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BAB III

MISTISISME DALAM PERSPEKTIF IBN AL-ARABI

DAN YOHANES DARI SALIB

3.1 Pandangan Ibn al-Arabi Tentang Sufisme

Tak disangsikan bahwa Ibn al-Arabi merupakan tokoh penting dalam sejarah

intelektual Islam. Filsafat mistiknya mendominasi seluruh ruang kultural dunia Muslim.

Pengaruh Ibn al-Arabi sangat besar, sehingga diungkapkan Masataka Takeshita bahwa

tidak mungkin bagi seseorang dapat memahami sejarah pemikiran Islam pasca abad XIII

tanpa memahami Ibn al-Arabi secara baik.1 Meskipun Ibn al-Arabi terutama seorang

mistikus yang percaya bahwa dia memiliki pengetahuan ilahi yang diperoleh secara

intuitif, karyanya sangat menarik bagi para filsuf karena caranya menggunakan

terminologi filosofis untuk menjelaskan pengalaman batinnya.2

Namun, di samping pengaruh pentingnya, Ibn al-Arabi juga dipandang sebagai

pemikir paling sulit yang pernah ada. Pemikirannya masih tetap membingungkan kendati

telah begitu banyak cendekiawan Muslim dan Barat yang mengkajinya. Setiap usaha

menelusuri alur pemikiran Ibn al-Arabi, selalu berangkat dari karyanya yang paling

matang, Fusus al-Hikam di samping karya panjangnya, Futuhat al-Makkiyah.

Demi membangun koherensi dalam serangkaian karya besarnya, yang mana telah

dimulai oleh muridnya yang paling cerdas, Sadr al-Din al-Qunawi, penulis akan memakai

kajian penulis-penulis Barat secara langsung maupun yang sudah ditransliterasikan, juga

karya penulis berbahasa Indonesia, Safa’atun al-Mirzanah dalam mensintesis pandangan

mistis-etis Ibn al-Arabi. Pemikiran sufistis Ibn al-Arabi yang amat terstruktur dan

komprehensif tersebut diklasifikasi dalam empat poin pilihan demi memahami secara

1 Masataka Takeshita, Manusia Sempurna Menurut Konsep Ibn ‘Arabi, (Penerj. Moh. Hefni MR),
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 1.

2 Neal Robinson, Loc.Cit.
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koheren ajarannya tentang Sufisme, juga menemukan celah - yang kendatipun sempit -

bagi kemungkinan dialog sebagai implikasinya. Di antaranya: “Manifestasi Diri Tuhan

(Tajjali ilâhí)”, “Imajinasi Kreatif (Khayal al-mutlaq)”, “Manusia Sempurna (Insan al-

kamil)”, dan “Kesatuan Wujud (Wahdat al-Wujud)”.

3.1.1 Manifestasi Diri Tuhan (Tajjali ilâhí)

Ide mengenai manifestasi atau penampakan Diri Tuhan, merupakan salah satu

ajaran utama dalam filsafat ontologi Ibn al-Arabi. Ia mengatakan, “dalam wilayah

eksistensi hanya ada Tuhan. Walaupun kita juga eksis, tetapi eksistensi kita adalah melalui

eksistensi Tuhan. Akan tetapi, barangsiapa eksis selain melalui eksistensi Tuhan,

sebenarnya tidaklah eksis (non-eksisten)”.3 Ajaran ini berakar pada refleksinya terhadap

hadith qudsi4: “Aku adalah Perbendaharaan Tersembunyi dan Aku ingin dikenal, maka

Aku mencipta alam semesta dan memperkenalkan diri-Ku kepada mereka sehingga

mereka mengenal-Ku”.

Bagi Ibn al-Arabi, hadith qudsi ini menunjukkan bahwa cinta merupakan sumber

dan energi yang memotivasi terwujudnya alam semesta. Tuhan cinta untuk dikenal, maka

Tuhan cinta alam semesta tempat Diri-Nya dikenal. Dalam Diri-Nya, Tuhan tidak manifes,

yaitu “Perbendaharaan Tersembunyi”.5 Akan tetapi, tepatnya melalui dan dalam cinta

Tuhan inilah alam semesta menjadi ada serta mempunyai tujuan. Dalam pengertian inilah

dapat dikatakan bahwa eksistensi alam semesta identik dengan dan sekaligus merupakan

medium penampakan Diri Tuhan. Di satu sisi Ibn al-Arabi menegaskan bahwa “Makhluk

ciptaan itu non-eksisten maka ia menjadi objek cinta Tuhan secara konstan dan selamanya.

Sepanjang masih ada cinta, seseorang tidak dapat membayangkan eksistensi makhluk

3 Ibn al-Arabi, Futuhat I, 279.6, dikutip Shafa’atun Almirzanah, Ph.D., D.Min., Op.Cit., hlm. 134.
4 Ibid., hlm. 124. Secara literer hadith qudsi berarti “diriwayatkan atau dilaporkan oleh Tuhan” atau

“Firman”. Di mana Tuhan digambarkan berbicara dalam bentuk orang pertama, tetapi tidak ditemukan
dalam al-Quran dan secara umum dipahami sebagai divine logia pada idiom Nabi Muhammad sebagai yang
berbicara. Hadith Qudsi disebut juga sebagai ‘Ucapan Nabi’.

5 Ibid., hlm. 130.



45

ciptaan bersamanya, maka makhluk tidak pernah menjadi eksis”.6 Konsekuensi dari

pandangan ini adalah realisasi bahwa Tuhan tidak pernah berhenti dalam “Cinta-Nya

untuk dikenal”.7

Penciptaan sebagai penampakan Diri Tuhan melalui tanda-tanda ciptaan-Nya,

berimplikasi bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini hanyalah manifestasi dari yang

absolut. Dalam hal ini Ibn al-Arabi menggunakan istilah “Perbendaharaan Tersembunyi”

untuk merujuk pada Wujud Tuhan sebelum memanifestasikan diri dan menjadi dikenal

lewat penciptaan.8

Ibn al-Arabi menegaskan bahwa “Lewat alam semesta (melalui penciptaan alam

semesta) Tuhan menjadi dikenal”.9 Mengenai tujuan mengapa Tuhan ingin menciptakan

alam semesta dijawab Ibn al-Arabi dalam bukunya Fusus al-Hikam, dengan mengatakan

bahwa maksud Tuhan menciptakan manusia dan alam semesta yang mereka huni adalah

untuk “melihat esensi Nama Yang Terindah, untuk melihat Esensi [Tuhan] sendiri, dalam

objek yang mencakup semua (all-inclusive) yang mengatasi seluruh perintah, yang karena

kualifikasi wujudnya akan menampakkan Misteri [Tuhan] sendiri.10

Dengan demikian, alam semesta merupakan cermin Tuhan, dan dengan cermin ini

Tuhan mengetahui serta memperkenalkan Wajah Tuhan kepada Diri-Nya dan dunia atau

alam semesta. Ibn al-Arabi mengatakan, “Seluruh alam semesta merupakan wadah di

mana Nama-Nama Tuhan menjadi manifest”.11 Dia menyimpulkan, “Dalam proses

terakhir, dalam dunia eksistensi tidak ada apa-apa lagi kecuali Nama Tuhan semata”.12

Bagi Ibn al-Arabi, tujuan penciptaan adalah agar makhluk, khususnya manusia, dapat

6 Ibn al-Arabi, Futuhat II, 113.29, dikutip Shafa’atun Almirzanah, Ph.D., D.Min., Op.Cit., hlm. 130.
7 Ibid.
8 Ibid.
9 Sachico Murata, The Tao of Islam, (New York: State University of New York Press, 1992), dikutip

Shafa’atun Almirzanah, Ph.D., D.Min., Op.Cit., hlm. 124.
10 Ibn al-Arabi, The Bezels of Wisdom, Op.Cit., hlm. 47. Cf. Ibid., hlm. 125.
11 Id., Futuhat II, 34.3, dikutip Shafa’atun Almirzanah, Ph.D., D.Min., Loc.Cit.
12 Id., Futuhat II, 303.13, dalam Shafa’atun Almirzanah, Ph.D., D.Min., Op.Cit., hlm. 126.
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“memahami dunia batin [al-Batin, salah satu nama Tuhan] melalui wilayah yang tidak kita

lihat dan dunia lahir [al-Zahir, Nama lain Tuhan] melalui aspek sensori/rasa kita”.13

Menurut Ibn al-Arabi, sekalipun eksistensi seorang hamba menjadi manifes hanya

melalui eksistensi Yang Riil dan karena Ia yang memberi eksistensi, tidak ada

pengetahuan mengenai Yang Riil yang akan terwujud kecuali pengetahuan tentang alam.

Ibn al-Arabi juga mengatakan bahwa dalam mendukung eksistensi kita, Tuhan

menunjukkan ketergantungan Diri-Nya dan juga ketidaktergantungan Diri-Nya kepada

kita.14 Tuhan tergantung pada kita karena Tuhan dapat dikenal melalui pengetahuan kita

tentang diri-Nya. Menurut Ibn al-Arabi, frasa “Cinta untuk dikenal” dalam hadith tersebut

menunjukkan ketergantungan Tuhan pada alam, tempat objek cinta Tuhan diperoleh atau

dicapai. Dalam ungkapan salah seorang penyair terbesar Asia selatan abad ke-20, Tuhan

yang tersebut dalam hadith mengenai “Perbendaharaan Tersebut” adalah “seperti kita,

orang yang terpenjara oleh hasrat atau keinginan”.15

Hembusan Nafas Ilahi, sebagaimana yang oleh Syaikh ini disebut Nafas al-Rahmân

atau Nafas Rahmâni, yakni Nafas kasih yang mengadakan, Nafas yang menghasilkan

segenap massa pengadaan primordial halus yang diistilahkan sebagai awan (‘amâ). Hal ini

sebagai penjelasan atas hadith berikut: “Seseorang telah bertanya kepada Rasullulah: Di

manakah Tuhanmu sebelum melakukan penciptaan-Nya? - Dia ada di dalam awan, tak ada

ruang di atas maupun di bawah”.16 Lebih jauh mengenai hadith di atas, Corbin

menggambarkan, “Awan ini, yang dihembuskan oleh Wujud Tuhan di mana Dia berada,

menerima sekaligus memberikan bentuk kepada makhluk-makhluk, awan ini bersifat aktif

dan pasif; bersifat menerima dan mengadakan (muhaqqiq), melaluinya muncul perbedaan

13 Id., The Bezels of Wisdom, Op.Cit., hlm. 55; Cf. Ibid., hlm.127.
14 Id., Futuhat IV, 301.16, dalam Shafa’atun Almirzanah, Ph.D., D.Min., Op.Cit., hlm.131.
15 Ibid.
16 Henry Corbin, Imajinasi Kreatif Sufisme Ibn Arabi (Penerj. Moh. Khozim dan Suhadi), (Yoyakarta:

LkiS, 2002), hlm. 239.
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dalam realitas alamiah wujud.”17 Dalam awan inilah termanifestasi segala makhluk, mulai

dari malaikat sebagai ‘roh yang asyik dalam cinta’ (al-Muhayyamŭn), hingga ke bebatuan

anorganik, yang mana kesemuanya itu dibedakan dari esensi murni Wujud Ilahi (Dzat al-

Haqq). Semuanya itu diciptakan, bukan dimunculkan ex nihilo karena satu-satunya non

wujud yang mungkin untuk dipikirkan adalah wujud Yang Tersembunyi. Dalam

pengertian ini boleh dikatakan bahwa alam semesta timbul dalam wujud dan sekaligus

nonwujud.18 Dengan kata lain, cinta Tuhan membuat alam menjadi ada, sehingga oleh

karenanya membuka atau menghilangkan batas antara Diri Tuhan yang tak tercipta dan

alam yang tercipta.

