan terhadap spiritualitas,

walaupun ia belum merasa terlalu yakin untuk mengikuti latihan dan praktek-praktek

tertentu dari bidang ini. Ia menyebut periode ini sebagai jahiliyya, (suatu istilah dalam

historiografi Islam untuk merujuk pada ”Abad Kebodohan” di negeri Arab penyembah

berhala sebelum datangnya Islam), suatu masa di mana dirinya masih terombang-ambing

antara kondisi yang masih haus akan dunia fenomenal dan rindu pada Tuhan.85

Sevila juga merupakan pusat spiritualitas Tasawuf yang penting. Sejumlah besar

master Sufi terkenal tinggal di sana. Ditambah lagi warisan keluarga Sufinya sudah

mengarahkan dan meningkatkan kecenderungannya pada kesalehan khusus Sufi. Kedua

saudara ibunya Abu Muslim al-Khawlani dan Yahya Ibnu Yoghman adalah Sufis, yang

menghabiskan banyak waktu malamnya untuk berdoa. Juga Sufi lain yang dikenal Ibn al-

Arabi sejak masa kecilnya, adalah Abu Ali al-Shakkaz. Shakkaz diketahui memiliki

kedekatan khusus dengan keluarga Ibn al-Arabi dan yang akhirnya menjadi salah satu

84 Ibid., hlm. 14.
85 Ibid., hlm. 15.
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guru spiritualnya sejak awal.86 Pengalaman vision pertama Ibn al-Arabi menggambarkan

bagaimana ia menjadi seorang Sufi muda. Di awal masa remajanya, dia sungguh-sungguh

mengalami pertobatan yang visioner ketika bertemu dan menerima perintah dari Yesus

(Yesus Al-Quran), Musa dan Muhammad. Iluminasi ini membuka jiwanya untuk memulai

perjalanan spiritualnya dan kemudian mengantarnya menjadi ahli di bidang Tasawuf.87

Hal penting terakhir dari fase ini yang perlu ditambahkan adalah pengaruh istrinya

dalam Sufisme yang memainkan peran sebagai pembimbing dan guru spiritual bagi Ibn al-

Arabi.88 Dimensi asketisme di dunia Sufi memang tidak selalu menuntut selibat -

sebagaimana askestisme di dunia Kristiani - kalaupun ada, hanya untuk suatu periode

tertentu89 - sebab kehidupan berkeluarga tetap merupakan praktek normal bagi kaum Sufi

selama berabad-abad.90 Dan meskipun al-Quran mengkritik hidup membujang sebagai

suatu kegagalan mencapai tujuan kodratinya, tetapi tidak mengutuknya secara moral.

Bahkan terhadap individu-individu yang selibat banyak diberi pujian karena prakteknya

menjaga kesucian.91 Menurut beberapa sumber, Ibn al-Arabi menikahi perempuan muda

dari keluarga terhormat bernama Maryam binti Muhammad b. Abdun al-Bija’i. Maryam

adalah seorang istri yang saleh, yang berkat pengalaman-pengalaman spiritualnya Ibn al-

Arabi kemudian memutuskan untuk memasuki jalan Tasawuf secara formal.92

2.4.2.3 Fase Kematangan Spiritual dan Intelektual

Pada akhir tahun 597 H/1200 M, Ibn al-Arabi mengalami dua vision. Yang pertama

adalah yang tertinggi yang pernah dicapai para wali, yaitu yang disebut dengan maqam

qurb (‘kedekatan’) pada Allah, dan yang kedua adalah perintah untuk melakukan

86 Ibid., hlm. 31.
87 Stanford Encyclopedia, Loc.Cit., Cf. Shafa’atun Almirzanah, Ph.D., D.Min., Loc.Cit.
88 Ibid., hlm. 29.
89 Ibid., hlm. 23.
90 Fazlur Rahman, Op.Cit., hlm. 189.
91 Ibid.
92 Shafa’atun Almirzanah, Ph.D., D.Min., Op.Cit., hlm. 24.
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perjalanan ke Timur.93 Perjalanan ke Timur ini menandai permulaan fase kematangan

spiritual dan intelektual dalam kehidupan Ibn al-Arabi sebagai seorang Sufi.

