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BAB IV

KOMPARASI PANDANGAN MISTIK IBN AL-ARABI DAN

YOHANES DARI SALIB

Tradisi mistik Muslim-Kristiani melahirkan dua tokoh mistik besar dalam sejarah

yang berbeda. Adapun yang Muslim hidup pada masa Abad Pertengahan adalah guru Sufi,

“al-Shaykh al-Akbar”– Muhyi al-Din Ibn al-Arabi (1165-1240). Sementara itu, Mistikus

besar Katolik, yang berasal dari abad ke-16 merupakan biarawan Ordo Karmel Tak

Berkasut (OCD) adalah Pujangga Gereja, “Doctor of The Church” – Santo Yohanes dari

Salib (1542-1591).

Dari proses membandingkan pandangan mistik antara Ibn al-Arabi dan Yohanes

dari Salib, dapat diasumsikan bahwa komparasi antara keduanya memuat titik-titik

kontinuitas (kesinambungan) dan diskontinuitas (ketidaksinambungan) yang substantif.

Unsur kesinambungan yang diangkat itu memuat pemikiran yang menunjuk pada realitas

yang sama walaupun atribut yang dipakai jelas berbeda. Ini menjadi bukti paling otentik

bahwa perbedaan itu bukanlah sebuah persoalan, melainkan sebagai konsekuensi logis dari

perspektif dan ruang lingkup perkembangan pemikiran keduanya yang memang berbeda.

4.1 Unsur-Unsur yang Berkesinambungan (Kontinuitas)

4.1.1 Berporos Pada Agama dan Tradisi Arus Utama (Mainstream)

Mistisisme dalam Islam dan Kristen meyakini sesuatu yang sama bahwa apapun

dan di manapun pengalaman mistik, hampir merupakan sebuah fenomena konstan dari

kerinduan spiritual universal manusia dalam hubungan personalnya dengan Tuhan.1

Sufisme awal dalam Islam yang menganut pandangan berseberangan dengan

ortodoksi dan penafsiran resmi adalah sangat berbahaya, yang kemudian berpuncak pada

1 Menurut A.J Arberry sebagaimana dikutip dalam R.C. Zaehner, Mistisisme Hindu Muslim, (Penerj.
Suhadi), (Yogyakarta: LKiS, 2016), hlm.5-6.
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pembunuhan Sufi-Sufi awal. Oleh karena itu, para Sufi orthodox - seperti al-Junaid, al-

Ghazali dan yang berpuncak dalam diri Sufi-filosof Ibn al-Arabi - bekerja mati-matian

untuk menunjukkan bahwa ajaran-ajaran sufistik mereka sebenarnya hanyalah pendalaman

dan pengolahan atas sunnah atau hukum.2 Demikian pun halnya dengan Yohanes dari

Salib yang begitu berhati-hati agar ajarannya tidak jatuh dan terjebak dalam panteisme

yang berujung pada penyimpangan dari ortodoksi Gereja. Baginya, betapapun dalamnya

pengalaman mistik seseorang, mesti diwaspadai karena tidak pernah mengganti iman yang

dirumuskan secara resmi dan objektif. Syahadat atau Credo menjamin benarnya

pengalaman iman. Tanpa jaminan itu, pengalaman iman dapat menjadi pengalaman liar.3

Karena itu, kedua tokoh ini, menyusun pemikirannya dengan mengacu pada rel doktrin

iman arus utama (mainstream). Baik Ibn al-Arabi maupun Yohanes dari Salib amat kuat

mengakar pada tradisi akademis dan doktrin mainstream, meskipun terhadap keduanya –

walau tanpa pernah dibuktikan – kerap dicurigai jatuh dalam panteisme.

Mistisisme sebagai fenomena konstan dari kerinduan spiritual dalam membangun

komunikasi personal dengan Tuhan secara luas diakui dalam mistisisme Kristen dan

Islam. Sufisme yang mana dari mulanya, secara esensial merupakan mistisisme cinta,

menuju apa yang disebut monisme,4 dalam tingkat-tingkat yang disebut ‘fana’

(kehancuran) dan ‘infirad’ (keterpisahan). Di sini ada klaim bahwa kesadaran atas segala

sesuatu akan hilang kecuali Tuhan, dengan demikian manusia merealisasikan dirinya

2 Ibid., hlm. 4.
3 J.P.A Peters O.C.D, Op.Cit., hlm. 24.
4 Lorens Bagus, Op.Cit., hlm. 669-671. Monism (Ing.), monos (Lat., tunggal, sendiri). Menurut paham

monisme, segala hal dalam alam semesta dapat dijabarkan dalam satu unsur dasariah. Konsep monisme
seringkali dihubungkan dengan panteisme dan konsep Tuhan yang kekal. Pantheisme hampir serupai
monisme yang mana percaya bahwa hanya satu Ada, dan bahwa semua wujud yang lain dari realitas adalah
mode, modus atau tampilan lain darinya atau identik dengannya. Namun, tidak semua panteist adalah
monist. Beberapa adalah pendukung politeisme dan beberapa lainnya pendukung pluralisme (bdk.
Esiklopedia Filsafat Stanford). Monist eksklusif percaya bahwa alam semesta, Tuhan dari pantheist, tidak
ada. Sebagai tambahan, penganut monisme dapat juga menjadi penganut Deisme, Pandeisme, Teisme atau
Panenteisme; percaya akan Tuhan monoteistis yang Mahakuasa dan meliputi semua, dan kekal serta
transenden. Monist politeis dan panenteis ada dalam agama Hindu, Judaisme, Kristen (terutama dalam
Ortodok Oriental, Ortodok Ketimuran, dan mistisisme), dan dalam Islam (untuk para Sufi).
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sebagai Tuhan. Filsafat ontologi Ibn al-Arabi menggambarkan bahwa walaupun kita juga

eksis, tetapi eksistensi kita adalah melalui eksistensi Tuhan. Akan tetapi, barangsiapa eksis

selain melalui eksistensi Tuhan, sebenarnya tidaklah eksis (non-eksisten)”.5 Sementara

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.6 Ia mencintai diri-Nya dan segala sesuatu di dalam diri-Nya. Ini

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

untuk pengilahian dan persamaan dengan Allah melalui cinta.