3.1.2 Imajinasi Kreatif (Khayal al-mutlaq)

Sebagaimana yang ditunjukkan Henry Corbin, imajinasi (khayâl), memainkan

peran utama dalam tulisan Ibn al-Arabi. Suatu imajinasi mutlak tanpa batas (khayâl

mutlaq).19 Sang Sufi, misalnya mengatakan, “Setelah mengetahui nama-nama Ilahi dan

pengungkapan diri dan keagungan-Nya, tidak ada pilar pengetahuan yang lebih

lengkap.”20 Dia sering mengeritik para filsuf dan teolog karena kegagalan mereka dalam

mengetahui arti penting kognitifnya. Menurutnya, 'aql (akal, budi) - sebuah kata yang

berasal dari akar yang sama dengan 'iqâl (belenggu, kekangan) - hanya bisa membatasi,

mendefinisikan, dan menganalisa.21 Sebaliknya, imajinasi yang didisiplinkan dengan baik

memiliki kemampuan untuk memahami Pengungkapan Diri Tuhan (Tajjali). Bahasa mitos

dan simbolis dalam Kitab Suci, seperti Pengungkapan Diri yang terus berubah dan tidak

pernah berulang, tidak bisa ditafsirkan lebih jauh hanya dengan akal yang terbatas. Apa

yang Corbin sebut sebagai “imajinasi kreatif” - istilah yang tidak sama persis dengan

17 Ibid.
18 Ibid., hlm. 240.
19 Ibid., hlm. 239.
20 Ibn al-Arabi, al-Futûhât, 1911, 2:309.17, dalam Stanford Encyclopedia, Op.Cit., hlm. 6,
21 Ibid.
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kosakata Ibn al-Arabi - harus melengkapi persepsi rasional.22 Berpikir imajiner, yang

sering juga disebut berpikir intuitif, menekankan penggunaan hati. Juga cenderung

menekankan keesaan, keidentikkan, dan pemaduan. Cara berpikir ini menggunakan

prinsip coincidentia oppositorum23 yang mana dalam sejarah Islam biasa digunakan oleh

filosof iluminasionis (filsuf yang sufi)24 dan para sufi.25

Karya utama Ibn al-Arabi, Al-Futuhat mengandung otobiografi dalam bentuk

anekdot, yang beberapa di antaranya merekam testimoni yang amat berani. Misalnya, Ibn

al-Arabi, yang tidak diragukan lagi sebagai salah satu orang kudus paling penting dalam

sejarah Islam, mengatakan bahwa dia bertemu dan berbicara dengan para nabi kuno

termasuk Musa, Yesus dan Muhammad.26

Penglihatan-penglihatannya tidak dapat diabaikan sebagai suatu halusinasi yang

disebabkan oleh praktik atau penyakit asketik yang ekstrem. Ibn al-Arabi menawarkan

penjelasan yang berbeda dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan persepsinya

tentang sifat kosmos.27 Dalam pandangannya, kosmos terdiri dari tiga tingkatan dunia

yang berbeda: ‘dunia roh’, ‘dunia gambar’ dan ‘dunia tubuh’. Tingkatan kedua – ‘dunia

gambar’ ('alam al-amthal), juga disebut ‘dunia imajinasi’ ('alam al-khayal) memainkan

peran kunci karena posisi tengahnya.28 Dunia gambar adalah dunia yang benar-benar ada,

namun pada umumnya kita tidak menyadarinya dalam keadaan terjaga. Dalam mimpi,

ketika jiwa kita tidak lagi dipengaruhi oleh input sensoris dari dunia tubuh, kita berfungsi

22 Henry Corbin, Op.Cit., hlm. 237-240; Cf. Shafa’atun Almirzanah, Ph.D., D.Min., Op.Cit., hlm. 18.
23 Coincidentia oppositorum (Lat. coincidentia: bersamaan – waktu, kejadian, peristiwa; dan oppositio:

oposisi, bertentangan) merupakan struktur ganda dari hakikat yang satu, yang sekaligus tunggal dan jamak,
abadi dan sementara, tak terbatas dalam keterbatasan.

24 Filsafat Iluminasi merupakan gabungan dari tasawuf dan filsafat berbagai aliran. Perpaduan tradisi
mistis dan filsafat ini digagas oleh Suhrawardi al-Mahtul (549-587), seorang filosof Islam yang juga sufi
yang duduk sejajar dengan al-Hallaj, al-Ghazali, Ibn al-Arabi, dan lain-lain. Aliran ini melampaui filsafat
peripatetik yang mengabsolutkan rasionalitas, dengan menempatkan intuisi sebagai jalan mencapai
pengetahuan.

25 Henry Corbin, Op.Cit., hlm. 359. Cf. Prof. Dr. Kautsar Azhari Noer, “Mencari Keselarasan Sains
Modern dan Sufisme” (Senin, 15 Desember 2008) dalam http://sainsmoderndansufisme.ed. Diakses, Jumat
11 Agustus 2017.

26 Ibn al-Arabi, Al-Futuhat al-Makkiyya I: 186, dalam Neal Robinson, Op.Cit., hlm. 3.
27 Ibid.
28 Ibid.
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pada level ini, bercakap-cakap dengan orang yang telah tiada dan dengan orang-orang

yang biasanya terpisah dari kita berdasarkan jarak geografis. Apa yang dialami manusia

biasa hanya dalam mimpinya, mistikus mungkin mengalami di lain waktu secara

berbeda.29

Dalam istilah Al-Quran, lokus kesadaran dan pemahaman adalah hati (qalb),

sebuah kata yang memiliki pengertian verbal fluktuasi dan transmutasi (taqallub).

Menurut Ibn al- Arabi, hati memiliki dua mata, akal dan imajinasi, yang mana keduanya

membentuk persepsi (pemahaman) dan kesadaran. Jalan rasional para filsuf dan teolog

perlu dilengkapi dengan intuisi mistik para Sufi. Hati, yang dalamnya terkandung kesatuan

kesadaran, harus membiasakan diri dengan fluktuasinya sendiri, pada satu ketukan melihat

ketiadataraan Tuhan (God’s incomparability) dengan mata akal, pada saat berikutnya

melihat keserupaannya dengan mata imajinasi.30

Dalam beberapa bagian, Ibn al-Arabi menggambarkan pendakian jiwa pada tangga

(mi’râj) menuju Tuhan. Di sini ia membandingkan tangga paralel seorang filsuf dan

pengikut seorang nabi. “Di setiap tahap, pengikut nabi menemukan apa yang ditemui

Muhammad dalam Perjalanan Malamnya (isra mi’raj), namun filsuf hanya mengetahui

pengetahuan tentang alam yang memungkinkannya ditemukan. Singkatnya, ketika pencari

melewati tahap yang lebih tinggi, mereka mendapatkan apa yang sesuai dengan persiapan

kognitif mereka sendiri. Di surga yang pertama, misalnya, pengikut bertemu dengan nabi

Adam, yang kepadanya Tuhan telah ‘mengajarkan semua nama’, dan dia mendapatkan

keuntungan dari kemahatahuan Adam, namun filsuf hanya bertemu bulan. Di setiap

29 Amatullah Armstrong, Khazanah Istilah Sufi: Kunci Memasuki Dunia Tasawuf, (terj. M Nasrullah
dan Ahmad Baiquni), (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 84. Dalam puncak pengalaman mistiknya, para Sufi
kerap mengalami situasi yang mereka percaya pada saat itu mereka sedang berjumpa dengan Tuhan.
Terkadang ungkapan-ungkapan yang tak lazim keluar pada saat puncak pengalaman tersebut. Suatu keadaan
yang kerap disebut sebagai keadaan shath (ekstase). Ekspresi ekstase tersebut merupakan salah satu kunci
penting dalam memahami ajaran Sufisme. Bagi mereka yang mendukung (shatiyat) dianggap sebagai jalan
memahami wahyu Tuhan sedangkan bagi mereka yang menolak menganggap hal itu sebagai ‘parodi Kitab
Suci yang mengumpat Tuhan’.

30 Stanford Encyclopedia, Op.Cit., hlm. 2.
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tingkat yang berurutan, pengikut bertemu dengan seorang nabi dan mengasimilasi

pengetahuannya, namun filsuf tersebut hanya menemukan benda-benda angkasa.”31

Corbin, dalam Imajinasi Kreatif Sufisme Ibn Arabi, pada salah satu bab-nya,

“Penciptaan Sebagai Teofani,” menulis bahwa alam semesta merupakan cermin Tuhan,

yang melalui cermin ini Tuhan mengetahui serta memperkenalkan Wajah Tuhan kepada

Diri-Nya dan alam semesta. Mengutip Ibn al-Arabi, Corbin mengatakan bahwa seluruh

alam semesta merupakan tempat pengungkapan Nama-Nama Tuhan. 32 Dalam proses

terakhir, disimpulkan bahwa “dalam dunia eksistensi tidak ada apa-apa lagi kecuali Nama

Tuhan semata.”33

Dalam arti yang paling luas, imajinasi atau gambar menunjuk segala sesuatu,

seluruh kosmos, selain Tuhan, karena segala sesuatu itu kontingens dan segera akan

berlalu. Inilah yang disebut Ibn al-Arabi sebagai imajinasi tanpa batas (nondelimited

imagination atau khayâl al-mutlaq).34 Masing-masing kata tak terbatas yang

diartikulasikan dalam Nafas Yang Maharahim (Nafas al-Rahman) mengungkapkan Ada

(Being) dalam bentuk atau cara berada yang terbatas.35 Segala sesuatu tanpa kecuali adalah

Wajah Tuhan (wajh) yang mengungkapkan nama-nama Ilahi tertentu, dan kerudung Allah

(hijâb) yang menyembunyikan nama-nama yang lain. Karena sesuatu yang ada, tidak

sungguh-sungguh ada, selain keberadaan Sang Ada (The Real); dan sesuatu yang tidak

ada, tentunya bukanlah Yang Ada.36

31 Ibn al-Arabi, al-Futûhât, dalam Stanford Encyclopedia, Loc.Cit. “In each stage, the follower meets
what Muhammad met in his Night Journey, but the philosopher finds only what his knowledge of the natural
world allows him to find; in short, when seekers pass through the ascending, they gain what accords with
their own cognitive preparation. In the first heaven, for example, the follower meets the prophet Adam,
whom God had “taught all the names”, and he benefits from Adam's omniscience, but the philosopher meets
only the moon. In each successive level, the follower encounters a prophet and assimilates his knowledge,
but the philosopher finds the celestial spheres.” Terjemahan di atas oleh penulis.