Mendekati usianya yang ketiga puluh (590H/1195M), Ibn al-Arabi pergi ke

wilayah Iberia dan menghabiskan banyak waktu di Tunisia. Selama di sana, ia juga

mengunjungi dan berkonsultasi dengan Sufi-Sufi ternama lain. Pada usia ke-33 tahun, ia

melakukan perjalanan yang sangat luar biasa di antara semua perjalanan yang pernah

dilaluinya, yakni perjalanan mir’aj yang mencerminkan perjalanan Isra’ dan Mi’raj Nabi

yang terkenal.94

Selain berjumpa dengan orang-orang suci pewaris Nabi Muhammad, Ibn al-Arabi

juga melihat dirinya sebagai salah satu dari orang-orang suci itu. Bahkan Ibn al-Arabi

melihat dirinya “Penutup” orang-orang suci pewaris Nabi.95 Di sini dalam konteks yang

lebih luas, perlu dipahami bahwa deklarasi atau pengakuan Ibn al-Arabi sebagai orang suci

ini bukan suatu bentuk arogansi. Allah mempersilahkan hamba-Nya untuk menjadi wali

dan pembimbing spiritual bagi orang-orang beriman.96 Sekalipun klaim Ibn al-Arabi

sebagai ‘Penutup’ para wali (sebagaimana Muhammad sebagai Penutup para Nabi) seolah

ia mengklaim status yang sungguh luar biasa. Makna terdalam dari deklarasi semacam itu

merupakan realisasi dari pengungkapan Diri Allah (Teofani, Tajalli) pada segala sesuatu

yang berimplikasi bahwa semua manusia mempunyai potensi untuk menjadi “Penutup

para wali”.97

93 Ibid., hlm. 37. Cf. Azmul Fahimi Kamaruzaman, “Biografi Ibn al-Arabi dan Sumbangannya dalam
Islam”, dalam http:biografiibnal-arabi.co.net. Diakses 16 Agustus 2017.

94 Isra dan Mi’raj adalah dua bagian dari perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dalam waktu
satu malam saja. Kejadian ini merupakan salah satu peristiwa penting bagi umat Islam, karena melalui
peristiwa ini, Nabi Muhammad SAW mendapat perintah untuk menunaikan shalat lima waktu.

95 Shafa’atun Almirzanah, Ph.D., D.Min., Op.Cit., hlm. 35.
96 Ibid.
97 Ibid., hlm. 36.
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2.4.3 Akhir Hidupnya

Politik Andalus telah mengalami perubahan dari sudut pemerintahan, yaitu

peralihan kuasa dari kerajaan yang dikuasai oleh suku-suku, kepada kerajaan yang

bercorak kesatuan, setelah Andalus berada begitu lama dalam situasi politik yang tidak

menentu, yang berujung pada perpecahan dalam kalangan umat Islam. 98 Dalam suasana

ini, pada tahun 598H/1201M ia meninggalkan Muslim Barat (Spanyol) untuk melakukan

ziarah ke Mekah. Juga ia melakukan perjalanan secara ekstensif di Irak dan Anatolia,

akhirnya menetap di Damaskus, di mana dia melatih murid-muridnya dan menulis secara

produktif hingga kematiannya pada November tahun 635H/1240M.

2.4.4 Legasinya

Ibn al-Arabi meninggalkan legasi tertulis yang cukup banyak. Namun, dari

beberapa ratus karya yang dikaitkan dengannya, ia populer lebih-lebih melalui dua

mahakaryanya, al-Futuhat al-Makiyya (The Meccan Illuminations) dan Fusus al-hikam

(The Bezels of Wisdom).99 Futuhat lebih berupa ensiklopedi tentang pengetahuan Islam

yang dilihat dari sudut pandang mistis. Futuhat terbagi dalam dua edisi, keduanya selesai

di Damaskus. Edisi yang pertama selesai tahun 629 H/1231 M dan yang lainnya pada

tahun 636 H/1238 M. Fusus, yang jauh lebih pendek, terdiri dari dua puluh tujuh bab yang

diberi judul dengan nama para nabi yang melambangkan tipe spiritual yang berbeda. Ibn

al-Arabi mengklaim bahwa karyanya ini diterimanya langsung dari Muhammad, yang

menampakkan diri kepadanya di Damaskus pada tahun 627 H/1229 M.100

Masa Ibn al-Arabi tinggal di Mekkah adalah masa yang amat produktif.  Di sana ia

tidak hanya menyelesaikan beberapa bukunya, seperti Mishkat al-anwar, Hilyat al-abdal,

98 Stanford Encyclopedia, Op.Cit., hlm. 3.
99 Shafa’atun Almirzanah, Ph.D., D.Min., Op.Cit., hlm. 57. Cf. Neal Robinson, Muslim Encyclopedy,

(Routledge: 998), 1-5, hlm. 1, dalam www.muslim philosophy.com. Diakses, Jumat 11 Agustus 2017.
100 Ibn al-Arabi, The Bezels of Wisdom, (Trans. R.W.J. Austin), (London: SPCK, 1980), hlm. 45.
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Taj al-rasa’il, Ruh al-Kuds, dan permulaaan buku al-Futuhat, tapi sekaligus melakukan

banyak kunjungan terhadap para tokoh Sufi dari Konya dan Malatya, termasuk berkontak

langsung dengan salah satu tokoh besar dalam Sufisme, al-Din al-Rumi (w. 1215).101