4.1.2 Tafsir Mistik Atas Kitab Suci

Kedua sistim teistik Islam maupun Kristen juga mendasarkan legalitas

ortodoksinya pada Kitab Suci. Al-Quran dilihat kaum Muslimin sebagai yang menyatukan

Taurat Yahudi dan Alkitab Kristen menjadi sumber wahyu baru dari Allah dan merupakan

agama terakhir.7 Di lain pihak, wahyu tertulis dalam agama Kristen terangkum dalam

Kitab Suci Kanonik yang terbentuk berkat inspirasi Roh Kudus melalui proses panjang

aktivitas akal budi manusia. Pemahaman mistik Islam dan Kristen – sebagaimana terjadi

dalam diri Ibn al-Arabi dan Yohanes dari Salib – mengenai persatuan mistiknya

didasarkan pula pada suatu proses hermeneutis dan pengalaman akan Kitab Suci yang

dianutnya. Kitab Suci masing-masing menjadi acuan utama ajaran keduanya, sehingga,

ketika berbicara mengenai Kitab Suci, baik Ibn al-Arabi maupun Yohanes dari Salib kerap

menafsirkan Kitab Suci itu secara mistik. Karena Kitab Suci merupakan rekaman wahyu

tentang Misteri segala misteri, maka tafsir mistik adalah suatu upaya untuk menyingkap

misteri itu.

5 Ibn al-Arabi, Futuhat I, 279.6, dalam Shafa’atun Almirzanah, Ph.D., D.Min., Op.Cit., hlm. 134.
6 Spiritual Canticle, 32.6, p. 536.
7 Harold Coward, Pluralisme: Tantangan Agama-Agama, (Penerj. Bosco Carvallo), (Yogyakarta:

Kanisius, 2003), hlm. 46.
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Dikatakan A.E. Affifi bahwa secara keseluruhan Ibn al-Arabi dapat digambarkan

sebagai filosof bertipe tidak beraturan, eklektik dan ambigu dikarenakan ia menggunakan

istilah-istilah yang diambilnya dari berbagai sumber, namun lebih-lebih ia menggunakan

term-term al-Quran dalam proses hermeneutisnya. 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 dengan karya terakhirnya, al-’Awasim Min al-Qawasim.8

Salah satu refleksi skriptural Ibn al-Arabi berakar pada hadith qudsi: “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.9

Sementara itu, Yohanes dari Salib memberi dasar bagi tulisannya dengan

menggunakan metode alegori dalam menafsirkan Kitab Suci, sebagaimana itu dilakukan

Origenes, melalui karyanya, Life of Moses, maupun kotbah Gregorius dari Nyssa atas

Kidung Agung (Song of Songs). Meski ia juga amat familiar dengan tulisan-tulisan rohani

pada zamannya yang berasal dari Perancis, Belanda, Jerman maupun Italia, yang ia kuasai

dengan baik sama halnya terhadap Bapa-Bapa Gereja Timur maupun Barat, namun, Kitab

Suci menjadi acuan utama yang selalu ia rujuk untuk mengafirmasi tulisannya. Dari

sumber-sumber itu ia menyerap, mensintesis dan memadunya sesuai dengan pengalaman

pribadinya sendiri.

8 Stephen Hirtenstein, Dari Keragaman ke Kesatuan Wujud, Ajaran dan Kehidupan Spiritual Syaikh
al Akbar Ibn al-Arabi, (Penerj. Tri Wibowo), (Jakarta: Murai Kencana, 2001), hlm. 43, sebagaimana dikutip
Abd Kadir al-Hamid, “Konsep dan Pemikiran Tasawwuf Ibn al-Arabi”, dalam https://www. scribd.com
/doc/227544739/Ibn-Arabi-d-Al-Jilli. Diakses 16 Februari 2018.

9 Shafa’atun Almirzanah, Ph.D., D.Min., Op.Cit., hlm. 130.
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4.1.3 Titik Tolak Pemahaman Tentang Allah

Mengenai mistisisme, para teolog Kristen kerap mengidentifikasi bagaimana

hubungan jiwa dengan Tuhan, atau pengalaman keberadaan dengan Tuhan. Sekali lagi,

menurut Zaehner, dalam al-Quran, Islam mengklaim bahwa Tuhan menurunkan wahyu

kepada manusia, dan wahyu tersebut dipahami sempurna transenden. Tuhan dipisahkan

melalui jarak yang tidak dapat diukur dari manusia, sehingga terlihat tidak mungkin

membangun berbagai hubungan kecuali melalui peribadatan dalam suasana takut dan

gemetar. Jadi, bagi para Sufi awal – sebagaimana masih terjadi dalam sufisme Ibn al-Arabi

– tidak akan ada hubungan dengan Tuhan, kecuali apabila Tuhan, dalam rahmat-Nya,

menyapanya untuk menghadap-Nya. Tugas manusialah untuk menundukkan diri sebelum

Tuhan mendekatinya, dan paling aman untuk mendekati-Nya adalah dengan

memposisikan diri sebagai seorang hamba. Jika hubungan tersebut terjadi, maka Tuhanlah

yang harus melakukan perpindahan pertama kali.10

Klaim seorang monist akan tercapainya unio mystica11 cukup dengan mengatakan

bahwa: realitas adalah tunggal, sehingga unio mystica harus tampak sebagai tingkat akhir

dalam perkembangan jiwa dari dunia dualitas ini menuju realitas absolut yang merupakan

entitas yang tak dapat dibagikan lagi.12 Konklusi monistik inilah yang mengklaim bahwa

dalam pengalaman mistik tingkat tinggi manusia secara aktual ‘adalah’ Tuhan, meskipun

secara terus-menerus ditentang oleh mayoritas para Sufi generasi awal dan muslim

ortodoks tanpa menolak adanya inisiatif ketuhanan atau pengilahian.13 Sehingga seorang

Sufi tanpa ragu berkata: orang-orang yang mencintai tidak mencapai realitas cinta hingga

ia mengatakan kepada yang lain, “Engkau adalah Aku” (O thou I). Ungkapan-ungkapan

seperti ini - di mana al-Hallaj berkata, “Saya adalah sang Kebenaran”, Abu Yazid berkata,