32 Henry Corbin, Op.Cit., hlm. 237-244.
33 Ibn al Arabi, Futhat II, 303.13, dikutip Shafa’atun Almirzanah, Ph.D., D.Min., Op.Cit., hlm. 126.
34 Henry Corbin, Op.Cit., hlm. 239.
35 Ibid.
36 Ibn al-Arabi, al-Futûhât, 1911, 2:501.4, dalam Stanford Encyclopedia, Loc.Cit. “Each of the infinite

words articulated in the All-Merciful Breath [Nafas al-Rahman] discloses Being in a limited form.
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Setiap hal, dalam ungkapan Ibn al-Arabi yang paling ringkas adalah, Dia-bukan

Dia (huwa-lâ huwa), Real-unreal, Being-nonexistence, Face-Veil. Kenyataannya, ‘yang

lain’ ditegaskan atau tidak ditegaskan, Dia atau bukan Dia.37 Yang Ada (The Real),

sebagaimana sering dikatakan oleh Ibn al-Arabi, adalah Yang Maha Esa (al-wâhid al-

kathîr), yaitu Satu dalam Esensi (One in Essence) dan memiliki banyak nama, nama-nama

itu adalah prinsip dari semua keragaman, batasan, dan definisi. Akibatnya, dengan mata

imajinasi, hati melihat Ada hadir dalam segala sesuatu, dan dengan mata akal, ia melihat

transendensi dan keragaman Wajah Ilahi.38

3.1.3 Manusia Sempurna (Insan al-kamil)

Filsafat Ibn al-Arabi tentang manusia dikenal dengan konsep insan al-kamil

(manusia sempurna) yang terkait erat dengan doktrin wahdat al-wujud yang menjadi

puncak Sufisme Ibn al-Arabi. Ia disimbolisasikan oleh Adam, yang diciptakan oleh Allah

dalam citraNya sebagai khalifah (wakil) di muka bumi.39 Antroposentrisme yang dibangun

di atas ontologi menjadi ciri antropologinya. Dia menggunakan motif yang lazim dalam

sufisme awal. Namun, Ibn al-Arabi melengkapi antroposentrismenya dengan landasan

filosofis dan mereinterpretasi terhadap motif-motif klasik dalam al-Quran dan Bibel

melalui metafisika dan memberikan makna baru atas motif-motif klasik tersebut.40

Dalam pengertian teknis, Ibn al-Arabi merupakan penulis pertama yang

menggunakan frase “manusia sempurna”. Meskipun demikian, dalam berbagai karyanya,

Ibn al-Arabi tidak begitu sering menggunakan term tersebut. Misalnya, dalam karyanya

Everything without exception is both God's face (wajh), revealing certain divine names, and God's veil
(hijâb), concealing other names. Inasmuch as a thing exists, it can be nothing but that which is, the Real
Being; inasmuch as it does not exist, it must be other than the Real.” Terjemahan di atas oleh penulis.

37 Ibid. “Each thing, in Ibn al-Arabi's most succinct expression, is He/not He (huwa/lâ huwa) -
Real/unreal, Being/nonexistence, Face/veil. “In reality, the ‘other’ is affirmed/not affirmed, He/not He”.
Terjemahan di atas dari penulis.

38 Ibid.
39 Masataka Takeshita, Op.Cit., hlm. 1.
40 Ibid.
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yang paling matang dan berpengaruh, Fusus al-Hikam, term tersebut hanya digunakan

tujuh kali. Tiga dari tujuh penyebutan frase ini digunakan dengan merujuk pada Adam

sebagai manusia sempurna.41

Bagi Ibn al-Arabi, ketika dalam al-Quran disinggung bahwa Tuhan menciptakan

Adam sebagai khalifah, dia sebenarnya membuat Adam sebagai seorang manusia

sempurna (insan kamil). Dalam al-Quran terdapat dua konsep kunci yang kira-kira

diterjemahkan sebagai “manusia”. Konsep-konsep tersebut adalah “bashar” dan

“insan”.42 Jika bashar selalu berkaitan dengan manusia sebagai suatu entitas biologis -

suatu spesies di antara berbagai spesies yang ada, maka kata insan berkaitan dengan napas

kehidupan yang diembuskan ke dalam manusia oleh Tuhan yang karenanya menjadi

indikasi adanya hubungan spesial antara manusia dengan Tuhan.43

Ibn al-Arabi membuka Fusus al-hikam-nya (The Bezels of Wisdom) dengan bab,

“Kebijaksanaan Ilahi dalam Firman Adam”. Ia memulai dengan pernyataan bahwa Yang

Ada (The Real) menciptakan kosmos sebagai objek di mana Dia dapat merenungkan

entitas nama-Nya.44 Namun, kosmos tetap seperti cermin yang tidak rapi, sampai Dia

menciptakan Adam dan menghirup semangat-Nya ke dalam dirinya. Di sini gagasan Ibn

al-Arabi nampaknya adalah bahwa kosmos secara keseluruhan – totalitas, entitas,

eksistensi - memanifestasikan semua Nama Ilahi, tapi melakukannya dengan cara yang

berbeda, sedangkan manusia, sebagai mikrokosmos yang memiliki kesadaran,

memantulkan Nama-Nama Ilahi itu secara sempurna dan seimbang sebagai satu

kesatuan.45

Manusia yang diciptakan dalam “Gambar Tuhan”, adalah makhluk yang

seharusnya mempunyai Sifat-Sifat Tuhan, dan yang dengan demikian bertanggungjawab

41 Ibid., hlm. 70.
42 Shafa’atun Almirzanah, Ph.D., D.Min., Op.Cit., hlm. 149.
43 Ibid.
44 Ibn al-Arabi, The Bezels of Wisdom, Op.Cit., hlm. 48.
45 Ibid.
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untuk merefleksikan sifat-sifat tersebut dalam kehidupannya.46 Sebagaimana disinggung

dalam al-Quran, manusia sebagai insan adalah satu-satunya makhluk yang secara sukarela

menanggung amana atau “kepercayaan” yang Tuhan telah “menawarkannya ke langit dan

bumi serta gunung-gunung”, yang masing-masing, walaupun agung dan kuat, menolak

menanggungnya (Q. 33:72). Hanya manusia yang memilih menerima amana untuk

memegang hukum Tuhan.47 Menurut Ibn al-Arabi, “Karena gambaran inilah manusia tidak

diizinkan menolak amanah ini. Oleh karenanya, ia melanjutkan bahwa “Nama Tuhan tidak

menjadi manifes atau terungkap secara keseluruhan kecuali dalam manusia”.48

Secara potensial, setiap manusia adalah mikrokosmos, namun dalam praktiknya,

kerapihan cermin kosmik setiap orang berbeda-beda, dengan hanya sedikit orang yang

menyadari sifat primordial mereka. Mereka menerima Sifat-Sifat Tuhan, yang

tersembunyi dalam semua manusia, dan mewujudkannya dalam keseimbangan

sempurna.49 Sebagaimana Qûnawî menulis: “Tidak ada yang merasakan hal ini dan

mencapai sumbernya kecuali dia yang esensinya telah nondelimited. 50 Ini hanya terjadi

pada para nabi dan orang-orang kudus, yang termasuk dalam kategori ‘manusia sempurna’

(insan kamil). Hanya manusia sempurnalah yang akan menampakkan gambar Tuhan yang

paling sempurna karena dia menjadi pantulan bagi semua Nama-Nama Tuhan, sedangkan

makhluk lain hanya menjadi pantulan sebagian dari Nama-Nama-Nya.

Dalam kalangan Muslim, Muhammad adalah insan kamil (manusia sempurna) par

excellence51. Dengan mendasarkan argumennya pada hadits (ucapan Nabi), Ibn al-Arabi

berpandangan, “Saya adalah seorang nabi ketika Adam berada di antara air dan tanah liat”

46 Shafa’atun Almirzanah, Ph.D., D.Min., Op.Cit., hlm. 149.
47 Ibid.
48 Ibn al-Arabi, Futuhat I, 216. 12, dalam Shafa’atun Almirzanah, Ph.D., D.Min., Loc.Cit.
49 Neal Robinson, Op.Cit., hlm. 4.
50 Qûnawî, al-Nafahât, 265-66, dikutip W. Chittick, dalam Neal Robinson, Loc.Cit.
51 Sebuah ungkapan dalam Inggris untuk menekankan tingkatan tertinggi dalam kecakapan atau sesuatu

yang bandingannya melebihi apapun. Dalam konteks ini, kesempurnaan Muhammad sebagai insan kamil tak
tertandingi manusia manapun.
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– bahwa sebagai ‘realitas Muhammad’ (al-haqiqa al-Muhammadiyyah), Muhammad

identik dengan ‘intelek pertama’ (al-'aql al-awwal), sebagai prinsip abadi yang

mempersatukan entitas abadi.52 Semua nabi lainnya, yang dimulai dengan Adam, hanya

menjadi nabi selama misi sejarah mereka. Masing-masing adalah pembawa fragmen

‘realitas Muhammad’ ini di tempat dan waktu tertentu, sebuah bejana di mana permata

kebijaksanaan ilahi ditampilkan. Tidak ada yang kurang, setelah misi mereka, para nabi

terus memberi pengaruh melalui orang-orang kudus yang merupakan ahli waris spiritual

mereka.53

Manusia sempurna (insan kamil), bagi Ibn al-Arabi, dibedakan menjadi dua yaitu:

manusia sempurna dalam arti universal dan manusia sempurna dalam arti individual. Yang

pertama adalah hakikat dari manusia sempurna atau model asli bagi manusia sempurna

individual. Yang kedua adalah perwujudan manusia sempurna yaitu para nabi dan para

wali.54 Selain itu, Ibn al-Arabi tidak menyetujui konsep manusia sebagai binatang yang

berpikir karena kemampuan itu bukanlah suatu sifat yang mampu membedakan manusia

dengan makhluk lainnya. Baginya, perbedaan manusia dengan makhluk lain ada pada

kemampuannya untuk mewujudkan “Bentuk Ilahi”.55 Melalui Adam, manusia pertama,

Tuhan menunjukkan model kesempurnaan dan sifat sintetis manusia yang hanya dapat

diberlakukan pada manusia sempurna.56

Sementara, manusia yang tidak mampu mencapai kesempurnaan (derajat

kemanusiaan), dalam pandangan Ibn al-Arabi sangat rendah, karenanya dia menyebut

orang seperti ini hanya sekedar binatang yang mempunyai akal. Hanya manusia, di antara

segala makhluk lainnya yang mampu menjadikan keseimbangan antar berbagai atribut

52 Neal Robinson, Op.Cit., hlm. 3.
53 Ibid.
54 Cf. Fazlur Rahman, “The Quranic Concept of God, the Universe, and Man”, Islamic Studies, Maret