Ibn al-Arabi dikenal sebagai seorang ulama yang banyak meninggalkan

sumbangan dalam bidang keilmuan Islam. Selain terkenal dalam bidang fiqh, hadith dan

tafsir, ia juga memiliki sumbangan dalam bidang sejarah Islam. Ini dibuktikan dengan

kemunculan karyanya, al-’Awasim Min al-Qawasim, karya terakhir yang ia hasilkan

sebelum wafatnya.102

2.5 Yohanes dari Salib: Konteks Sejarah, Riwayat Hidup dan Legasinya

Yohanes dari Salib terbentuk dari pengalamannya sebagai seorang berkebangsaan

Spanyol di abad ke-16 yang hidup dalam masa transisi. Abad ke-16 merupakan masa

penuh pergolakan, era penemuan dan perubahan. Reformasi akbar dalam Gereja Katolik,

penjelajahan Amerika dan Hindia oleh bangsa Eropa terjadi pada abad ini. Renaisans,

kebangkitan kreativitas dalam bidang seni dan ilmu pengetahuan juga menandai era ini. Di

Spanyol, sebagai negara dengan kekuatan besar, sekaligus merupakan negara yang keras,

muncul tokoh-tokoh politik terkemuka, semisal Raja Philip II dan Ratu Elisabeth I.

Sementara Yohanes dari Salib yang dibentuk oleh elemen-elemen yang melampaui waktu

dan ruang yaitu iman Kristiani dan tradisi Karmelit adalah penyair sekaligus guru mistik

terkemuka yang dihasilkan abad ini, yang setelahnya masih tetap dikenal hingga hari ini.

2.5.1 Konteks Sejarah

Pada era hidup Yohanes dari Salib, Spanyol bagaikan ‘India’-nya Barat. Di sana

mistisisme bertumbuh subur dan melahirkan banyak mistikus besar dari ketiga agama

101 Azmul Fahimi Kamaruzaman, “Biografi Ibn al-Arabi dan Sumbangannya dalam Islam”, dalam http:
biografiibnal-arabi.co.net. Diakses 16 Agustus 2017.

102 Ibid.
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monoteistik besar yakni Kristen, Islam dan Yudaisme. Ibn al-Arabi (1165-1240), yang

oleh banyak sufi disebut mahaguru - ‘the greatest sheikh’, berasal dari Murcia, Andalusia.

Moses de Leon, yang dikenal melalui Zohar, sebuah mahakarya dalam mistisisme Yahudi

berasal dari Granada. Leon Hebreo, yang popular dengan The Dialogues of Love-nya

(1535) adalah seorang Spanyol keturunan Yahudi.103

Pertengahan abad kelima belas mencatat pula betapa banyaknya penulis-penulis

Kristiani berkebangsaan Spanyol yang muncul. Meskipun kebanyakan dari mereka adalah

para asketis, namun beberapa di antaranya adalah murni mistikus. Sebut saja, Yohanes

dari Avila (penulis The Book of Prayer), Petrus dari Alcantara (Treatise of Prayer and

Meditation), Bernardino of Laredo (The Ascent of Mount Sion), Alonso de Orozco (Mount

of Contemplation), Alonso dari Madrid (The Art of Serving God), Ramon Lull (Canticle of

the Friend and the Beloved) dan Fransisco de Osuna (Third Spiritual Alphabet)

merupakan para mistikus yang tulisan-tulisannya sudah beredar luas pada era sebelum

Yohanes dari Salib.104

Secara politis, abad ke-16 menjadi periode paling dinamis dalam sejarah Spanyol,

dengan tercapainya kejayaan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada abad ke-7

dan ke-8, pasukan Islam menyerbu Spanyol dan mengeliminasi lebih dari separuh kerajaan

Kristen. Disertai dukungan penuh Paus, pasukan Kristen Spanyol melakukan serangan

balik dengan dikuasainya hampir keseluruhan Semenanjung Iberia.105

Dampak politis dari pernikahan pasangan monarki Katolik Raja Ferdinand dari

Aragon dengan Ratu Isabella dari Kastilia (1469), turut menyatukan Semenanjung Iberia

menjadi satu kerajaan paling berkuasa kedua di Eropa, setelah Kerajaan Valois di

103 Alex Curian, Ascent to Nothingness: The Ascent to God According to John of the Cross, (Kildare,
Ireland: St. Pauls Publishing, 2000), hlm. 27.