10 R.C. Zaehner, Op.Cit., hlm. 25.
11 Lorens Bagus, Op.Cit., hlm. 1133. Unio mystica (“kesatuan mistik”) yaitu mengacu pada persatuan

kesadaran individual secara kognitif atau secara afektif, dengan kesadaran tertinggi atau yang lebih tinggi.
12 R.C. Zaehner, Op.Cit., hlm.15-16.
13 Ibid., hlm. 14.
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“Saya adalah Dia”, dan wahdat al-wujud Ibn al-Arabi cenderung mendorong pikiran

monistik yang menjadi premis mayor dalam sufisme bahwa terdapat perbedaan absolut

antara Tuhan dan manusia.14

Sementara bagi Yohanes dari Salib, kontemplasi merupakan sarana akal budi untuk

pengetahuan yang lebih tinggi untuk mengetahui Allah. Rasa takut dan gentar para

mistikus selain karena transendensi Allah yang tak terukur dan tak terindrai, juga terletak

dalam ketidakmampuan untuk memahami Allah itu. Inilah jeritan terdalam rasa takut

mistikus yang seringkali terjadi dalam malam gelap jiwa. Melalui Madah Rohani-nya,

Yohanes dari Salib melukiskan tentang peran rahmat dalam jiwa yang mencari Allah.

Bahwa melalui pemurnian-pemurnian dalam malam gelap jiwa itu, Tuhan meniadakan

semua halangan yang merintangi persatuan-Nya dengan jiwa. Bahwa bila kita mencari

Allah, akhirnya kitalah yang hilang dan diketemukan oleh Allah.15

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.”16 Pengalaman mistik

utamanya adalah karya Allah yang bersemayam di dalam diri orang dan

mengomunikasikan cinta serta cahayaNya kepada manusia. Meskipun pengetahuan biasa,

seperti yang dikatakan oleh Aristoteles, diperoleh melalui indra, namun pengalaman

mistik itu dicurahkan: pengetahuan ini merupakan anugerah cuma-cuma dari Allah tanpa

14 Ibid., hlm. 15-16.
15 J.P.A Peters O.C.D, Op.Cit., hlm. 40.
16 Dark Night, II.5.1, p. 335.
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perantaraan indra. Inilah mengapa orang yang berkontemplasi diminta untuk tidak lagi

berusaha, tidak lagi berpikir, dan ‘tidak melakukan apa-apa’ sehingga di lubuk dirinya

dapat dicurahkan kebijaksanaan Allah.

4.1.4 Titik Tolak Pemahaman Tentang Manusia

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. Dia menggunakan motif yang lazim dalam sufisme awal.

Namun, Ibn al-Arabi melengkapi antroposentrismenya dengan landasan filosofis dan

mereinterpretasi motif-motif klasik dalam Al-Quran dan Bibel melalui metafisika dan

memberikan makna baru atas motif-motif klasik tersebut.17

Ia memulai dengan pernyataan bahwa Yang Ada (The Real) menciptakan kosmos

sebagai objek di mana Dia dapat merenungkan entitas nama-Nya. 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.18 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.19

Yohanes dari Salib, sebagaimana halnya Ibn al-Arabi, melihat manusia dalam

17 Masataka Takeshita, Op.Cit., hlm. 1.
18 Fusûs al-hikam, R.W.J. Austin (Trans.), Ibn al-Arabi: The Bezels of Wisdom, Op.Cit., hlm. 48.
19 Neal Robinson, Loc.Cit.
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kacamata yang positif, namun dari sudut pandang rohani, jika dibandingkan penjelasan

filosofis Ibn al-Arabi. Bagi Yohanes dari Salib, semua ciptaan adalah lokus bagi

tercurahnya cinta Allah. Ciptaan-ciptaan itu menyatakan kemuliaan Sang Penciptanya.

Dari semua ciptaan, manusialah yang paling utuh mencerminkan sifat, karakter dan

kemuliaan Allah. Dalam menjelaskan persatuan rohani antara Allah dan manusia,

Yohanes dari Salib menggunakan metafora cermin dan bayangan, suatu metafora yang

hampir persis dengan yang digunakan Ibn al-Arabi. Manusia ibarat cermin yang mana

Allah memantulkan sebagian dari DiriNya. Meskipun bayangan yang dipantulkan itu

terlihat jelas, namun ia berbeda dengan ‘Yang Dibayangkan’. Sebab, kemuliaan Allah

yang termulia hanya tampak dalam diri Yesus Kristus yang adalah Terang Dunia.

Karena Yesus, gambaran kita mengenai rupa yang sebenarnya dari Allah tidak lagi

kabur. “Ia adalah cahaya kemuliaan Allah” (Ibr 1:3). Yesus turun ke bumi agar kita

bisa sepenuhnya memahami kemuliaan Allah.20

Tentang persatuan antara Allah dan manusia dijelaskan Yohanes dari Salib

dengan tamsil pernikahan rohani. Ia menandaskan bahwa pernikahan itu 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).”21 Kendati

demikian, penting dicatat bahwa meski dalam pernikahan ada satu roh dan satu jiwa,

namun masih ada dua kodrat. Jiwa itu diilahikan melalui cinta, tetapi kodrat manusia tidak

pernah menjadi kodrat Ilahi.

20 William Johnston, Op.Cit., hlm. 284.
21 Spiritual Canticle, 22.3, 496.
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4.2 Unsur-Unsur Pembeda

4.2.1 Latar Belakang Agama dan Tradisi

Perbedaan mendasar antara Ibn al-Arabi dan Yohanes dari Salib terletak pada latar

belakang tradisi mistik mereka yang memang amat berbeda. Yang satu Muslim,

‘mahaguru’ para Sufi, ulama yang terkait langsung dalam laku politik kekuasaan. Ibn al-

Arabi mempraktekkan Sufismenya dalam model kehidupan berkeluarga, sebab dimensi

asketisme di dunia Sufi, secara normal tidak selalu menuntut selibat. Sementara, Yohanes

dari Salib adalah seorang mistikus Katolik yang mempraktekkan selibat seumur hidupnya.

