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BAB V

IMPLIKASI PERJUMPAAN MISTIK IBN AL-ARABI DAN

YOHANES DARI SALIB BAGI DIALOG ANTAR AGAMA

Salah satu persoalan pokok dalam pemahaman diri orang Kristen adalah tentang

hubungan mereka dengan agama-agama lain. Setelah pendekatan misioner eksklusif yang

dilancarkan agama Kristen beberapa ratus tahun terakhir, pluralisme lalu menjadi

tantangan yang sedemikian mendesak. Kepustakaan yang berkembang pesat sebagai

akibat dari perjumpaan dengan agama-agama lain, mengantar banyak teolog Kristen pada

kesimpulan bahwa teologi Kristen tidak dapat terus dirumuskan terpisah dari agama-

agama lain. Dan sesungguhnya, menurut Paul Tillich, perkembangan teologi Kristen di

masa mendatang merupakan hasil langsung dari dialog yang serius dengan agama-agama

lain.1

Beberapa Teolog menekankan urgensitas dialog sebagai tugas utama teologi dalam

perjumpaan dengan agama-agama dunia lainnya. R. Whitson berpendapat bahwa teologi

bertugas membuka agama seseorang terhadap agama-agama lain.2 John S. Dunne

menganjurkan “passing over” yakni mengalami agama lain dan kemudian mengadakan

refleksi untuk memperkaya agama sendiri.3 Jika suasana saling memupuk dapat

berlangsung, maka kebijaksanaan rohani agama lain akan memperkaya pengalaman

mengenai agama sendiri.

1 Paul Tillich, The Future of Religious, (New York: Harper and Row, 1966), dikutip Harold Coward,
Op.Cit., hlm. 31.

2 Robley E. Whitson, The Coming Convergences of World Religious, (New York: Newman, 1971),
dikutip Harold Coward, Op.Cit., hlm. 32.

3 John S. Dunne, The Way of All The Earth, (New York: Macmillan, 1972), dikutip Harold Coward,
Loc.,Cit.



99

5.1 Arah dasar bagi Dialog Islam-Kristen

5.1.1 Asumsi Pra-dialog

Sejak tahun 622 M agama Kristen mendapat tantangan dari Islam sebagai agama

yang lebih muda dan lebih giat. Dalam satu abad para penguasa Islam telah menguasai

separuh dari dunia Kristen. Muhammad mengenal agama Kristen dan menghormati Yesus

sebagai nabi, namun menolak inkarnasi. Perbedaan paling pokok antara Islam dan Kristen

tetap ada. Dalam pandangan Islam jurang antara Allah dan manusia terlalu lebar untuk

dapat dijembatani oleh Yesus atau oleh yang lain. Pada abad-abad permulaan, beberapa

orang Kristen menganggap agama Islam sebagai salah satu bidaah Kristen. Orang Islam

menyangkal hal ini, karena mereka mengakui agamanya wahyu baru dari Allah dan

merupakan agama terakhir.4 Ekspansi-ekspansi abad pertengahan yang dilancarkan

Kristen, sejalan dengan kecenderungannya yang eksklusif. Kristen menutup diri terhadap

setiap kontak yang berarti dengan agama-agama lain ini. Islam dilihat oleh orang Kristen

Barat sebagai musuh politik dan agama yang harus dibasmi.5

5.1.2 Pendekatan Dialogis

Perjumpaan agama Kristen modern dengan agama-agama lain agaknya mendorong

para teolog Kristen, untuk pertama kalinya sejak konsili Calcedon untuk menilai kembali

dengan serius sikap eksklusif tradisional doktrin Kristen. Dalam tubuh Gereja Katolik,

beberapa keputusan Konsili Vatikan II menjadi tonggak sejarah yang menumbuhkan sikap