(1967), VI, I, 9, dalam Shafa’atun Almirzanah, Ph.D., D.Min., Op.Cit., hlm.148.
55 Ibid. hlm. 152.
56 Masataka Takeshita, Op.Cit., hlm. 156-157. Cf. Ibid.
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secara sempurna.57 Konsep manusia sempurna Ibn al-Arabi amat paradoksal. Manusia

sempurna adalah manusia yang mempunyai derajat tinggi karena dia memantulkan semua

Nama-Nama Tuhan secara sempurna dan seimbang. Di sisi lain, dia adalah rendah karena

dia harus tunduk dan patuh kepada Tuhan dalam penghambaannya. Semakin merendah dia

di hadapan Tuhan, maka akan semakin tinggilah derajatnya, karena dia akan semakin

mampu menyerap Nama-Nama Tuhan sehingga akan makin sempurnalah

kemanusiaannya.58

3.1.4 Kesatuan Wujud (Wahdat al-Wujud)

Ibn al-Arabi kerap dihubungkan sebagai penerus pertama doktrin ‘wahdat al-

wujud’. Sesungguhnya paham ini tidak secara khusus ditampilkan dari tulisan-tulisannya

sendiri, melainkan dikembangkan oleh para pengikutnya dan arah pemikiran Islam yang

berkembang setelah dirinya.59 Istilah ‘wahdat al-wujud’ pertama kali digunakan oleh al-

Qunawi dan selanjutnya dipopulerkan oleh Ibn Taymiyya, namun dalam konteks

menentang ajaran ini.60 Penyebutan Ibn al-Arabi sebagai penggagas doktrin wahdat al-

wujûd memang masih polemik. Sebagian alasan wahdat al-wujûd dipilih untuk

menggambarkan posisi Ibn al-Arabi adalah, karena ia menyoroti tauhid sebagai asas

panduannya dan memberi kesan istimewa dalam kosakatanya.61 Terlepas dari polemik

yang ada, yang jelas bahwa bagi Ibn al-Arabi tidak ada Real Being selain Tuhan dan

bahwa segala sesuatu selain Tuhan itu tidak nyata. Ibn al-Arabi, dan bahkan lebih lagi

57 Ibid.
58 Ibid.
59 Amatullah Armstrong, Op.Cit., hlm. 34.
60 Fazlur Rahman, Op.Cit., hlm. 213-214. Ibnu Taymiyya (w. 1328) adalah tokoh kontroversial yang

menargetkan kritik utamanya tentang ‘wahdat al-wujûd’ (Kesatuan Wujud), sebagaimana diajaran Ibn al-
Arabi, dan para filosof Monisme (doktrin bahwa realitas adalah tak terbagi, universal dan diterangkan dalam
satu substansi atau prinsip tunggal). Ia mendakwa bahwa itu lebih buruk daripada mengaku tidak percaya.
Menurutnya, itu berarti bahwa tidak ada perbedaan yang bisa ditarik antara Tuhan dan dunia. Serangannya
memicu kontroversi panjang mengenai istilah tersebut, seringkali dengan sedikit atau tanpa usaha untuk
mendefinisikannya. Penjelasan lain tentang polemik ini, lihat Kautsar Azhari Noer, Ibn al Arabi: Wahdat al
Wujud dalam Perdebatan, (Jakarta: Paramadina, 1995).

61 Stanford Encyclopedia, Op.Cit., hlm. 6.
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pengikutnya seperti al-Qunawi, berfokus pada Real Being (Wujûd) sebagai satu-satunya

realitas unik dari mana semua realitas lainnya berasal.62

Wahdat artinya sendiri, tunggal, kesatuan sedang al-wujud artinya ada. Dengan

demikian, Wahdat al-Wujud berarti “Kesatuan Wujud”, “Kesatuan Eksistensi”, “Kesatuan

Tuhan”, kesatuan penemuan bahwa di akhir perjalanan hanyalah Allah SWT yang

ditemukan. Syaikh al-Akbar ini menjabarkan kalimat “Tidak ada tuhan selain Tuhan”

dengan doktrinnya menjadi “Tidak ada wujud selain Tuhan”.63 Dalam bahasa Inggris,

istilah wujud diterjemahkan dengan Being atau Existence, dan ini lazim digunakan dalam

Filsafat Islam maupun Kalam (Teologi Dogmatis). Namun, pengertian dasar dari istilah

tersebut adalah “menemukan” (finding) atau “ditemukan” (to be found), sebab kata wujud

terbentuk dari kata wajada (menemukan) atau wujida (ditemukan). 64

Wujud (eksistensi atau keberadaan) menjadi yang terpenting di antara istilah-istilah

teknis filsafat Ibn al-Arabi. Dalam Al-Quran dan bahasa Arab sehari-hari, wujûd berarti

menemukan, menjumpai, menyadari, dan menikmati. Ini menunjukkan bahwa sesuatu

yang berada (eksis) itu merupakan sesuatu yang dapat ditemukan dan dialami.65 Bagi Ibn

al-Arabi, tindakan menemukan - yaitu, persepsi dan kesadaran – selalu menyertai suatu

fakta yang ditemukan. Di sini dia berbicara tentang wujûd dalam istilah yang telah lama

digunakan oleh tradisi Sufi - sebagai kepenuhan kehadiran Ilahi dan kesadaran manusia

yang dicapai dalam perwujudan (realization).66

Kata wujūd mempunyai pengertian obyektif sekaligus subyektif. Dalam sistem Ibn

al-Arabi, kedua aspek ini menyatu secara harmonis. Di satu pihak, wujūd atau satu-satunya

wujūd adalah “menemukan” Tuhan yang dialami oleh para pencari rohani. Orang-orang

62 Ibid.
63 William C. Chittick, Dunia Imajinasi Ibn Arabi: Kreativitas Imajinasi dan Persoalan Diversitas

Agama (Penerj. Achmad Syahid), (Surabaya: Risalah Gusti, 2001), hlm. 28.
64 Ibid., hlm. 52.
65 Stanford Encyclopedia, Op.Cit., hlm. 5.
66 Ibid.
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yang “menemukan” Tuhan oleh Ibn al-Arabi disebut sebagai ahlu kasyf wal wujūd (orang-

orang yang menyingkap dan menemukan). Ketika Ibn al-Arabi berbicara tentang sesuatu

yang spesifik atau suatu ide yang dapat didiskusikan, dia menggunakan term eksistensi

yang artinya sesuatu itu ada dan dapat ditemukan. Dalam pengertian ini kita dapat

mengatakan bahwa “Tuhan mewujud” atau “Tuhan ada dan ditemukan.”67

Al-Qûnawî sebagai murid sekaligus eksponen paling cemerlang Ibn al-Arabi,68

menjelaskan dengan baik tentang perwujudan atau pengungkapan Diri Tuhan. Ia melihat,

“Terang” (al-nûr) adalah satu di antara Nama-Nama Ilahi dalam Al-Quran, sebab Tuhan

adalah “terang langit dan bumi”. Penamaan Tuhan sebagai “Terang” sama saja dengan

menamai Dia sebagai yang Ada, karena itu, Qûnawî menjelaskan, “Cahaya Sejati

membawa persepsi namun tidak dirasakan”, sama halnya Ada Yang Sesungguhnya (True

Being) memanifestasikan Diri dan membuat-Nya dikenal, namun tidak manifes maupun

dikenal.69 Dengan kata lain, Cahaya Sejati (True Light) adalah Ada Yang Tak Terbatas

(Nondelimited Being atau al-wujûd al-mutlaq), dan mengungkapkan diri-Nya sebagai ada

yang terbatas (delimited being atau al-wujûd al-muqayyad). Justru Cahaya inilah yang

membawa penemuan, kesadaran, dan persepsi. Sebagaimana halnya tidak ada yang berada

selain Tuhan, demikian juga tidak ada pencari sejati selain Tuhan dan tidak ada yang

benar-benar ditemukan kecuali Tuhan. Sebagaimana Ibn al-Arabi menjelaskan:

Jika bukan karena cahaya, tidak ada yang bisa dirasakan (idrâk), baik yang diketahui,
maupun yang tidak dirasakan, atau yang dibayangkan. Penamaan cahaya beragam sesuai
dengan pancaindra.... Bau, rasa, imajinasi, ingatan, akal, refleksi, konseptualisasi, dan
segala sesuatu yang melaluinya persepsi berlangsung ringan. Adapun objek persepsi,
pertama-tama termanifestasi kepada penerima, kemudian baru dirasakan; Dan
manifestasinya ringan... Oleh karena itu, setiap hal yang diketahui memiliki hubungan

67 R.W.J. Austin, Sufi-sufi Andalusia, (Penerj. MS. Nasrulloh), (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 148.
68 Gerald Elmore, “Sadr al-Din al-Qunawi's Personal Study-list of Books by Ibn al-Arabi”, dalam

Journal of Near Eastern Studies, Vol. 56, No. 3 July 1997, (The University of Chicago Press), 161-181,
hlm. 161. Sadr al-Din, Muhammad b. Ishaq al-Qunawi al-Rumi, lahir pada 605/1208-9 di Malatya
(Anatolia), atau menurut sumber lain, ia lahir tahun 607/1210 di Konya (Iconium). Sadr al-Din Qunawi
merupakan anak tiri Ibn al-Arabi, sebab diketahui bahwa Ibn al-Arabi menikahi janda dari Majd al-Din Ishiq
al-Qunawi, ayah Qunawi yang adalah sahabat karibnya setelah perjumpaan mereka di Mekkah pada tahun
600 H/1204 M.