Ia tidak terlibat dalam politik kekuasaan, namun di sisa hidupnya, ia adalah reformator par

excellence, administrator Karmel Reformasi, pemimpin biara dan teolog. Meskipun

keduanya sama-sama sepakat mengenai perlunya melenyapkan nafsu jika kebebasan spirit

abadi telah dicapai. R.C. Zaehner menandaskan bahwa nafsu (syahwat) adalah pengrusak

kerinduan (syauq) yang akan dilahirkan, karena itu nafsu mesti dihancurkan demi

melapangkan jalan semua kehendak secara eksklusif menuju Tuhan.22

Perbedaan lainnya adalah pada tradisi masing-masing serta pada landasan berpikir

dan jalan yang dipilih. Ibn al-Arabi menyatakan bahwa persatuan dengan Tuhan itu adalah

mutlak karena hanya Dia satu-satunya yang wujud, manusia dan alam semesta ini

hanyalah bayangan dari-Nya. Manusia sempurna (insan kamil) adalah bayangan paling

sempurna dari-Nya. Sementara Yohanes dari Salib melalui teologi mistiknya berbicara

tentang langkah untuk kembali ke persatuan dengan Allah. Suatu persatuan melalui cinta

yang dimungkinkan oleh adanya rahmat Allah.

Perbedaan ini terjadi sebagai konsekuensi dari intensitas perhatian yang berbeda

antara tradisi muslim yang dianut Ibn al-Arabi, dengan pandangan teologi mistik Kristen

tentang dosa asal melalui Yohanes dari Salib. Adam dan Hawa dahulu adalah orang

22 R.C. Zaehner, Op.Cit., hlm. 20.
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kontemplatif – hidup seimbang dengan diri mereka dan dengan lingkungan mereka.

Tetapi, ia dan wanita itu jatuh dari rahmat dan dengan demikian terjerumus ke dalam

dualisme keji yang memisahkan mereka dari Allah, diri mereka satu sama lain, dan dari

bumi ibu pertiwinya.23 Bagi teologi mistik Kristen dan Yohanes dari Salib, perjalanan

mistik adalah langkah untuk kembali kepada persatuan dengan Allah, persatuan dengan

semua manusia dan dengan alam ciptaan yang rusak akibat dosa asal itu.

4.2.2 Sasaran Acuan Atas Kitab Suci

Mengenai kedua mistikus diakui bahwa keduanya mendasarkan legalitas

ortodoksinya pada Kitab Suci. Pemahaman mistik dalam diri Ibn al-Arabi dan Yohanes

dari Salib didasarkan pula pada suatu proses hermeneutis dan pengalaman akan Kitab Suci

yang dianutnya. Kitab Suci masing-masing menjadi acuan utama ajaran keduanya,

sehingga, ketika berbicara mengenai Kitab Suci, baik Ibn al-Arabi maupun Yohanes dari

Salib kerap menafsirkan Kitab Suci itu secara mistik.

Namun, yang menentukan perbedaan arah keduanya adalah sasaran dari acuan-

acuan biblis yang mereka gunakan. Seperti diungkapkan A.E. Affifi bahwa secara

keseluruhan Ibn al-Arabi dapat digambarkan sebagai filosof bertipe tidak beraturan,

eklektik dan ambigu dikarenakan, selain menggunakan term-term al-Quran dalam proses

hermeneutisnya, ia juga mengambil istilah-istilah lain dari berbagai sumber. Ibn al-Arabi

dikenal sebagai seorang ulama yang banyak meninggalkan sumbangan dalam bidang

keilmuan Islam, seperti dalam bidang fiqh, hadith tafsir, dan sejarah Islam. Dalam hal ini,

referensi biblis Ibn al-Arabi lebih banyak mendukung kepentingannya sebagai ilmuwan.

Dalam arti tertentu ia hendak mencari pembenaran atas ajaran-ajarannya agar bisa diterima

secara luas dalam dunia Islam. Alasan ini terbaca dari kenyataan bahwa Ibn al-Arabi lebih

kuat berpengaruh di kalangan Syi’ah sementara oleh Islam mayoritas, Sunni ia kerap

23 William Johnston, Op.Cit., hlm. 280.
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dicurigai dan dianggap membahayakan keimanan.24

Salah satu refleksi skriptural Ibn al-Arabi berakar pada hadith qudsi: “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.25

Sementara itu, Yohanes dari Salib yang menggunakan metode alegori dalam

menafsirkan Kitab Suci dan memberi dasar bagi tulisannya, menjadikan Kitab Suci

sebagai acuan utama yang selalu ia rujuk untuk mencari penjelasan akan pengalaman

mistiknya. Tulisannya, meski tetap dinilai sarat dengan unsur ilmiah, pertama-tama

dimaksudkan sebagai bimbingan dan tuntunan bagi yang menempuh jalan rohani. Ini

sejalan dengan tradisi mistik Kristiani bahwa dari Kitab Suci para mistikus menggapai

pengalaman religiusnya yang paling penting.

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

mendorong Yohanes dari Salib menulis pengalaman-pengalaman mistiknya sebagai

tuntunan bagi para pemula yang hendak memulai perjalanan doa berkat bantuan Roh

Kudus. Sehingga, teologi mistik Yohanes dari Salib bersifat pastoral, sebab teologi ini

berkiblat pada bimbingan, pada usaha menolong umat di jalan mereka menuju Allah. 26

24 Stephen Hirtenstein dikutip Abd Kadir al-Hamid, “Konsep dan Pemikiran Tasawwuf Ibn al-Arabi”,
dalam https://www.scribd.com /doc/227544739/Ibn-Arabi-d-Al-Jilli. Diakses 16 Februari 2018.

25 Shafa’atun Almirzanah, Ph.D., D.Min., Loc.Cit.
26 William Johnston, Op.Cit., hlm. 36.
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4.2.3 Persepsi Doktrinal Akan Allah

Ibn al-Arabi meletakkan dasar teologisnya pada hubungan Allah (Pencipta) dengan

makhluk (ciptaan). Ia menegaskan doktrinnya bahwa melalui penciptaan alam semesta

Tuhan menjadi dikenal.27 Penciptaan bukanlah proses melainkan tujuan. 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.28 Bagi Ibn al-Arabi, 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.