yang lebih positif terhadap agama-agama lain.6

Ada kelompok pemikir Kristen yang mengedepankan pendekatan dialogis, di

tengah kebuntuan relasi agama Kristen dengan kepercayaan lain di luarnya. Dialog

4 Ibid., hlm. 46.
5 Ibid.
6 Ibid., hlm. 47.
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beranjak dari anggapan bahwa tiap-tiap agama mempunyai tuntutan mutlak yang tidak

dapat dinisbikan.7 Perumusan kembali tidak akan menghilangkan perbedaan. Namun,

sebagaimana ditandaskan Harold Coward bahwa dengan membiarkan pembahasan teologi

kita dipengaruhi teologi agama lain, kita terpaksa menjadi makin jujur dan lebih

memperdalam kehidupan rohani kita. Prasyarat untuk dialog, bukannya penyelarasan

semua keyakinan, melainkan sebuah pengakuan bahwa tiap-tiap orang beragama memiliki

keyakinan yang teguh dan mutlak, dan bahwa keyakinan ini berbeda. Orang-orang Kristen

merasa terikat pada Allah melalui Kristus, kaum muslim pada Al-Quran sebagai firman

Allah yang paripurna. Pendekatan dialogis, bagi John V. Taylor, membutuhkan

kematangan ego yang memadai “untuk membiarkan lawan dialog hidup berdampingan

tanpa merasa bahwa mereka dapat disesuaikan.8

Beberapa tokoh yang mendukung upaya pendekatan dialogis, di antaranya yakni

Stanley Samartha dan Raimundo Panikkar. Dialog bagi S. Samartha adalah “upaya untuk

memahami dan menyatakan partikularitas kita bukan hanya dalam kaitan dengan warisan

kita sendiri, tetapi juga dalam hubungan dengan warisan rohani tetangga-tetangga kita.”9

Dan R. Panikkar meyakini bahwa melalui dialog akan terjadi perluasan dan pendalaman

setiap pengalaman partikular mengenai kebenaran Ilahi. Ia mengakui bahwa “apabila

suatu kebenaran agama diakui oleh kedua belah pihak (dalam dialog) dan dengan

demikian berarti dimiliki oleh kedua belah pihak, maka masing-masing pihak akan

menyebut kebenaran itu dengan nama yang cocok bagi tradisi partikular yang

mengakuinya.” Dalam dialog, hubungan antaragama bukanlah hubungan asimilasi, atau

hubungan substitusi (konversi) melainkan hubungan yang saling menyuburkan. 10

7 Ibid., hlm. 75.
8 Ibid., hlm. 76.
9 Stanley J. Samartha, Courage for Dialogue, (Maryknoll, N.Y.: Orbis Book, 1981), p. 99, dalam

Harold Coward, Op.Cit., hlm. 77.
10 Raimundo Panikkar, The Unknown Christ of  Hinduism, (Maryknoll: Orbis Book, 1981), p. 7, dalam

Harold Coward, Op.Cit., hlm. 79.



101

5.1.3 Motivasi Religius dari Dialog

Motivasi religius atau teologis adalah hal paling mendasar dari pelbagai motivasi

pendorong dialog, baik yang muncul dari pihak Gereja Katolik maupun Islam. Menyadari

diri sebagai makhluk atau ciptaan Allah yang Mahakuasa, maka dituntut sikap tunduk,

taat, sembah kepada Allah dan bergantung padaNya secara bebas, aktif, dan tanpa

paksaan.11 Relasi personal antar manusia dengan penciptaNya adalah suatu misteri yang

terbuka ke  arah suatu perspektif rahmat dan keselamatan.

5.2 Semangat Dialogal dalam Islam

Sikap dialogal yang digagas oleh tokoh-tokoh atau lembaga-lembaga moderat

muslim umumnya didasarkan pada beberapa ayat suci Al-Quran, antara lain:

Ayat Q. 5,48: tentang berlomba-lomba berbuat kebajikan,

“Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikanNya satu umat (saja), tetapi Allah
hendak menguji kamu terhadap pemberianNya kepadamu, maka berlomba-lombalah
berbuat kebajikan. Hanya kepada Allahlah kembali kamu semuanya, lalu
diberitahukanNya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.”