69 Stanford Encyclopedia, Op.Cit., hlm. 5.
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dengan Yang Nyata (The Real), karena The Real adalah Cahaya. Dengan demikian, tidak
ada yang diketahui selain Tuhan.70

Hubungan ontologis antara Sang Absolut dan dunia fenomenal dalam ajaran Ibn al-

Arabi dapat dibandingkan dengan hubungan yang tak terpisahkan antara “bayangan dan

sumber bayangan”. Ia mengatakan bahwa wadah manifestasi Tuhan bersifat jamak karena

keanekaragaman sifat-sifat dan efek yang ditampilkan. Namun, mereka satu, karena

kesatuan wujud yang menjelma di dalamnya. Kesatuan muncul dalam manifestasi wujud

(segala sesuatu), sementara keragaman bersemayam dalam entitas-entitas yang tidak

memiliki eksistensi sendiri. Oleh karena itu, Tuhan dalam keesaan-Nya adalah identik

dengan wujud dari segala sesuatu, tetapi Dia juga tidak identik dengan segala sesuatu itu.71

Ibn al-Arabi menyatakan bahwa satu-satunya yang wujud hanyalah Tuhan, segala sesuatu

yang ada di alam semesta ini hanyalah suatu ilusi atau bersifat maya (non-existent) dalam

dirinya namun maujud (existent) melalui wujud al Haqq (Wujud Mutlak).72

Wahdat al-Wujud merupakan kenyataan ontologis yang jelas dan tak terhindarkan.

Ajaran ini berakar pada refleksinya terhadap hadith qudsi, yang membantu menjelaskan

doktrinnya, “Kesatuan Wujud” – wahdat al-wujud. Implikasinya adalah pencarian Tuhan

sebagai “yang lain” berarti penemuan bahwa semua ciptaan adalah manifestasi yang

mengagumkan dari ke-Esa-an wujud ilahiah yang secara hakiki. Chittick

menginterpretasikan kata “wujud” sebagai penemuan yang berarti bahwa “wujud” bukan

hanya bermakna “menjadi eksis” atau “menjadi ada”, melainkan “menjadi hidup” dan

“menjadi sadar”.73 Konsekuensinya sejalan dengan tafsir Ibn al-Arabi atas al-Quran:

“segala yang ada di langit dan di bumi memuliakan Allah (Q.57:1)” bahwa semua elemen

tata ciptaan benar-benar hidup, sejauh mereka sadar dan menjadi saksi atas Wujud Tuhan.

70 Ibn al-Arabi, al-Futûhât, edisi 1911, 3: 276-77, dalam Stanford Encyclopedia, Op.Cit., hlm. 6.
71 William C. Chittick, Op.Cit., hlm. 32.
72 Shafa’atun Almirzanah, Ph.D., D.Min., Op.Cit., hlm. 134.
73 Ibid., hlm. 254.
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Di sini menjadi jelas sebagaimana digarisbawahi Shafa’atun Almirzanah bahwa titik tolak

filsafat mistik Ibn al-Arabi adalah mengenai pengetahuan, yakni bahwa raison d’etre umat

manusia adalah untuk kembali pada visi mengenai kesatuan hakiki dengan Yang Ada

(Wujud).74 Kesatuan ini diartikan sebagai membangun kembali kesadaran dalam diri

manusia bahwa dirinya dan berbagai aspek dunia fenomenal merupakan satu dari Tajjali

eksistensial dari Tuhan-Mutlak yang Esa dalam keberadaan-Nya (Esensi) dan beragam

bentuk manifestasi-Nya (Eksistensi). Sebab, sebagaimana diyakini Ibn al-Arabi bahwa

tidak ada yang dapat eksis di luar eksistensi Tuhan (Yang Esa).75

Bagi Ibn al-Arabi, hanya ada satu Wujud dan Wujud tersebut tak lain adalah Tuhan

dalam posisinya sebagai Tuhan yang Transenden. Wujud segala sesuatu yang lain

tergantung pada Wujud Tuhan, yang menampakkan diri dalam berbagai manifestasi. Jadi,

Tuhan adalah aspek luar (outer) sekaligus aspek terdalam (inner) dari semua wujud.

Baginya, penyatuan itu adalah mutlak karena hanya Dia satu-satunya yang wujud, manusia

dan alam semesta ini hanyalah bayangan dari-Nya, dan manusia sempurna adalah

bayangan paling sempurna dari Dia. 76

3.2 Pandangan Yohanes dari Salib Tentang Mistisisme

Yohanes dari Salib dikenal sebagai seorang pujangga, bahkan ia disebut sebagai

doktor atau pujangga cinta Ilahi. Di samping menjadi pujangga, Yohanes dari Salib juga

teolog. Ia mendefinisikan teologi mistik adalah Teologi Cinta, sebagai kebijaksanaan

rahasia yang asalnya adalah cinta.77 Pengetahuan dan kebijaksanaan itu nampak dalam

ajaran mistik Yohanes dari Salib, yang sengaja dipilihkan dan diklasifikasi dalam empat

tema utama, yakni: “Ketersembunyian Allah”, “Malam Gelap”, “Pernikahan Rohani”, dan

“Persatuan dengan Allah”.

74 Ibid., hlm. 256.
75 Ibid.
76 Ibid., hlm. 137.
77 William Johnston, Op.Cit., hlm. 95.
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3.2.1 Ketersembunyian Allah

Yohanes dari Salib adalah mempelai dalam Spiritual Canticle (Madah Rohani),

yang terluka dan bergairah, yang meninggalkan segalanya mencari Dia yang ia cintai.78 Ia

mengungkapkan bahwa Dia (Allah) yang dicari itu adalah Allah yang tersembunyi.

Ketersembunyian Allah itu disentuh Yohanes dalam bait pertama dalam sanjaknya,

“Madah Rohani”:

Di manakah Engkau bersembunyi, Kekasih?
Aku tertinggal mengeluh!
Kau lari bagai rusa;
Dan hatiku terluka;
Aku kejar, memanggil Kau yang hilang.79

Madah Rohani tidak membuka rahasia Allah, malahan “Ketersembunyian Allah”

itu menjadi sumber kekuatan dari sanjak ini.80 Dalamnya terkandung dua jenis

ketersembunyian. Pertama digambarkan bahwa seseorang merasa butuh akan sesuatu,

maka itu dicarinya. Dirasakan bahwa ada yang kurang dan hilang. Inilah yang dinyatakan

dalam ayat pertama tadi: “Di manakah Kau bersembunyi? … Aku tertinggal mengeluh!”.

Karena itu menyusullah pertanyaan demi pertanyaan kepada makhluk, kepada apa saja,

yang kita jumpai dalam hidup ini, kepada berbagai macam kemungkinan. Pertanyaan itu

tidak membongkar rahasia ketersembunyian ini. Pertanyaan itu tidak akan dijawab.

Karenanya, kerinduan pun kian dilestarikan.81

Ketersembunyian yang kedua adalah apa yang hendak dituju oleh sanjak ini, yakni

‘Ketersembunyian’ itu sendiri yang adalah puncaknya. Sang pencari menyadari dirinya

sebagai yang ‘hilang’, tetapi kini ia ditemukan. Seperti diungkapkan Yohanes dari Salib,

“Bukan aku yang menemukan Dia; Dia yang menemukan aku; Akulah yang hilang dan

78 Ibid., hlm. 94.
79 J.P.A Peters O.C.D, Op.Cit., hlm. 16.
80 Ibid.
81 Ibid., hlm. 17.
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akulah yang ditemukan.”82 Sanjak ini bernada kontradiktif. Pada satu pihak Allah itu

tersembunyi, di lain pihak Ia memeluk kita, sehingga kita merasa aman. Ketersembunyian

Allah mengamankan kita dalam pelukanNya.83 Sanjak Madah Rohani, sekali lagi,

menimba kekuatannya dari dua jenis ketersembunyian ini. ‘Aku membutuhkan Allah’ dan

‘Aku diketemukan oleh-Nya’. Dan jiwa yang hilang, merasa ditemukan. Atau yang kurang

dihargai merasa dikasihi dan mengalami kasih sayang Allah.84

Dengan kata lain, sebagaimana diuraikan J.P.A Peters bahwa seorang beriman

selalu akan berdiri di hadapan Allah yang mengajak untuk mencari-Nya lebih jauh dan

lebih mendalam lagi. Itulah akar cinta penghargaan. Bila kita berdiri di hadapan Allah dari

muka ke muka ataupun di dalam kehidupan sehari-hari, cinta kita akan Allah dapat

dinyatakan. Tetapi akar cinta ini ialah keinginan untuk mencari Dia yang tersembunyi. Di

situlah daya kekuatan cinta. Sifat cinta ini tidak lenyap, bila kita berdiri di hadapan

Allah.85 Dalam puisi akbar yang mulai ia tulis di penjara Toledo, Yohanes mengambil

peran sebagai mempelai dan mendendangkan cinta akbar sang mempelai pria, putra Allah,

dalam keadaan ekstase:

Hati Kau luka dulu!
Mengapa tidak Kau sembuhkan pula?
Mengapa Kau rampasnya,
Tetapi Kau biarkan,
Tak mau Kaumiliki, meski Kau curi?86

Dalam puisi kecilnya yang lain, Yohanes dari Salib bermadah indah, “O, kobaran

Api Cinta yang menyala…”.87 Kobaran cinta yang menyala, adalah Roh Kudus yang

bersemayam dalam diri orang bagaikan api besar, yang memancarkan kobaran-kobaran

cinta. “Kobaran cinta ini adalah Roh mempelai prianya yang tidak lain adalah Roh Kudus.

82 Ibid.
83 Ibid.
84 Ibid., hlm. 20.
85 Ibid., hlm. 21.
86 Spiritual Canticle, 9, p. 411.
87 The Living Flame of Love, 1, p. 578.
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Jiwa merasakan Roh di dalam dirinya tidak hanya sebagai api yang membakar hingga

habis dan mengubahnya, tetapi sebagai api yang menyala-nyala di dalamnya…”.88 Tidak

mengherankanlah jika kobaran ini melukai dan akhirnya membunuh.