Murid paling cemerlang Ibn al-Arabi, Al-Qûnawî 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. 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). 29

Yohanes dari Salib menerima konsep teologisnya dari ajaran Thomas Aquinas

27 Sachico Murata, The Tao of Islam, (New York: State University of New York Press, 1992), dikutip
dalam Shafa’atun Almirzanah, Ph.D., D.Min., Op.Cit., hlm. 124.

28 Fusûs al-hikam, R.W.J. Austin (Trans.), Ibn al-Arabi: The Bezels of Wisdom, (London: SPCK,
1980), hlm. 47. Cf. Shafa’atun Almirzanah, Ph.D., D.Min., Op.Cit., hlm. 125.

29 Stanford Encyclopedia, Op.Cit., hlm. 5.
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bahwa iman itu berbeda dari akal. Beriman dan percaya kepada Allah tidak sama dengan

mampu membuktikan adanya (eksistensi) Allah melalui data Kitab Suci berdasarkan akal

atau pemikiran seseorang. Bagi Thomas, kemampuan akal budi diberikan Allah agar

menolong kita untuk ‘meraba-raba tentang Dia dan menemukanNya’ (feel after Him and

find Him), sehingga, setiap pencarian akan kebenaran pada galibnya adalah sebuah

pencarian akan Tuhan.30

Ide fundamental dari Thomas Aquinas ini meletakkan dasar teologi yang kuat bagi

ajaran mistik Yohanes dari Salib. Terdapat dua aspek penting yang berimplikasi bagi

analisis Yohanes dari Salib tentang persatuan dengan Tuhan, yakni: pertama, terdapat

perbedaan besar antara Pribadi Tak Tercipta, Tak Terbatas dan Mandiri, dengan ciptaan,

yang terbatas, yang bergantung pada sesuatu yang lain di luar dirinya. Ini berarti bahwa

siapapun yang mengusahakan jalan menuju persatuan dengan Tuhan (union with God),

mesti bebas dari keterikatan terhadap benda-benda ciptaan. Tapi itu belum cukup, selain,

penolakan terhadap hasrat duniawi, seseorang itu mesti memasuki nada, malam gelap,

malam di mana jiwa dimurnikan dan dibersihkan. Pengalaman akan ‘malam gelap’ ini

dalam kenyataannya, adalah absennya daya intelek, suatu hidup dalam iman.31

Kedua, Yohanes dari Salib meyakini bahwa Allah bekerja dalam diri seseorang

seturut keadaan kodratinya. Rahmat bekerja secara perlahan, membimbing jiwa itu maju,

langkah demi langkah menuju kepada persatuan denganNya. Kemanusiaan kodrati kita

tidak dilenyapkan, melainkan diperbaharui. Kita tidak dipanggil untuk menyangkal atau

melenyapkan kemanusiaan kita yang merupakan anugerah Tuhan, melainkan untuk

membebaskannya dari belenggu yang menghalangi persatuan kita dengan Tuhan.32

Selain merujuk pada Thomas Aquinas, Yohanes dari Salib mengikuti pula ajaran

30 Alex Curian, Op.Cit., hlm. 55.
31 Ibid., hlm. 56.
32 Ibid., hlm. 57.
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teologi mistik tradisional mengenai tidak dipahaminya Allah (Misteri Allah).33 Ketiga

teolog ulung dari Kappadokia, yakni: Basilius dari Kaisarea, Gregorius dari Nyssa dan

Gregorius dari Nazianzus serta 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

Yohanes dari Salib senantiasa menyenandungkan tema kegelapan, namun tiba-tiba sang

mistikus sendiri menyadari bahwa kegelapan itu adalah cahaya.34

4.2.4 Sudut Pandang Tentang Manusia

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. Dia menggunakan motif yang lazim dalam sufisme awal.

Namun, Ibn al-Arabi melengkapi antroposentrismenya dengan landasan filosofis dan

mereinterpretasi motif-motif klasik dalam Al-Quran dan Bibel melalui metafisika dan

memberikan makna baru atas motif-motif klasik tersebut.35

Ia memulai dengan pernyataan bahwa Yang Ada (The Real) menciptakan kosmos

sebagai objek di mana Dia dapat merenungkan entitas nama-Nya. 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

33 William Johnston, Op.Cit., hlm. 20.
34 Ibid., hlm. 22.
35 Masataka Takeshita, Op.Cit., hlm. 1.
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seimbang sebagai satu kesatuan.36 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.37

Dalam al-Quran terdapat dua konsep kunci yang kira-kira diterjemahkan sebagai

“manusia”. Konsep-konsep tersebut adalah “bashar” dan “insan”.38 Jika bashar selalu

berkaitan dengan manusia sebagai suatu entitas biologis, maka kata insan berkaitan

dengan napas kehidupan yang dihembuskan ke dalam manusia oleh Tuhan yang karenanya

menjadi indikasi adanya hubungan spesial antara manusia dengan Tuhan.39

Yohanes dari Salib, sebagaimana halnya Ibn al-Arabi, melihat manusia dalam

kacamata yang positif. Namun, pandangan Yohanes dari Salib tentang manusia

mengandung kekhasan, jika dibandingkan penjelasan filosofis-ontologis Ibn al-Arabi.

Bagi Yohanes dari Salib, semua ciptaan itu mulia. Ciptaan-ciptaan itu menyatakan

kemuliaan Sang Penciptanya. Dari semua ciptaan, manusialah yang paling utuh

mencerminkan kemuliaan Allah. Aspek Kristologis amat ditekankan di sini, bahwa

meskipun manusia sebagai citra Allah mampu memantulkan kemuliaanNya, namun,

kemuliaan Allah yang termulia hanya tampak dalam diri Yesus Kristus yang adalah

Putra Allah, Terang Dunia. Karena Yesus, gambaran kita mengenai rupa yang

sebenarnya dari Allah tidak lagi kabur. “Ia adalah cahaya kemuliaan Allah” (Ibr 1:3).