Ayat Q. 40,4: tentang menghindari diskusi agama,

“Tidak ada yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah, kecuali orang-orang kafir”;
Ayat Q. 109,6: “Bagimu agamamu dan bagiku agamaku” (lih. Q. 8,29); Ayat Q. 60,8:
“Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang
yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu.”

Ayat Q. 5,82-83: tentang sikap bersahabat dengan orang Nasrani,

“…sesunggguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang
beriman ialah orang-orang yang berkata: ‘Sesungguhnya kami ini adalah orang Nasrani’.
Yang demikian itu disebabkan karena di antara mereka itu terdapat pendeta-pendeta dan
rahib-rahib, karena sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri.”

Menurut Al-Quran, pada mulanya manusia bersatu, namun berselisih sebagai

akibat dari adanya bermacam-macam versi dari “Satu Kitab” yang diperkenalkan oleh

11 Philipus Tule, SVD, “Bermisi dalam Semangat Dialog dengan Islam”, Pustaka Misionalia
Candraditya, Seri I/1 1992, (Maumere: Ledalero), 63-103, hlm. 69.
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nabi-nabi yang berbeda.12 Warta yang disampaikan oleh nabi-nabi yang berbeda,

Abraham, Musa, Yesus, dan lain-lain, semuanya  berasal dari sumber satu-satunya yang

oleh Al-Quran disebut dengan nama “Asal Kitab” (Q. 43:4; 13:39) dan “Kitab yang

Terlindung” (Q. 56:78). Seperti dinyatakan dalam Al-Quran bahwa Muhammad tidak

hanya beriman pada Taurat dan Injil, tapi ia “beriman pada Kitab apa saja yang diturunkan

Allah” (Q. 42:15). Menurut Al-Quran, kebenaran dan bimbingan Allah tidak dibatasi,

melainkan tersedia secara universal bagi semua orang: “Tiada bangsa yang tidak didatangi

juru-ingat” (Q.35:24); “Karena tiap-tiap bangsa mempunyai seorang pemimpin”

(Q.13:7).13

5.3 Semangat Dialogal dalam Gereja Katolik

Sebagai buah dari refleksi mendalam tentang hubungannya dengan agama-agama

lain dalam terang zaman modern, Gereja Katolik dan para penganutnya telah

meninggalkan adagium lama: extra ecclesiam nulla salus (tidak ada keselamatan di luar

Gereja). Gereja semakin menyadari bahwa dialog adalah kebutuhan fundamentalnya yang

terpanggil untuk bekerja sama dalam rencana keselamatan Allah lewat aneka bentuk

kehadirannya, melalui cinta dan penghargaan terhadap semua orang.14

Meskipun kata dialog tidak ditemukan dalam Alkitab, hubungan yang hangat dan

perjumpaan pribadi yang penuh perhatian jelas terdapat dalam seluruh Alkitab.

Pendekatan dialogis ini diperlihatkan dalam cara Yesus memperlakukan pribadi-pribadi

baik dalam kalangan Yahudi, maupun non-Yahudi, seperti Nikodemus, wanita Samaria,

perwira Roma, wanita Siro-Fenisia, dan murid-muridNya. Dengan demikian, cara dialog –

bukan ‘paksaan teologis’ – merupakan tuntutan bagi orang-orang Kristen dalam dunia

12 Harold Coward, Op.Cit., hlm. 93.
13 Ibid., hlm. 92-94.
14 Philipus Tule, SVD, Op.Cit., hlm. 73.
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yang pluralistik dewasa ini.15

Konsili Vatikan II menjadi tonggak sejarah yang menandai era baru dalam

hubungan Gereja dengan agama-agama lain. Arah dialog yang hendak dibangun Gereja,

secara khusus terhadap umat Islam termuat dalam dokumen-dokumen penting Konsili

Vatikan II dan surat apostolik para Paus setelahnya. Di antaranya termaktub dalam:

Lumen Gentium no. 16:

“Akhirnya mereka yang belum menerima Injil dengan berbagai alasan diarahkan kepada
Umat Allah. Terutama bangsa yang telah dianugerahi perjanjian dan janji-janji, serta
merupakan asal kelahiran Kristus menurut daging, (lih. Rm 9:4-5), bangsa terpilih yang
amat disayangi karena para leluhur; sebab Allah tidak menyesali kurnia-kurnia serta
panggilan-Nya (lih. Rm 11:28-29). Namun, rencana keselamatan juga merangkum
mereka, yang mengakui Sang Pencipta; di antara mereka terdapat terutama kaum
Muslimin, yang menyatakan bahwa mereka berpegang pada iman Abraham, dan bersama
kita bersujud menyembah Allah yang tunggal dan maharahim, yang akan menghakimi
manusia pada hari kiamat.”16

Dalam Nostra Aetate no. 3 juga tercatat:

“Gereja juga menghargai umat Islam, yang menyembah Allah satu-satunya, yang hidup
dan berdaulat, penuh belaskasihan dan mahakuasa, Pencipta langit dan bumi, yang telah
bersabda kepada umat manusia. Kaum muslimin berusaha menyerahkan diri dengan
segenap hati kepada ketetapan-ketetapan Allah juga yang bersifat rahasia, seperti dahulu
Abraham – iman Islam dengan sukarela mengacu kepadanya – telah menyerahkan diri
kepada Allah….”.17

Sementara Ad Gentes no. 12 menulis:

“Cinta kasih Kristiani ditujukan kepada semua orang tanpa membeda-bedakan suku-
bangsa, keadaan sosial atau agama; cinta kasih tidak mengharapkan keuntungan atau
ungkapan terima kasih.”18

Paus Paulus VI dalam Ensiklik Ecclesiam Suam (1964), membedakan adanya

lingkaran-lingkaran konsentris dari empat kelompok manusia yang dengannya Gereja

15 Harold Coward, Op.Cit., hlm. 77.
16 Konsili Vatikan II, Lumen Gentium, Konstitusi Dogmatis tentang Gereja (21 November 1964),

dalam R. Hardawiryana, SJ (penerj.), Dokumen Konsili Vatikan II, (Jakarta: Obor, 1993), no. 16.
17 Konsili Vatikan II, Nostra Aetate, Pernyataan tentang Hubungan Gereja dengan Agama-Agama

Bukan Kristen (28 Oktober 1965), dalam R. Hardawiryana, SJ (penerj.), Dokumen Konsili Vatikan II,
(Jakarta: Obor, 1993), no. 3.

18 Konsili Vatikan II, Ad Gentes, Dekrit tentang Kegiatan Misioner Gereja (7 Desember 1965),
dalam R. Hardawiryana, SJ (penerj.), Dokumen Konsili Vatikan II, (Jakarta: Obor, 1993), no. 12.
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harus berdialog. Lingkaran pertama dan yang terluas mencakup semua manusia.

Lingkaran kedua mencakup semua orang beriman. Gagasan dalam membina dialog

dengan kaum Teistis, khususnya Islam termaktub dalam lingkaran ini. Lingkaran ketiga

mencakup semua orang Kristen. Dan lingkaran keempat (terdalam) mencakup anggota

Gereja Katolik ke dalam.19 Paus Yohanes Paulus II melalui Ensiklik Redemptor Hominis

juga melihat adanya nilai-nilai luhur dan positif dari agama-agama bukan Kristen, “dalam

pelbagai agama itu terdapat banyak perenungan tentang satu kebenaran benih-benih

Sabda, yang menegaskan bahwa sekalipun jalur yang ditempuh mungkin berbeda-beda,

terdapatlah hanya satu tujuan yang menjadi aspirasi terdalam roh manusia sebagaimana

terungkap dalam usahanya mencari Allah…”.20

5.4 Meniti Paradigma baru bagi Dialog Islam-Kristen

Kurangnya informasi yang akurat adalah hambatan utama untuk memahami

agama-agama lain. Para sarjana Islam menganalisis agama Yahudi dan Kristen sering

tidak berdasarkan pada agama-agama itu sendiri melainkan berdasarkan pada ajaran

mengenai agama Yahudi dan Kristen sebagaimana digambarkan dan dinilai dalam Al-

Quran. Banyak informasi yang diperoleh dari orang-orang yang pindah ke agama Islam

dan lebih banyak dari diskusi-diskusi polemis.21 Demikian pun sebaliknya, persepsi