Pada awalnya cinta itu adalah cinta terhadap Yesus Tersalib. Bagi Yohanes dari

Salib cinta itu adalah cinta terhadap salib. Dan kemudian cinta terhadap Yesus Tersalib

mengantar orang ke pengidentikkan diri dengan Yesus sesuai dengan kata-kata Paulus,

“Aku hidup, tetapi bukan aku, melainkan Kristuslah yang hidup di dalam aku” (Galatia

2:20). Sewaktu mengomentari kata-kata ini, Yohanes dari Salib menulis sebagai berikut:

Dalam mengatakan aku hidup, tetapi sekarang bukan aku yang hidup ia bermaksud
hendak mengatakan bahwa bahkan kendati ia mempunyai hidup, hidup itu bukan
hidupnya, karena ia diubah menjadi Kristus, dan hidup itu lebih bersifat Ilahi daripada
insani.89

Dapat dikatakan bahwa hidupnya dan hidup Kristus menjadi satu kehidupan

melalui persatuan cinta. Bagi Yohanes dari Salib, aliran Allah masuk ke dalam jiwa,

seakan-akan sebagai proses kelahiran baru. Diketahui bahwa setiap kelahiran dapat

berdarah dan menyakitkan, baik bagi si ibu maupun bagi si bayi. Kisah kehidupan mistik

adalah kisah kelahiran cinta ini beserta pertumbuhannya. Dari latu kecil, latu itu menjadi

apa yang disebut oleh Yohanes dari Salib ‘kobaran cinta yang hidup’.90

Sekali lagi, mesti diingat, bahwa akar dari cinta ini adalah keinginan untuk mencari

Allah yang tersembunyi.91 Dan bahwa cinta ini tidak dapat diperoleh dengan usaha

manusia. Orang tidak duduk-duduk di bangku dan dengan sikap dingin memutuskan untuk

jatuh cinta. Cinta adalah anugerah. Kita mencinta karena Ia terlebih dahulu mencintai kita

(bdk.1Yoh 4:19). Cinta itu pertama kali adalah rahmat, dan baru kemudian adalah

88 The Living Flame of Love, 1.3, p. 580. “This flame of love is the Spirit of the Bridegroom, which is
the Holy Spirit. The soul feels Him within itself not only as a fire which has consumed and transformed it,
but as a fire that burns and flares within it … ”. Terjemahan di atas dari penulis, Cf. William Johnston,
Op.Cit., hlm. 96.

89 Spiritual Canticle, 12.8, p. 456.
90 William Johnston, Op.Cit., hlm. 71.
91 J.P.A Peters O.C.D, Op.Cit., hlm. 21.
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perintah.92 Cinta itu tidak diperoleh berdasarkan jasa. Allah memberikan kepada orang

yang Ia kehendaki kapan saja saatnya sesuai dengan kehendakNya. Karena mistisisme

Kristiani yang autentik didasarkan atas cinta, maka ada kita yang mencinta, semata-mata

karena kita telah lebih dahulu dicintai.

Seperti itulah pencerahan yang menggetarkan jiwa yang menjadi tujuan utama

cinta. Meski pengalaman ini sungguh mendebarkan, tetapi ini tidak lebih dari cicipan dari

apa yang masih akan datang ketika melalui kematian kita masuk ke keabadian dan

memandang Allah dari wajah ke wajah.93 Seperti dilukiskan J.P.A Peters bahwa ini

membuktikan bahwa kita kurang mengenal Allah. Ini sering dibayangkan sebagai

kekurangan yang bersifat sementara. Diharapkan agar tiba saatnya apa yang kita percayai

dan imani – memandang Allah dari muka ke muka – akan diganti dengan “melihat”. Pada

suatu ketika kita akan melihat Allah. Kita akan mengenal Dia. Namun, Yohanes dari Salib

tegaskan bahwa pada saat itu pun kita akan mengenalnya sebagai Yang Tersembunyi. Kita

akan mengenal kenyataanNya sebagai Yang Tersembunyi.94

3.2.2 Malam Gelap

Titik sentral pemikiran Yohanes dari Salib dirumuskan dari pendapatnya bahwa

dalam hidup ini kebijaksanaan yang paling besar berupa rahasia. Dan rahasia itu

mengantar orang pada malam gelap jiwa. Kata ‘rahasia’ amat penting dalam teologi

mistik. Pengetahuan mistik adalah pengetahuan rahasia karena orang tidak memahaminya.

Bagi Yohanes dari Salib, kontemplasi merupakan sarana akal budi untuk

pengetahuan yang lebih tinggi untuk mengetahui Allah. Sungguh ketidakmampuan untuk

memahami Allah itu adalah penderitaan terbesar dalam kehidupan mistik. Jeritan rasa

takut mistikus seringkali terjadi dalam malam gelap jiwa. Bagi Yohanes dari Salib, malam

92 William Johnston, Op.Cit., hlm. 114.
93 J.P.A Peters O.C.D, Loc.Cit..
94 Ibid.
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gelap itu pun merupakan rahasia, malam itu merupakan misteri. Allah itu rahasia. Ia

adalah Allah yang tersembunyi – Deus Absconditus. Ia adalah misteri segala misteri. Ia

mirip ‘malam’ bagi jiwa. 95 Mengenai ini, Yohanes dari Salib mengikuti Thomas Aquinas

yang membedakan dua macam pengetahuan, yaitu melalui penyelidikan ilmiah dan

pengetahuan rahasia nirbentuk yang berasal dari cinta. Yang terakhir inilah yang

membimbing dia secara lebih pasti daripada cahaya siang hari.96

Dalam Malam Gelap, Yohanes dari Salib mengungkapkan kerinduannya untuk

keluar secara diam-diam ketika tak ada seorangpun melihat dia menuju kediaman

tersembunyi di mana Ia tinggal secara rahasia dan sendirian. Ia menaiki tangga rahasia,

yang menghantarkan dia ke tempat “di mana Dia yang mengetahui diri saya sedemikian

baik, menunggu saya, di suatu tempat di mana tidak ada orang lain yang kelihatan.”97

Malam gelap sebagai masuknya Allah ke dalam jiwa, sekaligus juga seluruh proses

mistik. Kadang kala masuknya Allah ini menyebabkan kesengsaraan dalam malam gelap

ini, dan kadang kala membuahkan kegembiraan yang luar biasa besarnya karena adanya

pencerahan. Ini nampak dari syair Yohanes dari Salib, “O luka bakar yang manis, O luka

yang menyenangkan!”.98 Ketika menulis demikian, ia mengalami dan mencecap Allah

dengan rasa manis serta kesengsaraan yang tidak lain adalah luka menggembirakan yang

diderita oleh pribadi yang mencinta. Maka, teologi mistik adalah masuknya Allah yang

mengajarkan kesempurnaan cinta kepada jiwa itu.99

3.2.2.1 Malam Indra dan Malam Roh: Proses Pemurnian Aktif dan Pemurnian Pasif

Bagi Yohanes dari Salib, malam gelap adalah hilangnya semua selera indrawi

untuk hal-hal luar yang ada di dunia, hilangnya kenikmatan daging dan kepuasan

95 William Johnston, Op.Cit., hlm. 98.
96 Ibid. 98.
97 Spiritual Canticle, 26.13. p. 531. Cf. William Johnston, Op.Cit., hlm. 99. Italic dari penulis.
98 Spiritual Canticle. 27.5, p. 518. Cf. William Johnston, Op.Cit., hlm. 96.
99 Ibid.
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kehendak. Proses ini disebut pemurnian pasif karena proses itu utamanya adalah karya

Allah, sedangkan si manusia hanya tinggal menerima.100

Namun, selain pemurnian pasif, orang memasuki malam indra dengan pemurnian

aktif. Dengan ini ia sendiri menolak segala kenikmatan indrawi - kenikmatan mendengar,

melihat, menyentuh, menghirup. “Tolaklah semua kepuasan indrawi yang tidak

dimaksudkan melulu untuk menghormati dan meluhurkan Allah, dan tetaplah tidak

memilikinya maka, hendaknya berusaha membiarkan indra-indra itu seakan-akan ada

dalam kegelapan, dimatiragakan dan tidak menikmati kesenangan.” 101 Dengan demikian,

melalui pemurnian aktif dan pasif, indra itu dikosongkan dan dibiarkan hidup gersang

untuk sementara waktu.

Yohanes dari Salib menganalogikan tahapan pengalaman mistik, di mana orang

mengalami hadirat Allah secara nyata demikian,

“Ia mirip ibu penuh kasih yang menghangatkan sang anak dengan kehangatan ribaannya,
menyusui dia, memberi makan dan membelai-belai dia dalam pelukan. Tetapi, sewaktu
anak semakin besar, ibundanya tidak lagi membelai-belai dan menunjukkan cintanya yang
lembut; sang ibu justeru menyapihnya, tidak lagi menggendong, dan membiarkan dia
berjalan sendiri.”102

Kehilangan ibundanya dan kemudian harus berjalan sendiri, betapapun sakit dan

menyedihkannya bagi si anak, merupakan langkah yang perlu bagi pertumbuhannya. Dan

hilangnya hiburan pun rahmat besar. Sebabnya ialah karena sekarang Allah berkomunikasi

sendiri dengan cara baru – tidak melalui indra, melainkan melalui roh. Karena masuk ke

teras dirinya Allah menyapih jiwa dari makanan bayi yang lembut serta manis, dan

menyuruh si anak makan roti kasar yang merupakan makanan orang kuat.103

Dalam risalahnya, The Ascent of Mount Carmel dan Dark Night, Yohanes dari

100 Ascent to Mount Carmel, I.1.4, p. 74. “This dark night is a privation and purgation of all sensible
appetites for the external things of the world, the delight of the flesh, and the gratifications of the will.”
Terjemahan di atas dari penulis.