104 Ibid.
105 Iberia merupakan satu dari tiga semenanjung Eropa yang terletak di ujung barat daya Eropa, dan

terdiri atas Spanyol, Portugal, Andorra, Gibraltar dan sedikit daerah Prancis. Negara Spanyol modern pada
hari ini terletak di Semenanjung Iberia berbatasan langsung dengan Portugal di sebelah timur dan Prancis di
bagian utara.
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Prancis.106 Sementara persoalan mendasar dari tidak harmonisnya hubungan Ferdinand

dan Isabella dengan Bangsa Moor - tetangga mereka yang adalah Muslim berkulit hitam

(Afrika) - lebih merupakan persoalan politik dan militer, ketimbang persoalan religius.

Kerajaan-kerajaan Katolik Spanyol akhirnya balik menyerang kerajaan Muslim

dalam waktu yang lama dan intens yang kemudian berakhir dengan direbutnya Granada

tahun 1492. Pada tahun 1502, kaum Muslim diberi pilihan untuk dibaptis menjadi Katolik

atau meninggalkan Spanyol. Banyak di antara mereka bersedia dibaptis, namun secara

diam-diam tetap mempraktekkan cara hidup keagamaan mereka. Pada saat bersamaan,

Muslim Aragon dan Valencia, dipaksa baptis menjadi Katolik pada tahun 1526 dan

setelahnya, Islam benar-benar dilarang di Spanyol.107

Penaklukan Granada, bangsa yang kian bersatu, dan kekayaan yang dihasilkan dari

wilayah-wilayah jajahan baru amat luas berpengaruh terhadap kehidupan sosial, politik

dan kultural masyarakat Spanyol. Dari sudut pandang keagamaan, periode ini amat

memprihatinkan dan memilukan. Selain persoalan politik, di samping itu banyak terjadi

kemunduran dalam praktek keagamaan umat, cara hidup dari Ordo-ordo Religius dan

penghayatan imamat, yang sering dihadapkan ke lembaga Inkwisisi Spanyol108 oleh Raja

Ferdinand dan Ratu Isabella. Menanggapi situasi ini, Ordo Religius banyak melakukan

pembaruan dan reformasi ke dalam, meskipun dengan tingkatan semangat yang berbeda-

beda. Pada dasarnya, upaya pembaruan ini seakan memberi ruang bagi terjadinya

106 Dinasti Perancis yang dipimpin oleh tigabelas raja selama era berkuasanya (1328-1589). Pada masa
Charles VII, di bawah kepala pasukan Joana de Arc (dieksekusi 1429) mencapai kemenangan besar atas
pasukan Inggris dan mengambil dari Inggris yurisdiksi atas Normandy, Burgundy, Guienne dan Britania.

107 Alex Curian, Op.Cit., hlm. 28.
108Inkwisisi adalah sebuah lembaga pemerintahan yang berperan sebagai pasukan penyelidik

pemerintah. Mereka bertugas menjaga stabilitas Negara. Inkwisisi kepausan diawali pada tahun 1232, di
bawah dukungan Paus Gregorius IX, sebagai reaksi atas kaum kafir yang mengancam persatuan Gereja. Di
Spanyol, lembaga ini dipelopori oleh Monarki Katolik Raja Ferdinand dan Ratu Isabella - yang membiayai
ekspedisi Columbus – sebab membutuhkan cara untuk menyatukan Spanyol menjadi Negara yang kuat.
Mereka memilih kekuatan Katolik demi tujuannya, dan meminta izin Paus untuk mengawal inkwisisi
sehingga sekaligus bertujuan ‘memurnikan’ anggota negara yang Muslim dan Yahudi menjadi Katolik.



35

renaisans109 di Spanyol. Dan dalam kurun sejarah Spanyol yang amat signifikan inilah

Yohanes dari Salib lahir dan berkembang.110

2.5.2 Biografi Yohanes dari Salib (1542-1591)

2.5.2.1 Riwayat Keluarga

Yohanes dari Salib, memiliki nama keluarga Juan de Yepes y Alvares. Sebuah

paduan dari nama keluarga ayahnya, Gonzalo de Yepes dan juga ibunya, Catalina Alvares.

Masa kecil Juan de Yepes, sebagaimana yang terjadi dalam keseluruhan hidupnya amat

akrab dengan kemiskinan dan penderitaan. Yohanes baru berusia lima tahun ketika

ayahnya, Gonzalo de Yepes meninggal akibat wabah yang menyerang kebanyakan kaum

miskin saat itu.111 Ayahnya berasal dari keluarga terpandang, keturunan Yahudi, dan

pengusaha tekstil dari Toledo yang mapan secara ekonomi. Karena ditentang keluarganya,

pernikahan Gonzalo dengan Catalina Alvares membuatnya kehilangan banyak hal

termasuk keluarga, harta warisan, hingga harus memulai hidup baru dalam kemelaratan.