Kristen dalam memandang Islam. Maka, melalui sajian informasi terdahulu tentang

pandangan mistik kedua tokoh, Ibn al-Arabi dan Yohanes dari Salib, akan disajikan nodes

– sebagaimana disebut S. Almirzanah – sebagai poin kunci dalam melihat peluang untuk

berdialog secara mistik bagi kedua tradisi: Islam dan Kristen.

19 Paus Paulus VI, Ecclesiam Suam, Ensiklik (6 Agustus 1964), Jalan III, art. Gereja dan Kaum Teis,
dalam Pustaka Misionalia Candraditya, Seri I/1 1992, (Maumere: Ledalero), 63-103, hlm. 75.

20 Paus Yohanes Paulus II, Redemptor Hominis, Ensiklik (04 Maret 1979), no. 11, dalam Pustaka
Misionalia Candraditya, Seri I/1 1992, (Maumere: Ledalero), 63-103, hlm. 76.

21 Harold Coward, Op.Cit., hlm. 111.
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5.5 Titik Temu Pandangan Mistik Ibn al-Arabi dan Yohanes dari Salib

Membandingkan Ibn al-Arabi dan Yohanes dari Salib bagai melihat sebuah gunung

yang sama dari sisi yang berbeda; yang satu dari ketinggian, yang lainnya dari lembah;

salah satunya amat ketat dan filosofis dalam konsep yang dipakai, sementara yang lainnya,

tanpa mengabaikan latar belakang dan pengaruh filosofisnya lebih cendrung teologis dan

spiritual. Sepintas, amat sulit membayangkan adanya titik temu di antara keduanya, di

samping perbedaan yang memang mutlak ada di antara keduanya.

Sejauh dibuktikan dalam penulisan ini, titik jumpa itu adalah niscaya. Mistisisme

menjadikan itu mungkin. Partikularitas perspektif mereka menemukan universalismenya

dalam tataran praksis dan pengalaman iman, pun spiritual dan teologis. Mistisisme

membuktikan bahwa Tuhan, dalam keakbaranNya, mampu diakrabi. Ini menjadi satu

muatan yang paradoks. Sebab, paradoks besar segala teologi, tetapi khususnya teologi

mistik, adalah karena Allah dapat diketahui tetapi sekaligus tidak dapat diketahui. Dari

konsep-konsep kunci yang dikomparasikan tersebut dituai titik jumpa yang diklasifikasi

berdasarkan kerangka bidang kajian kedua mistikus, yakni: Filsafat, Teologi Mistik,

Antropologi, Psikologi dan Eskatologi, sebagaimana dikemukakan berikut.

5.5.1 Dalam Bidang Filsafat

Berbagai literatur yang mengkaji tentang Ibn al-Arabi, lebih sering ia dimasukkan

dalam kategori tokoh sufi atau ahli pada bidang tasawuf. Penyebutan terhadapnya sebagai

seorang filosof, juga tidak dapat disangkali. Hal ini dikarenakan corak pemikirannya yang

mensintesakan antara tasawuf (sufisme) dan filsafat. Sehingga, ia disebut juga sufi-

filosof.22 Umumnya para sufi filosof, sebagaimana halnya Ibn al-Arabi, begitu gigih

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

22 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.
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mereka, serta menggunakan terminologi-terminologi filsafat, tetapi maknanya telah

disesuaikan dengan ajaran tasawuf mereka. Para sufi yang juga filosof ini mengenal

dengan baik filsafat Yunani seperti Socrates, Plato dan aliran Stoa Zeno, serta aliran