101 Ascent to Mount Carmel, I.13.4, p. 102.
102 Dark Night, I.1.2, p. 298.
103 William Johnston, Op.Cit., hlm. 220.
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Salib memisahkan antara dua malam utama dan membedakan masing-masing dengan

cukup rinci. Malam indra merupakan malam pendahuluan dan hanyalah malam dalam arti

kias. Dan ini lebih untuk menampung indra ke roh daripada terjadinya proses persatuan

roh dengan Allah.104 Perbedaan antara dua malam itu mirip perbedaan antara mencabut

akar dan memangkas dahan, atau menggosok noda yang masih baru dan mengusap-usap

noda lama yang sudah meresap sampai serat-serat kain. Memang, pemurnian indra yang

sampai mendalam hanya dicapai dalam ‘malam roh’ di mana indra dan roh sama-sama

dimurnikan dan disembuhkan dalam persiapan menyambut pernikahan rohani. Menurut

Yohanes dari Salib,

Dalam tahap ini, ketika orang dibebaskan dari sel penjaranya yang sumpek, jiwa
menjalankan segala hal yang ada kaitannya dengan Allah dan lebih banyak kebebasan
serta kepuasan roh dan dengan kesukaan hati yang lebih melimpah… Jiwa itu di dalam
rohnya segera mendapatkan kontemplasi penuh cinta yang amat penting dan memperoleh
sukacita rohani, kendatipun dalam meditasi itu tidak ada usaha.105

Namun, ia sadar bahwa proses mistik ini tidak sederhana dan jelas-pilah. Baginya,

“Tidak semua orang mengalami ini dengan cara yang sama, dan godaannya pun tidak

identik. Semuanya ini dibagikan menurut kehendak Allah dan besar kecilnya

ketidaksempurnaan yang harus dibersihkan dari masing-masing orang.”106 Ketika masuk

sampai ke teologi Malam Gelap, Yohanes dari Salib berkata dengan jelas, demikian:

Malam gelap ini adalah masuknya Allah ke dalam jiwa yang membersihkan jiwa dari
ketidaktahuan dan ketidaksempurnaannya yang biasa ada, baik di ranah kodrati maupun di
ranah adikodrati. Masuknya Allah tadi disebut oleh mereka yang berkontemplasi sebagai
kontemplasi curahan atau teologi mistik. Melalui kontemplasi ini, Allah mengejar jiwa
secara diam-diam dan mengajarkan kesempurnaan cinta tanpa jiwa itu melakukan apa-apa
ataupun memahami bagaimana terjadinya.”107

William Johnston dalam tafsirannya menegaskan bahwa, di sini tiap katanya

104 Ibid.
105 Dark Night, II.1.1, p. 329.
106 Dark Night, I.14.5, pp. 328-329. “Not everyone undergoes this in the same way, neither are the

temptations identical.” Terjemahan di atas dari penulis.
107 Dark Night, II.5.1, p. 335. Cf. William Johnston, Loc.Cit.
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penting. ‘Masuknya Allah ke dalam jiwa’. Yang dimaksudkan oleh penggal kalimat ini

adalah komunikasi Allah yang terjadi secara langsung di teras orang itu. Yang Ilahi

bertemu dengan yang serba manusia tanpa adanya perantara.108 Dan dalam proses ini

Allah yang tidak lain adalah Guru Batin, yang mengajarkan seni cinta bagi orang yang

berkontemplasi. Dikatakan Yohanes dari Salib,

“Dalam kontemplasi, Allah mengajar jiwa dengan amat tenang dan secara diam-diam,
tanpa jiwa itu mengetahui bagaimana cara terlaksananya, tanpa bunyi kata, dan tanpa
bantuan daya jasmani ataupun rohani dengan sikap diam dan tanpa ramai-ramai dalam
kegelapan terhadap segala yang indrawi maupun yang alami sifatnya”.109

Ini adalah pengetahuan rahasia atau tersembunyi yang tidak lain adalah teologi

mistik. Ini adalah langkah orang mengetahui dengan tidak mengetahui. Tetapi jiwa itu

tidak berbuat apa-apa dan tidak dapat memahami.110

3.2.2.2 Api Pemurnian

Yohanes dari Salib mendasarkan Doktrin Malam Gelap-nya pada dogma tentang

Api Penyucian. Pernikahan rohani sebagai tahap tertinggi yang mampu dicapai dalam

kehidupan doa, merupakan buah dari karya Trinitaris atas jiwa manusia.111 Ini adalah

anugerah penebusan yang total, meskipun gambaran mengenai surga itu sendiri belum

diperoleh. Untuk mencapai tahap pernikahan rohani, seseorang mesti melewati malam

gelap, yang dipenuhi ketakutan, rasa sakit, dan mengalami pemurnian oleh api cinta

Ilahi.112 Alasan Yohanes dari Salib membandingkan malam itu dengan api penyucian,

ialah karena api kebijaksanaan yang memurnikan malam ini adalah api cinta Ilahi. Semua

makhluk hidup harus dimurnikan oleh api cinta Ilahi sebelum melihat Allah.113 Dari apa

yang telah dikatakan menjadi jelas bahwa kesengsaraan besar akibat malam gelap itu

108 Ibid.
109 Dark Night, II.5.1, p. 335. Cf. William Johnston, Op.Cit., hlm. 221.
110 Ibid.
111 Justin Panakal O.C.D (ed.), Op.Cit., hlm. 22.
112 Dark Night, II 7, p. 343. Cf. Ibid.
113 Ibid.
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disebabkan oleh cinta. Yohanes dari Salib dengan mengacu pada kiasan yang digunakan

secara luas dalam tradisi mistik, berbicara mengenai api yang digunakan untuk membakar

kayu basah.

Demikian pula kita hendaknya berfilsafat mengenai api kontemplasi, api ilahi yang penuh
cinta. Sebelum mengubah jiwa, api membersihkannya dari sifat yang berlawanan. Api
menghasilkan noda hitam gelap, dan menampilkan kejelekan jiwa; dengan demikian, jiwa
tampak lebih jelek dari sebelumnya, tak sedap dipandang dan menjijikkan. Pembersihan
oleh Yang Ilahi ini membangkitkan segala yang busuk dan menjijikkan yang sebelumnya
tidak pernah disadari oleh jiwa itu; dan jiwa itu pun tidak pernah menyadari bahwa di
dalam dirinya ada sedemikian banyak kejahatan, karena keadaan ini sedemikian dalam
berurat berakarnya.114

Secara jelas, dengan sedikit berimprovisasi, William Johnston mengomentari, “Api

itu menyingkirkan kelembaban, perlahan-lahan mengubah kayu menjadi hitam,

menyebabkan kayu menjadi hitam jelek, dan bahkan menyebabkan kayu mengeluarkan

bau busuk; tetapi akhirnya, dengan memanaskan dan menyalakannya dari luar, api

mengubah kayu itu menjadi kayu yang sebenarnya dan membuatnya seindah

keindahannya sendiri.”115 Malam gelap adalah suatu perjalanan cinta di mana sang

mempelai meninggalkan segalanya, pergi dengan jiwa bebas untuk menemui sang

mempelai pria dan bersatu dengan dia. “Karena cinta itu mirip api”, demikian tulis

Yohanes dari Salib “yang selalu naik seakan-akan api itu mendamba untuk ditelan di

pusatnya”.116

3.2.3 Pernikahan Rohani

Pada umumnya orang setuju bahwa sejak abad-abad pertama, pendekatan agama

Kristen terhadap kesyahwatan manusia bernada negatif. Kadang ini dikarenakan oleh

pengaruh Neo-Platonisme terhadap Bapa-Bapa Gereja, suatu pengaruh yang terlalu jelas

dalam tradisi mistik. Origenes, misalnya, yang dengan jelas menolak kesyahwatannya

114 Dark Night, II.10.1, p. 350, sebagaimana dikutip William Johnston, Op.Cit., hlm. 224.
115 Ibid.
116 Dark Night, II.20.6, p. 378.
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sendiri dan lebih memilih tafsir rohani atas Kidung Agung.

Sementara itu, Santa Teresa Avila sewaktu berbicara mengenai pernikahan rohani,

memberikan pendapatnya dengan mengingatkan bahwa sukacita roh jauh lebih besar

daripada kenikmatan ragawi. Tetapi, ia tidak dapat melihat bahwa sukacita rohani dapat

juga diberikan kepada pasangan nikah. Di lain tempat ia akui bahwa pasangan nikah dapat

menapaki jalan kesucian, tetapi cepat jalannya akan mirip cepat jalannya ayam.117

Dalam sebuah artikelnya mengenai Mistisisme dan Kesyahwatan, Bernard McGinn

mempunyai pengamatan bahwa tradisi mistik kristiani tidak melihat kaitan antara

kesyahwatan dan kesucian.118 Kendati para mistikus kristiani dari zaman Origenes

menggunakan kias-kias kesyahwatan banyak sekali – sedemikian banyak sehingga ada

kaitan antara mistisisme dan bahasa erotis – mereka menjauhkan diri dari praktek

kesyahwatan karena dianggap sebagai sesuatu yang tidak sesuai dengan jalan mistik

menuju Allah.119

Ini bertentangan tajam dengan agama Yahudi dan Islam di mana baik praktek

kesyahwatan maupun kias-kias terkait memainkan peran dalam kehidupan mistik.

Menurut McGinn, “Orang Yahudi dan orang Muslim, mampu mengembangkan tipe-tipe

mistisisme yang menggunakan kegiatan kesyahwatan yang telah diubah; maksudnya,

sanggama yang dijalankan dan menjadi bagian dari suatu disiplin spiritual.”120 Dalam

agama Yahudi, perintah Allah untuk mengadakan keturunan memainkan peranannya

dalam kehidupan mistik. Dalam agama Islam, kebanyakan dari Sufi-nya menikah, dan

menurut Ibn al-Arabi, Maha Guru para Sufi, kegiatan kesyahwatan mistik yang sejati

merupakan cara yang lebih disenangi untuk mencapai persatuan dengan Allah.121

117 William Johnston, Op.Cit., hlm. 272.
118 Bernard McGinn, Man and Sexuality, sebagaimana dikutip William Johnston, Loc.Cit.
119 Ibid.
120 Ibid., hlm. 273.
121 Ibid.
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Sebagaimana telah dikatakan bahwa ‘pernikahan rohani’ (spiritual marriage) -

alegori persatuan dengan Tuhan - sebagai tahap tertinggi yang mampu dicapai dalam

kehidupan doa, merupakan buah dari karya Trinitaris atas jiwa manusia.122 Dan untuk

mencapai tahap pernikahan rohani, seseorang mesti melewati malam gelap, dan

dimurnikan oleh api cinta Ilahi.123 Segi menarik pada hubungan pernikahan ini adalah,

sebagaimana Bernardus dari Clairvaux mengingatkan para pembaca - sewaktu bicara

tentang pelukan, ciuman, ekstase dan pernikahan - untuk menghindari bahaya erotisme,

dengan ungkapan, “Apabila kamu membayangkan adanya dua tokoh yang saling

mencinta, ingatlah selalu bahwa yang harus diperhatikan bukanlah seorang pria dan bukan

pula seorang wanita, melainkan Sabda Allah dan jiwa.”