Seperti diyakini para sejarahwan juga ada motif lain, di samping perbedaan sosial,

yakni Catalina tidak berdarah murni (limpieza de sangre), lantaran ia merupakan

keturunan bangsa Moor, para penyerbu Spanyol yang merupakan orang-orang Muslim.

Catalina adalah seorang penenun sutera, yang mana hasil tenunannya menjadi penopang

utama keluarga baru ini untuk bisa bertahan hidup. Mereka tinggal di Fontiveros, Spanyol.

Sebuah kota kecil yang letaknya sekitar 24 mil dari kota Avila. Di tempat inilah Yohanes

lahir. Tanggal lahirnya di perkirakan jatuh pada 24 Juni 1542 bertepatan dengan pesta

kelahiran St. Yohanes Pembaptis, sebagai bungsu dari tiga bersaudara.112

109 Cf. Oxford Advance Learner’s Dictionary, Op.Cit., hlm. 1067. Renaisans (Renaissance) merupakan
periode di mana seni dan literasi klasik kembali dihidupkan pada abad 14, 15 dan 16.

110 Alex Curian, Op.Cit., hlm. 28.
111 The Collected Works of St. John of The Cross (Translated by Kieran Kavanaugh, OCD & Otilio

Rodrigues, OCD), (Bangalore: AVP Publications Adhyama Vidya Pitha, 1981), hlm.15.
112 Ibid., hlm. 15.
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Catalina, ibu Yohanes yang ditinggal suami tanpa warisan yang berarti mengalami

kesulitan untuk menghidupi ketiga puteranya. Ditambah lagi tiadanya dukungan finansial

dari pihak keluarga Gonzalo yang kaya itu. Petaka keluarga ini bertambah lagi, ketika

Luis, saudara Yohanes yang kedua meninggal dalam masa-masa sulit ini.113 Dalam

kesedihannya, Catalina membawa kedua puteranya dan pindah ke Arevalo, sebuah pusat

bisnis yang lebih menjanjikan. Saat itu, Yohanes berusia 6 tahun, dan kakaknya, Francis

18 tahun.114

Setelah tiga tahun berjuang di Arevalo, kehidupan keluarga ini tidak banyak

berubah. Kemudian mereka pindah lagi ke Medina del Campo, yang adalah kota dengan

pusat ekonomi yang besar di Spanyol kala itu. Di tempat inilah kelak Yohanes bergabung

dengan para Karmelit, di Biara St. Anna, Medina del Campo. Sebelum meninggalkan

Arevalo, Francis, kakak tertua Yohanes menikahi gadis miskin seperti dirinya, Ana

Izguierdo. Harapan akan perubahan nasib keluarga di kota baru ini belum juga tercapai.

Penjualan sutera hasil tenunan Catalina tidak cukup walau sekedar membiayai hidup

sehari-hari. Di usia ke-9 tahun, Ibunya memutuskan untuk memasukkan Yohanes ke panti

asuhan agar kebutuhannya dipenuhi dengan lebih baik.

Di panti asuhan bocah ini mencoba melakukan banyak pekerjaan, seperti menjadi

tukang kayu, penjahit, pemahat kayu dan tukang cat. Namun ia tidak mengalami kemajuan

apapun dalam semua pekerjaan itu. Direktur panti lalu meminta Yohanes untuk mengemis

di jalanan demi mendapatkan sesuatu untuk menopang kehidupan panti asuhan, tempatnya

bernaung. Delapan tahun lamanya ia tinggal di sana. Namun, bagaimanapun ia mulai

dikenal sebagai anak yang cerdas. Kemampuan dan minatnya untuk belajar membaca dan

menulis berkembang dengan amat baik.115

113 Chrysogonus O.C.D, St. John of The Cross: Mystical Doctor of the Church, (Vemsur: Teresian
Press, 1985), hlm. 1.

114 Ibid.
115 Ibid., hlm. 2.
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2.5.2.2 Biarawan Karmel (1563-1568)

Ketika Yohanes berusia 17 tahun, pemilik Rumah Sakit de la Concepcion, Don

Alonso menawarkan pekerjaan baginya di rumah sakit tersebut. Ia bertugas melayani

pasien yang mengidap penyakit menular.116 Ia juga biasa mengumpulkan derma untuk

membantu orang-orang miskin yang dirawat di rumah sakit itu.117

Di dekat tempat Yohanes bekerja, ada sebuah kolese yang dikelola para Jesuit. Ia

mendapat ijin untuk belajar di sana, asalkan tidak mengabaikan tugasnya di rumah sakit.118

Setiap tiga jam di pagi hari dan tiga jam di sore hari ia menghabiskan waktu untuk belajar

bersama para Jesuit. Ia menyelesaikan studi dalam waktu 4 tahun (1559-1563), dengan

mempelajari sastra klasik, filsafat, tata bahasa, retorika, bahasa Yunani dan Latin, dan

pelajaran Agama.119 Juga ia menempa kemampuannya untuk menulis yang kelak amat

menentukan kepribadiannya sebagai seorang penyair, filosof dan teolog yang pantas

dikenang. Periode ini pula amat menentukan arah hidup Yohanes selanjutnya dengan

memutuskan untuk memulai bentuk hidup baru sebagai biarawan. Sekalipun lama dididik

oleh para Jesuit, ia menyadari dirinya terpanggil untuk menjadi seorang Karmelit.