Yesus turun ke bumi agar kita bisa sepenuhnya memahami kemuliaan Allah.40

36 Fusûs al-hikam, R.W.J. Austin (Trans.), Ibn al-Arabi: The Bezels of Wisdom, Op.Cit., hlm. 48.
37 Neal Robinson, Loc.Cit.
38 Shafa’atun Almirzanah, Ph.D., D.Min., Op.Cit., hlm. 149.
39 Ibid.
40 William Johnston, Op.Cit., hlm. 284.
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4.2.5 Gaya dan Corak Pemikiran Yang Khas

4.2.5.1 Ibn al-Arabi

4.2.5.1.1 Sufi-Filosof

Secara tipikal Ibn al-Arabi dianggap sebagai seorang sufi. Dan anggapan ini relatif

benar jika kita memahami istilah sufisme untuk menunjuk pada tambatan pemikiran dan

praktek Islam yang menekankan pengalaman langsung dari obyek-obyek iman.41 Tasawuf

filosofis sangat gemar terhadap ide-ide spekulatif dengan menggunakan analisis filsafat

yang mereka kuasai, baik filsafat Timur maupun Barat.42 Aliran ini selain berprinsip pada

Qur’an dan sunnah juga pada tradisi di luar Islam yang cenderung pada hal-hal yang

metafisis yang disebut unio mystica. Aliran ini sering menunjukkan keganjilan (syathahat)

sehingga menimbulkan pertentangan dan dianggap menyimpang dari ajaran Islam. Aliran

inilah yang menjadi awal munculnya tasawuf filosofis. Namun, pada abad kelima

Hijriyyah ini tasawuf aliran filosofis tenggelam dan baru muncul kembali dalam bentuk

lain, yaitu pribadi para sufi yang juga filosof pada abad keenam Hijriyyah dan

setelahnya.43 Mulai saat itulah tasawuf filosofis berkembang lagi dan sampai pada

puncaknya, aliran ini melahirkan sosok sufi filosofis yang menggemparkan pada abad-

abad berikutnya yakni al-Syaikh al-Akbar, Ibn al-Arabi. Bahkan sampai saat ini terus

menjadi bahan kajian yang aktual.

Umumnya para sufi-filosof, sebagaimana halnya dilakukan Ibn al-Arabi begitu

gigih mengkompromikan ajaran-ajaran filsafat yang berasal dari luar Islam ke dalam

ajaran mereka, serta menggunakan terminologi-terminologi filsafat, tetapi maknanya telah

disesuaikan dengan ajaran tasawuf mereka. Para sufi-filosof ini mengenal dengan baik

filsafat Yunani seperti Sokrates, Plato dan aliran Stoa Zeno, serta aliran Neoplatonisme

41 Stephen Hirtenstein dikutip Abd Kadir al-Hamid, “Konsep dan Pemikiran Tasawwuf Ibn al-Arabi”,
dalam https://www.scribd.com /doc/227544739/Ibn-Arabi-d-Al-Jilli. Diakses 16 Februari 2018.

42 Ibid.
43 Ibid.
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dengan filsafatnya tentang emanasi. Selain itu mereka juga mempelajari filsafat-filsafat

Timur kuno, baik dari Persia maupun India, serta menelaah karya-karya filosof Islam,

seperti Al Farabi, Ibnu Sina dan lain-lain.44

4.2.5.1.2 Unsur-unsur yang mempengaruhi pemikiran Ibn al-Arabi

Ibrahim Madkour mengklasifikasi dua faktor yang mempengaruhi tasawuf Islam,

yang juga darinya pemikiran Ibn al-Arabi berasal, yakni faktor internal dan faktor

eksternal. Secara internal tasawuf dipengaruhi oleh tindakan Nabi berlandaskan al-Quran

dan Sunnah. Juga terdapat sumber-sumber Islam seperti: Sufi-sufi pantheistik (seperti al-

Hallaj dan Bayazid), asketik-asketik muslim, teologi skolastik Asy’ari dan Mu’tazilah,

serta Ibnu Sina (Avicenna).45 Secara eksternal di antaranya dipengaruhi oleh tradisi

Kristen, peradaban India, Persia dan Cina serta pengaruh dari filsafat Yunani, terutama

Plato, Aristoteles dan Neoplatonisme.46

Sejalan dengan Ibrahim Madkour, A.E. Affifi menambahkan bahwa pada sisi

filosofis Ibn al-Arabi lebih merupakan seorang Neoplatonis sebagaimana pembacaannya

dari Ibnu Sina. Gaya sufistiknya mirip al-Hallaj, tetapi berbeda dalam porsi intelektualnya.

Pada sisi logika serta dalam hal etika dan eskatologinya, Ibn al-Arabi menganut banyak

unsur dari teologi-teologi muslim.47 Mesti diakui bahwa Ibn al-Arabi merupakan sosok

eklektis yang berusaha memadukan berbagai unsur pemikirannya. Karena alasan inilah –

terlepas dari kompleksitas memahami karyanya – ajaran tasawuf-filosofis Ibn al-Arabi

dinyatakan oleh banyak pemikir sebagai doktrin yang paling lengkap dan matang sebagai

puncak dari penggambaran spiritual dan intelektual dari tokoh-tokoh sebelumnya.

44 Ibid.
45 Ibid.
46 Ibid.
47 Ibid.
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4.2.5.2 Yohanes dari Salib

4.2.5.2.1 Mistikus dan Pembimbing Rohani

Tentang Yohanes dari Salib, Abas Benediktin dari Stanbrook pernah menulis,

“Apa yang Yohanes dari Salib ajarkan semata-mata menjadikan lebih jelas apa yang telah

lama berjalan; kadang bertentangan, terlihat menyimpang dan mengulangi tradisi abad

pertengahan; ia memisahkan yang esensial dan non esensial, singkatnya, ia melakukan

banyak terhadap teologi mistik sebagaimana St. Thomas Aquinas berkontribusi terhadap

teologi pada umumnya”.48

Yohanes dari Salib dikenal luas sebagai mistikus dan penulis rohani yang tidak

ilmiah. Tulisannya sama sekali tidak sistematis. Ini dikarenakan ia menulis berdasarkan

permintaan untuk menjelaskan puisi-puisinya dalam kapasitasnya sebagai pembimbing

bagi yang berjuang menghayati ‘kemiskinan rohani’ (spiritual poverty).49 Meskipun

demikian, ia amat familiar dengan tulisan-tulisan rohani pada zamannya, yang ia kuasai

dengan baik sama halnya terhadap Bapa-Bapa Gereja Timur maupun Barat. Namun, Kitab