Ini adalah butir yang selalu dirujuk oleh Yohanes dari Salib, “Putera Allah, ingin

mengangkat jiwa dan menyamakan dia dengan diri-Nya”.124 Dengan demikian, mempelai

Pria (Allah) mencintai mempelai wanita (jiwa manusia) sedemikian besar sehingga Ia

menjadikan diri si mempelai wanita itu sama dengan diri-Nya. Di pihak mempelai wanita,

ia memiliki kedambaan besar untuk menjadi sama dengan Putera Allah.125

Pernyataan ini bukan hiperbola penyair, melainkan suatu pembenaran teologis dari

pemikir sebelumnya. Yohanes dari Salib membenarkan tesisnya yang luar biasa dengan

teologi Thomas Aquinas yang menyatakan bahwa Allah yang tidak mencintai sesuatu di

luar diri-Nya entah bagaimana caranya menaruh jiwa itu di dalam diri-Nya dan

membuatnya sama dengan diri-Nya.126 Allah mencinta karena Ia mencinta. Ia mencintai

diri-Nya dan segala sesuatu di dalam diri-Nya. Demikianlah cara Yohanes dari Salib

menerangkan panggilan luhur pribadi manusia, yang tidak lain daripada suatu panggilan

122 Justin Panakal O.C.D (ed.), Op.Cit., hlm. 22.
123 Dark Night, II 7, p. 343. Cf. Justin Panakal O.C.D, Loc.Cit.
124 Spiritual Canticle, 28.1, p. 520.
125 Spiritual Canticle, 38.3, p. 553.
126 Spiritual Canticle, 32.6, p. 536.
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untuk pengilahian dan persamaan dengan Allah melalui cinta.127

Pernikahan itu telah purna. Tepat seperti di dalam kepurnaan pernikahan jasmani

ada dua dalam satu daging, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Kitab Suci (Kej. 2:24),

demikian pula apabila pernikahan rohani antar Allah dan jiwa telah purna, ada dua kodrat

dalam satu roh dan satu cinta, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Santo Paulus

sewaktu membuat perbandingan ini: “Barangsiapa bersatu dengan Tuhan menjadi satu roh

dengan Dia (1Kor 6:17).”128

3.2.4 Persatuan Dengan Allah

Yohanes dari Salib, sebagai pengikut tulen Thomas Aquinas, melihat bahwa segala

sesuatu adalah satu berkat adanya di dalam Allah. Baginya, Allah adalah realitas

tersembunyi yang mempertahankan adanya segala sesuatu. Thomas Aquinas dengan

mengikuti Aristoteles, menyatakan bahwa segalanya adalah satu (eka) berkat eksistensinya

(yakni bahwa segalanya ada) dan banyak (aneka) berkat esensi mereka (segi apa dari

segalanya itu). Pada Allah yang merupakan sumber, esensi dan eksistensi itu satu. Yang

Ada, Sang Yang Ada, yang menyatukan segalanya adalah Allah.129

Maka, persatuan dengan Allah yang dibicarakan oleh teologi mistik adalah langkah

untuk kembali ke persatuan. Kembali pada persatuan dengan Allah, persatuan dengan

semua manusia, ke persatuan dengan alam dan kesatuan di dalam diri sendiri.130 Bagi

teologi mistik tradisional dan Yohanes dari Salib semuanya kembali ke taman Firdaus,

tepatnya ke pemberontakan melawan Allah. Adam dan Hawa dahulu adalah orang

kontemplatif – hidup seimbang dengan diri mereka dan dengan lingkungan mereka.

Sewaktu hidup bersatu dengan Allah, Adam memberikan nama-nama kepada binatang

ketika ia berjalan di taman sukacita. Tetapi, ia dan wanita itu jatuh dari rahmat dan dengan

127 William Johnston, Op.Cit., hlm. 271.
128 Spiritual Canticle, 22.3, 496.
129 William Johnston, Op.Cit., hlm. 280.
130 Ibid.
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demikian terjerumus ke dalam dualisme keji yang memisahkan mereka dari Allah, dan diri

mereka satu sama lain, dan dari bumi ibu pertiwinya.131

Persatuan dengan Allah yang dibicarakan Yohanes dari Salib, mengikuti teologi

mistik klasik adalah suatu persatuan melalui cinta dan merupakan buah perjalanan cinta.

Persatuan itu dimungkinkan adanya rahmat Allah yang bekerja melalui kehendak bebas

manusia.132 Perjalanan ini adalah perjalanan naik ‘Gunung Karmel’ dengan nada-nada-

nya; ini adalah malam gelap yang membebaskan dan memurnikan orang dari segala

belenggu dosa dan rasa kelekatan tak teratur, sekalipun malam itu menyiksa jiwa.

“Apabila jiwa membebaskan diri sama sekali dari apa yang berlawanan dan tidak sesuai

dengan kehendak Ilahi, jiwa itu berubah menjadi Allah melalui cinta.”133 Dengan kata lain,

apabila jiwa itu membebaskan diri dari apa yang berlawanan dengan kehendak Allah dan

tidak sesuai dengan kehendak Ilahi itu, adanya menjadi ada yang mencinta.134

Penting diingat bahwa di dalam kehidupan orang kristiani, semua persatuan dengan

Allah terjadi melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Maka dari itu, peran Kristus di dalam

persatuan mistik mendapat tempat yang sentral.135 Kristus adalah mempelai pria yang

menjadi satu dengan jiwa dalam pernikahan mistik. Namun, untuk memahami para

mistikus, yang paling penting adalah memahami iman mereka bahwa Kristus Sang

Mempelai adalah Sabda Allah abadi yang sehakikat dengan Bapa dan yang dengan

penjelmaan-Nya Ia menyatukan diri dengan semua orang. Setelah wafat-Nya di salib,

131 Ibid.
132 Dr. Herman Punda Panda, Pr, “Ekumene Usaha Penyatuan Kembali Umat Kristiani” (Modul)

(Kupang: Fakultas Filsafat Agama, 2008), hlm. 17-18. Bagi Augustinus, ada hubungan erat antara:
“Rahmat”, “kehendak bebas” dan “kebebasan”. Rahmat Allah itu merupakan bantuan (auxilium) bagi
kehendak bebas dengan menganugerahklan kemungkinan untuk merealisasikan kebebasan. Dengan
kehendak bebasnya, manusia berotonomi untuk mengarahkan dirinya pada perbuatan baik atau kepada hal-
hal yang buruk. Rahmat memungkinkan kehendak bebas untuk secara efektif memilih kebebasan, sebagai
hasil dari perbuatan baik. Jika seseorang kehilangan rahmat, maka ia kehilangan kebebasannya, kendati
kehendak bebas itu tetap ada. Jadi, kebebasan terjadi hanya karena rahmat Allah. Rahmat Allah tidak
meniadakan kehendak bebas, melainkan ‘bekerja sama’ dengannya untuk pembebasan manusia.

133 The Ascent, 2.5.3, dikutip dalam William Johnston, Op.Cit., hlm. 281.
134 Ibid.
135 Ibid., hlm. 283.
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Sabda menjelma masuk ke dalam kemuliaan Bapa dan Ia terus saja menerangi setiap orang

serta mempertemukan semua dengan salib dan kebangkitan-Nya.136

Seperti itulah keuniversalan rahmat Kristus Tuhan alam semesta yang harus

dihormati setiap orang dengan bertekuk lutut di hadapan-Nya dengan mengakui bahwa

Yesus Kristus adalah Tuhan demi kemuliaan Allah Bapa. Maka dari itu, mistikus

dipersatukan dengan Yesus yang dimuliakan dalam cinta yang mengadakan perubahan.

“Tetapi Aku, jika Aku diangkat dari bumi ini, akan menarik semuanya kepada diri-Ku”

(Yoh. 12:32). Menurut Santo Paulus: “Aku hidup, tetapi sekarang bukan aku lagi yang

hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku” (Gal. 2:20).137

Tetapi ini pun bukan langkah terakhir. Melalui persatuan dengan Yesus yang tidak

lain adalah putera Allah, orang dipersatukan dengan Bapa dalam pengalaman Tritunggal

Mahakudus yang akan mencapai klimaksnya di alam akhirat – “pada hari itu kamu akan

mengetahui bahwa Aku ada di dalam Bapa, kamu di dalam Aku dan Aku ada di dalam

kamu” (Yoh. 14:20). Inilah dimensi eskatologis dari persatuan paling sempurna manusia

dan Allah. Telah terjadi saat ini, namun kepenuhannya belum definitif. Pada Allah yang

merupakan sumber, Sang Ada, yang menyatukan segalanya kesatuan paripurna itu akan

terjadi.138 Lagi-lagi, seperti diyakini Yohanes dari Salib, “Oh, rahmat semata…”; bahwa

saat itu terjadi semata-mata berkat rahmat; bahwa meski kita yang mencari Allah, pada

akhirnya kitalah yang hilang dan diketemukan oleh Allah.

Di sini penting dicatat bahwa kendati dalam persatuan rohani itu hanya ada satu

roh dan satu jiwa, namun masih ada dua kodrat. Jiwa itu diilahikan melalui cinta, tetapi

kodrat manusia tidak pernah menjadi kodrat Ilahi. Yohanes dari Salib amat berhati-hati

agar ia tidak ternoda oleh panteisme.139 Ia menasehati agar mawas terhadap bahaya

136 Ibid., hlm. 284.
137 Ibid.
138 Ibid., hlm. 280.
139 Lorens Bagus, Op.Cit., hlm. 774. Panteisme (Yunani: pan: semua, theos: Allah) merupakan paham
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pengalaman, sebab betapapun dalamnya, tidak pernah mengganti iman yang dirumuskan

secara resmi dan objektif. Syahadat menjamin benarnya pengalaman iman. Tanpa jaminan

itu, pengalaman iman dapat menjadi pengalaman liar.140 Di tempat lain, Yohanes dari

Salib menggunakan perbandingan-perbandingan lain, yang mengatakan bahwa dua itu

menjadi satu seperti jendela yang bersatu dengan cahaya sinar matahari atau bara dengan

api, ataupun sinar bintang dengan sinar matahari. Namun, pada akhirnya tidak ada kata-

kata yang dapat melukiskan persatuan ini, seperti halnya tidak ada kata yang dapat

melukiskan adanya Allah.141

filosofis yang mengajarkan bahwa hanya ada satu substansi atau hakekat, yaitu eksistensi impersonal,
mutlak, abadi, tak terbatas. Menurut panteisme, segala sesuatu – termasuk manusia - tidak merupakan
substansi yang independen, tetapi hanya determinasi (modi, cara-cara berada) atau cerminan (refleksi) dari
Yang Mutlak. Dengan demikian, tatkala seseorang mengenal dirinya sendiri, Allah sungguh-sungguh
mengenal dirinya sendiri. Dalam pandangan ini, secara empiris hal-hal atau barang-barang memang berbeda
satu sama lain; tetapi pada hakikatnya sungguh-sungguh identik satu sama lain – bahkan juga dengan Allah.
Cf. Lorens Bagus, Op.Cit., hlm. 770. Paham ini berbeda dengan Panenteisme (Yun; pan: semua, en: dalam,
dan theos: Allah, artinya ‘semua dalam Allah’). Paham ini melihat seluruh realitas sebagai bagian dari
keberadaan Allah.

140 J.P.A Peters O.C.D, Op.Cit., hlm. 24.
141 William Johnston, Op.Cit., hlm. 271.