Saat usianya telah 21 tahun, ia meninggalkan rumah sakit secara diam-diam dan

mengetuk pintu Biara Karmel St. Ana di Medina del Campo, yang letaknya tidak seberapa

jauh dari rumah sakit di mana ia bekerja. Pada Rabu Abu, 24 Februari 1563 ia diterima

dalam komunitas dan mengenakan jubah cokelat sebagai Karmelit. Ia menghabiskan

waktunya untuk masa persiapan di sana,120 untuk kemudian mengikrarkan kaul agung

sebagai ungkapan keteguhannya untuk mengabdi Sang Guru secara total dan kekal.121

Pada 1564, biarawan yang berusia 22 tahun ini dikirim untuk studi di Universitas

116 The Collected Works of St. John of the Cross, Op.Cit., hlm. 16.
117 Chrysogonus O.C.D, Op.Cit., hlm. 2.
118 The Collected Works of St. John of the Cross, Loc.Cit.
119 Ibid.
120 Chrysogonus O.C.D, Op.Cit., hlm. 2.
121 Ibid., hlm. 3.
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Salamanca yang terkenal sebagai pusat akademis sebanding dengan Oxford dan Paris. Ia

mulai mengenal figur pemimpin Kristen seperti St. Agustinus dan St. Thomas Aquinas.

Kuliah-kuliah diberikan dalam bahasa Latin dengan paham skolastik yang berakar pada

pandangan filsafat Yunani. Di sana Yohanes menyempatkan diri untuk membaca berbagai

karya tulis para Karmelit dan penulis-penulis Kristen Spanyol sebelumnya.

Tiga tahun kemudian, pada 1567 ia ditahbiskan menjadi imam. Ia kembali ke

Medina del Campo untuk merayakan misa perdananya. Di depan altar, imam muda ini

bukan pribadi yang mengesankan, sebab perawakannya yang pendek. Meskipun demikian,

ia menampakkan diri sebagai pribadi yang murah hati dan tenang. Ia selalu mendambakan

keheningan yang mendalam dan berantusias agar hasratnya itu dapat terpenuhi. “Hasrat

akan keheningan,” bagi St. Teresa Avila “hanya hadir dalam jiwa yang sungguh-sungguh

mengasihi Tuhan.”122 Keheningan adalah jalan menuju kekudusan. Itulah yang terjadi

dengan Yohanes. Dan hasrat Yohanes “untuk hidup sendiri hanya bersama Tuhan”,

terwujud melalui cara yang sama sekali tidak pernah ia duga.

2.5.2.3 Reformator dan Pembimbing Rohani (1568-1580)

Adalah Suster Teresa dari Yesus – St. Teresa Avila – yang sedang menyiapkan

pendirian Biara San Jose Medina del Campo, dipertemukan dengan Pater Yohanes, yang

juga ada di sana untuk merayakan misa perdananya. Teresa telah mendengar banyak hal

yang mengagumkan tentang cara hidup Pater Yohanes dari rekan imamnya yang juga baru

ditahbiskan, Pater Peter de Orozco, ketika ia merayakan misa perdananya di Susteran

Karmel di Medina del Campo.123 Yohanes memiliki kerinduan yang sama dengan Suster

Teresa untuk hidup lebih ketat, dalam keheningan, anggota biara dengan jumlah yang

kecil dan menerapkan regula ordo yang asli (dikeluarkan St. Albertus tahun 1206-1214).

122 Ibid.
123 Ibid., hlm. 4.
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Sebab, hingga waktu itu, para karmelit, baik biarawan maupun biarawati hidup mengikuti

regula yang sudah diperlonggar/direvisi oleh Paus Inocentius IV (1247) untuk

menyesuaikan dengan situasi saat itu. Sebelum Suster Teresa meyakinkan Pater Yohanes

untuk ambil bagian dalam reformasi yang telah mulai ia jalankan, Yohanes diam-diam

memendam niatnya untuk pindah menjadi seorang Kartusian.