Suci menjadi acuan utama yang selalu ia rujuk untuk mengafirmasi tulisannya. Dari

sumber-sumber itu ia menyerap, mensintesis dan memadunya sesuai dengan pengalaman

pribadinya sendiri. Alex Curian mengungkapkan bahwa Yohanes dari Salib bukanlah

‘burung terpencil’ yang menyanyikan ‘lagu mistiknya’ berdasarkan pengalamannya

sendiri. Dia adalah bagian dari sejarah panjang tradisi mistik umat manusia.50

4.2.5.2.2 Unsur Yang Melatari Pemikiran Yohanes dari Salib

Yohanes dari Salib, seorang Karmelit Spanyol, dikenal sebagai pujangga Gereja,

penyair dan mistikus besar Kristen dari abad ke-16. Melalui karya-karya yang agung, puisi

48 Alex Curian, Op.Cit., hlm. 58.
49 Ibid., hlm. 57.
50 Ibid.
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dan syair pujian yang mistis ditemukan pedoman dan bimbingan menuju kesempurnaan

hidup. Ia membangun satu puncak mistik Kristen, sebuah mistik universal yang didasarkan

pada pengalaman personal.51

4.2.5.2.2.1 Kontribusi Thomas Aquinas Terhadap Yohanes dari Salib

Yohanes dari Salib mendapat pengaruh besar pertama-tama dari Thomas Aquinas

dalam memberi dasar filosofis maupun teologis bagi jalan menuju Allah (path to union

with God) yang menjadi tema sentral dari setiap ajarannya. Pengaruh penting Thomas

Aquinas dalam karya mistik Yohanes dari Salib ditelusuri dari tiga prinsip yang diletakkan

sebagai dasar untuk memahami setiap relasi antara Allah dan manusia.

Prinsip pertama adalah bahwa Allah sendiri tidak bergantung pada apapun bagi

eksistensiNya, sebagaimana terjadi dengan ada yang lainnya. Perbedaan antara Tuhan

dengan segala sesuatu yang ada (eksis) adalah Tuhan dapat bereksistensi secara

independen, sementara sesuatu yang lain bergantung pada sesuatu di luar dirinya. Ini tidak

hendak mengatakan bahwa manusia dan dunia sekitarnya hanyalah produk pikiran dan

perasaan kita semata; keduanya ada dan eksis, dipanggil untuk menjadi manusia Allah

(being of God).52

Kedua, Thomas Aquinas mengajarkan bahwa iman berbeda dari akal. Beriman dan

percaya kepada Allah tidak sama dengan mampu membuktikan adanya (eksistensi) Allah

melalui data Kitab Suci berdasarkan akal atau pemikiran seseorang. Bagi Thomas,

kemampuan akal budi diberikan Allah agar menolong kita untuk ‘meraba-raba tentang Dia

dan menemukanNya’ (feel after Him and find Him), sehingga, setiap pencarian akan

kebenaran pada galibnya adalah sebuah pencarian akan Tuhan.53

51 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), 5-
25, hlm. 6.

52 Alex Curian, Op.Cit., hlm. 55.
53 Ibid.
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Ketiga, Thomas menekankan bahwa setiap pengetahuan yang kita miliki selalu

punya sesuatu untuk dilakukan bagi dunia di luar pikiran kita. Ada kenyataan objektif di

luar kita yang melampaui dari apa yang dapat dicapai dengan pengetahuan indrawi. Sama

halnya, Tuhan pun adalah Ada yang tak terbatas (infinite Being), tetapi sejak Ia melampaui

persepsi indrawi, melalui mana intelek mendapat pengetahuan, kita mesti

menggantungkan diri pada pengetahuan revelasi yang kita terima melalui iman.54

Pencapaian kita akan pengetahuan biasa tergantung pada seberapa jauh indra dilibatkan,

sedangkan pengetahuan tentang Allah tergantung pada ketidakterikatan seseorang dengan

ciptaan dan berpaling kepada Allah yang menyatakan kebenaranNya. Maka, perbedaan

setiap orang terletak pada tahapan atau tingkatan perjalanan imannya.

4.2.5.2.2.2 Pengaruh Bapa-Bapa Gereja

Seperti diungkapkan Alex Curian, salah satu kesulitan terbesar untuk menyelidiki

pengaruh Bapa-Bapa Gereja terhadap ajaran mistik Yohanes dari Salib adalah tidak

adanya referensi pada setiap tulisannya. Meskipun demikian, jejak-jejak itu terbaca dari

ajaran-ajarannya yang mengindikasikan sumber dari mana itu berasal. Di antaranya, yang

dapat disebut: Santo Agustinus, Gregorius dari Nyssa, dan Pseudo-Dionisius.

4.2.5.2.2.2.1 Santo Agustinus

Tulisan-tulisan Agustinus seperti The Confessions, Homilies on Psalms, Homilies

on the First Epistle of John melaporkan tentang pengalaman dan konsep mistiknya.

Melalui tulisan-tulisan Agustinus, tokoh-tokoh mistik Timur maupun Barat yang muncul

pada abad setelahnya mendapat konfirmasi akan persoalan-persoalan yang muncul dari

ajaran mereka. Kecendrungan Yohanes dari Salib terhadap Agustinus lebih-lebih terkait

dengan pengalaman ekstatiknya dan konsepnya tentang pribadi kontempaltif dalam

54 Ibid., hlm. 56.
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pendakian menuju Tuhan. Agustinus, sebagaimana dilihat Yohanes dari Salib, memahami

bahwa karena keadaan kodrati manusia sebagai imago Dei, maka pengalaman-pengalaman

mistik itu mungkin untuk dialami.55

4.2.5.2.2.2.2 Gregorius dari Nyssa

Mengikuti Origenes, Gregorius dari Nyssa menggunakan metode alegori dalam

menafsirkan Kitab Suci. Karyanya, Life of Moses, kotbahnya atas Kidung Agung (Song of

Songs), dan lain-lain memberi dasar bagi tulisan Yohanes dari Salib sendiri. Konsep

mistik Gregorius, semisal, ‘malam’ (the night), ‘bayangan gelap’ (the dark vision),