Suster Teresa setelah mendirikan dua biara suster dengan ijin khusus agar aturan

asli yang keras diberlakukan – Biara San Jose Avila dan San Jose Medina del Campo124 –

memiliki rencana besar lain dalam benaknya. Dia benar-benar berhasrat kuat agar paling

tidak ada sedikit saja dari para biarawan karmelit yang hidup di bawah regula asli yang

sudah diterapkan dalam biara-biara reformasi bentukan Teresa. Ia bahkan sudah

mendapatkan ijin dan diberi otoritas oleh pemimpin umum (Pater Jenderal) Ordo Karmel

untuk menjalankan reformasi dimaksud. Tetapi, ia belum benar-benar menemukan

biarawan yang cocok untuk memulai suatu usaha yang heroik ini, sebelum perjumpaannya

dengan Yohanes terjadi. Teresa mengakui dalam suratnya, “meskipun ia kecil secara fisik,

saya percaya, bahwa ia besar di hadapan Tuhan… Dia bagaikan menara yang kokoh.”125

Yohanes memulai sebuah cara hidup baru pada tanggal 28 November 1568 di

Duruelo, sebuah desa kecil antara Avila dan Salamanca. Di biara tersebut, Yohanes

menggunakan nama religius baru, sebelumnya Yohanes dari St. Matias menjadi Yohanes

dari Salib. Jalan hidup barunya ini dikenal sebagai Karmel Tak Berkasut (OCD) yang

kemudian terpisah secara organisatoris dengan Karmel Berkasut (O. Carm).

Pada tahun 1577, reformasi dan pembaharuannya menjadi sasaran kontroversi dan

kecurigaan. Semula, pemimpin Ordo mendukung gagasan reformasi tetapi kemudian

melarang dengan membatasi berbagai usaha pendirian biara reformasi. Kemudian banyak

peristiwa terjadi di luar kemampuannya. Pada bulan Desember tahun 1577, Yohanes

124 Catatan selengkapnya mengenai kisah pendirian biara-biara pertama Karmel Reformasi, terekam
dalam karya St. Teresa Avila, Pendirian Biara-Biara Pertama.

125 Chrysogonus O.C.D, Op.Cit., hlm. 7.
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ditawan dalam satu rumah kecil dekat biara Inkarnasi oleh para saudaranya Karmelit

Berkasut dan selanjutnya dipenjarakan di Toledo dengan tuduhan membangkang dan tidak

taat. Ia ditahan di dalam sel yang sempit tanpa jendela, dengan mendapat hanya sedikit

cahaya dari lubang kecil pada bagian atas tembok. Di tengah kondisi sulitnya ini, yang

mana tidak saja menderita secara fisik, namun juga secara mental, Yohanes menulis puisi-

puisinya yang terkenal.126 Pada 16 Agustus 1578, menjelang fajar, ia melarikan diri setelah

dipersiapkan oleh penjaganya yang baik hati dengan membawa serta puisi-puisinya.

2.5.3 Akhir Hidup dan Pengakuan Setelahnya

Dua puluh tiga tahun terakhir hidup Yohanes sebagai Karmelit Tak Berkasut

(OCD) merupakan suatu pengalaman dengan aktivitas yang mengesankan. Ia menjalani

banyak tugas sebagai reformator par excellence, pemimpin biara, teolog dan mistikus

besar. Figur luar biasa ini dirahmati dengan tujuan ganda, yakni mereformasi Ordo Karmel

dan menghidupkan kembali semangat doa dalam Gereja.127 Untuk tugas besar ini, peran

St. Teresa Avila tidak dapat diabaikan. Pengaruhnya amat kuat terhadap Yohanes dari

Salib, yang mana selanjutnya kontribusi keduanya tidak terpisahkan dan saling

melengkapi. Berkat jasa keduanya dalam memajukan dan memperkaya khazanah hidup

doa dalam Gereja, keduanya disematkan gelar, “Doctor of the Church”, Pujangga Gereja,

dalam bidang mistik.

Yohanes dari Salib meninggal pada tanggal 14 Desember 1591 di Ubeda.

Kematiannya amat tenang. Ketenangan yang amat sulit dialami selama hidupnya di tengah

banyaknya pergolakan. Akhir hidupnya ditandai dengan kemiskinan, sebagaimana seluruh

hidupnya juga diwarnai kemiskinan. Kepada Priornya, beberapa jam sebelum

kematiannya, ia memohon, “Bapa, ini adalah pakaian - jubah cokelat yang ia kenakan -