‘pendakian menuju Tuhan melalui tahapan pemurnian’ (the ascent to God through

successive stages of purification), dan sejenisnya muncul kembali secara lebih semarak

dan agung dalam tulisan-tulisan Yohanes dari Salib. Melalui tulisan Gregorius, Yohanes

dari Salib menemukan model dalam menjelaskan perjalanan seorang beriman menuju

Allah. Life of Moses menampilkan penjelasan tentang perkembangan dan kemajuan

selama menempuh jalan mistik; homili atas Kidung Agung, Yohanes dari Salib mendapat

petunjuk bagaimana kitab fenomenal yang menjadi kitab kegemarannya itu, bicara tentang

cinta Kristus terhadap GerejaNya, cinta manusia terhadap mempelai Ilahinya.56

4.2.5.2.2.2.3 Pseudo-Dionisius

Penulis nirnama tentang Teologi Mistik, yang seringkali disebut Pseudo-Dionysius,

diperkirakan adalah pertapa Syria yang hidup pada akhir abad kelima hingga awal abad

keenam, yang amat besar mempengaruhi sejarah mistisisme Kristen. Dialah salah satu dari

beberapa penulis yang Yohanes dari Salib sebut dengan namanya.

Melalui risalahnya, Teologi Mistik, ia mempresentasikan pandangannya tentang

perkembangan hidup rohani. Dia mengembangkan spiritualitas apophatic (negatif)

55 Ibid., hlm. 58.
56 Ibid., hlm. 58-59.
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berdasarkan pengalaman Musa di Gunung Sinai. Musa dalam pendakiannya menuju

penampakan Tuhan, mesti melewati tahapan yang berbeda-beda. Sebagaimana mistik yang

ideal, Musa pertama-tama mesti melewati pemurnian (katharsis). Sebagai hasilnya ia

mencapai kontemplasi (theoria) di hadapan Tuhan dan akhirnya mencapai persatuan

(kenosis).57 Penafsiran secara simbolis atas kitab Suci yang ditemukan dalam Pseudo-

Dionysius mengawinkan antara pendekatan positif (kataphatic) dan negatif (apophatic).

Pengenalan Allah lewat konsep seperti, Cahaya Abadi, Kebaikan, Allah Trinitas, dan

sebagainya, semata-mata menunjukkan puncak dari keterbatasan bahasa dan pikiran

manusia dalam membahasakan Allah. Pada kesadarannya, manusia mampu mengenali

Tuhan sebagai yang ‘Dikenali’ sekaligus ‘Tidak Dikenali’. Maka, tujuan terakhir dari

pendekatan negatif dari Pseudo-Dionysius adalah ‘penuhanan’ (deification, theosis) yang

dapat diterjemahkan sebagai kemungkinan tertinggi dalam persatuan dengan Tuhan.

4.2.5.2.2.3 Pengaruh Mistikus Abad Pertengahan

Dari beberapa figur yang dapat disebutkan – kendati masih diperdebatkan tentang

pengaruh mereka terhadap Yohanes dari Salib – di antaranya: Bernard dari Clairvaux,

Hugh dan Richard dari St. Victor, Yohanes Ruysbroeck dan Yohanes Tauler, serta yang

akan sepintas dikaji di sini adalah Meister Eckhart.58 Bagi Eckhart, Allah adalah segalanya

(all) dan ciptaan ‘bukan apa-apa’ (pure nothingness). Di luar Tuhan, yang ada hanya

ketiadaan. Karena itu, Eckhart memproklamirkan sikap mengambil jarak atau tidak lekat

bukanlah menarik diri – sebab, ketidaklekatan tidak mengharuskan penarikan diri dari

dunia dalam pengertian tidak peduli atau tidak sensitif terhadap semua penderitaan, dan

penolakan tanggung jawab atas orang lain.59 Baginya, manusia mesti hidup ‘tanpa alasan

mengapa’ (without why). Mereka mesti tidak mencari apapun (seek nothing), bahkan

57 Ibid., hlm. 59.
58 Ibid., hlm. 61.
59 Shafa’atun Almirzanah, Ph.D., D.Min., Op.Cit., hlm. 196.
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Tuhan pun tidak. Melepaskan semua hal tanpa melepaskan Tuhan (God, bukan Godhead)

itu sama halnya dengan tidak melepaskan apa-apa.60 Dalam level hidup spiritual, ajaran ini

sangat otentik Kristiani, artinya, mencapai tahap pengosongan (kenosis) sebagaimana

Kristus di atas salib. Dalam cara yang sedikit beda, semangat penyangkalan (detachment)

ini terlihat dalam tulisan-tulisan Yohanes dari Salib.

4.2.5.2.2.4 Relasi Spiritual dengan Santa Teresa Avila

Santa Teresa Avila hidup sezaman dengan Yohanes dari Salib. Keduanya adalah

Karmelit yang selain berkolaborasi dalam mereformasi Ordo Karmel, relasi paling kuat di

antara keduanya lebih-lebih dalam sumbangan mereka terhadap hidup mistik Kristiani.

Meski usia Yohanes dua kali lipat usia Teresa, ia banyak mempengaruhi Teresa, demikian

pun sebaliknya. Meskipun hampir tidak pernah disebutkan, sesungguhnya Santa Teresa

merupakan seorang teolog besar yang pernah ada dalam Gereja. Dalam hal ini Teresa

banyak mempengaruhi Yohanes dalam perannya sebagai pembimbing rohani. Sebagai

teolog, pengajaran Santa Teresa tentang doa berdasarkan pada pengalaman dan kesaksian

hidupnya sendiri. Ia mengajarkan tentang doa dengan berdoa.

60 Meister Eckhart membedakan antara Tuhan yang diciptakan orang beriman atau Tuhan orang
beragama (God) dengan Tuhan yang ada di balik atau melampaui Tuhan (Geit, Godhead); antara Tuhan
‘yang Esensinya dipahami’ dengan ‘yang Esensinya tidak dapat dipahami’. Penjelasan lengkapnya lihat
Shafa’atun Almirzanah, Ph.D., D.Min., Op.Cit., hlm. 270-291.