126 Ibid., hlm. 9.
127 Ibid., hlm. 5.
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yang dipinjamkan Ratu Karmel kepada saya. Saya miskin dan tidak punya apapun untuk

dikuburkan bersama saya. Demi cinta kepada Tuhan, saya memohon kepadamu untuk

memberikan itu untuk saya sebagai derma.”128 Akhirnya, setelah dibacakan perikop

Kidung Agung yang merupakan naskah Kitab Suci kesukaannya, ia menutup matanya,

diusianya ke-49 tahun dengan berkata: “Tuhan, saya tidak akan pernah lagi melihatMu

dengan mata yang fana ini.”129

Usaha untuk menggelarinya kudus mulai dilakukan tahun-tahun setelah

kematiannya. Namun, karena sebab intern Ordo, barulah tahun 1675, ia digelari beato oleh

Paus Klemens X dan dikanonisasikan oleh Paus Benediktus XIII tahun 1726. Kemudian

pada tahun 1926 dideklarasikan sebagai Pujangga Gereja (Mystic Doctor) oleh Paus Pius

XI, dan tahun 1952, ia ditetapkan sebagai pelindung para penyair berbahasa Spanyol.

2.5.4 Legasinya

Kecakapan intelektual dan moral dari santo ini terekam dalam tulisan-tulisannya,

ibarat cermin yang memantulkan bagaimana ia sesungguhnya. Melalui pengalaman dan

praktek rohaninya ia bermaksud menuntun dan membimbing jiwa-jiwa dengan kerinduan

yang sama untuk mencapai persatuan dengan Tuhan.

Pertama-tama, karya-karyanya yang ditulis pada tahun 1579-1586, dimaksudkan

bagi biarawan-biarawati Karmelit Tak Berkasut, namun kemudian secara luas juga

diperuntukkan bagi kaum Kristiani. Karya-karya utamanya antara lain: Pendakian Gunung

Karmel – Montis Ascentum (1579-1586); Malam Gelap – Tenebrasque Noctis (1579-

1586); Madah Rohani – Cantico Spiritual (1577/1578); dan Nyala Api Cinta Kasih – Et

Facem Vivam Amoris (1582-1584). Ditambah lagi karya-karya kecil lainnya seperti surat-

128 Ibid., hlm. 20.
129 Ibid., hlm. 21.
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surat dan puisi-puisi.130

“Pendakian Gunung Karmel” menunjukkan tentang pemurnian aktif dan asketis,

yang mana terjadi melalui penyangkalan diri terhadap segala sesuatu yang memberi

kepuasan bagi tubuh dan jiwa. Dia menyadari juga bahwa persepsi spiritual – seperti

vision, penampakan, lokusi dan kesan-kesan spiritual – sebagai sesuatu yang tidak harus

dicari.131 “Malam Gelap” menjelaskan tentang pemurnian pasif dari jiwa. Pemurnian jiwa

yang terjadi pada tahap ini disebabkan oleh Tuhan. Jiwa pasif, hanya menerima. Ini lebih

mengerikan dan langsung bergiat pada bagian terdalam dari jiwa. Melalui pemurnian ini,

Tuhan meniadakan semua halangan yang merintangi persatuan jiwa dengan Tuhan.

“Madah Rohani” melukiskan tentang peran rahmat dalam jiwa yang mencari

Allah. Bahwa bila kita mencari Allah, akhirnya kitalah yang diketemukan oleh Allah.132

Madah Rohani secara jelas menunjukkan bahwa intelegensi dan fantasi yang brilian itu

memadukan bersama keindahan-keindahan ciptaan yang nampak dari padang rumput,

pegunungan dan sungai, malam dan fajar, cinta yang terekspresi dalam riak-riak air sungai

dan kebun anggur. Kesemuanya itu bagai menenun kerinduan akan Sang Kekasih.

Dan “Nyala Api Cinta” mengidungkan kemenangan akhir dari pencarian itu. Pena

yang digoreskan Yohanes tidak lebih dari percikan-percikan nyala api cinta. Segala

ciptaan nampak seperti dimandikan dalam cahaya lampu dan nyala api yang menerangi

bahkan lorong gua ‘indra’ paling dalam sekalipun. Jantung dari sang Santo, bernyala-nyala

bagaikan nyala api cinta yang kekal, meninggalkan jejak-jejak bercahaya dan panas yang

tak terperikan.133

130 Eulogio Pacho O.C.D, The Art of Reaching God According to St. John of the Cross, (Kalamassery:
Jyothir Dhara Publications, 1990), hlm. 34, 42, 47, 53; Cf. Justin Panakal O.C.D (ed.), St. John of the
Cross: Studies on His Life, Doctrine and Times, (Kalamassery: Jyothir Dhara Publications, 1991), hlm.1-2.

131 Chrysogonus O.C.D, Op.Cit., hlm. v-vi.
132 J.P.A Peters O.C.D, Lagu Batin Sumber Hidup, (Penerj. Cyprianus Verbeek, O.Carm), (Ende: Nusa

Indah, 1985), hlm. 40.
133 Justin Panakal O.C.D (ed.), Op.Cit., hlm. 2.