Neoplatonisme dengan filsafatnya tentang emanasi, di samping mempelajari filsafat-

filsafat timur kuno, baik dari Persia maupun India. Sehingga, dapat dikatakan bahwa

pemikiran Ibn al-Arabi dapat dilihat dari dua sudut pandang: jika kacamata tasawuf

digunakan dalam mengkajinya maka, pemikirannya dapat dikategorikan sebagai tasawuf-

filosofis; jika menggunakan kacamata filsafat, maka pemikirannya dikategorikan filsafat-

mistis.

Pengaruh filsafat dalam diri Yohanes dari Salib nampak juga dari term-term

filosofis yang ia pakai, meski intensitasnya tidak sesering Ibn al-Arabi. Meskipun setiap

karya yang Yohanes dari Salib tulis pertama-tama diperuntukkan bagi bimbingan rohani,

namun, perjalanan rohaninya pun mendapat banyak masukan dari aktivitas akademik yang

ia tempuh. Selama studi di Universitas Salamanca yang terkenal sebagai pusat akademis

sebanding dengan Oxford dan Paris, ia mulai menggeluti figur-figur pemimpin Kristen

seperti St. Agustinus dan St. Thomas Aquinas. Kuliah-kuliah diberikan dalam bahasa

Latin dengan paham skolastik yang berakar pada pandangan filsafat Yunani, khususnya

Aristoteles. Sementara pengaruh Neo-Platonisme tidak ia dapat langsung, melainkan dari

pembacaannya terhadap karya-karya mistikus sebelumnya, semisal Dionisius dalam

Teologi Mistik-Nya juga lewat pengarang Awan Tanpa Pengetahuan (The Unknowing

Cloud). Juga ia mendalami berbagai karya tulis para Karmelit, penulis-penulis Kristen

Spanyol sebelumnya dan berkontak langsung dengan mereka.

Menurut Stephen Hirtenstein, sebagaimana dikutip Abdul Kadir al-Hamid, secara

epistemologis, sufisme atau tasawuf adalah hasil dari proses mujahadah (mengekang hawa

nafsu), musyahadah (pandangan batin) dan intuisi. Sedangkan filsafat adalah hasil dari
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cara kerja akal (logika) dan argumentasi yang kuat. Keduanya mempunyai obyek yang

sama, yakni alam beserta isinya, manusia serta perilakunya dan eksistensi Tuhan.23

Perpaduan kedua unsur ini, yakni filsafat dan tasawuf melahirkan corak berpikir rasional

transendental yang mewarnai corak pemikiran Ibn al-Arabi: antara perspektif nalar dan

spiritual terjalin kesepahaman komunikasi.24

Seperti telah dijelaskan, di antara istilah-istilah teknis filsafat yang digunakan Ibn

al-Arabi, yang terpenting adalah wujûd atau keberadaan. 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 Tuhan sendiri dan para pencari rohani. Orang-

orang 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”.25

Jika di satu sisi dia berbicara tentang wujûd dalam bahasa linear, bahwa “Tuhan

ada dan ditemukan”, maka Yohanes dari Salib ketika bicara tentang “ketersembunyian

Allah” menggunakan bahasa yang paradoksal. Bagi Yohanes dari Salib,

‘Ketersembunyian’ adalah puncak yang hendak dituju oleh para pencariNya. Sang pencari

menyadari dirinya sebagai yang ‘hilang’, tetapi kini ia ditemukan. Pada satu pihak Allah

itu tersembunyi, di lain pihak Ia memeluk kita, sehingga kita merasa aman. ‘Aku

membutuhkan Allah’ dan ‘Aku diketemukan oleh-Nya’. Namun, ini tidak lebih dari

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

23 Ibid.
24 Ibid.
25 R.W.J. Austin, Sufi-sufi Andalusia, (Penerj. MS. Nasrulloh), (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 148.
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dan memandang Allah dari wajah ke wajah.26 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.27 Kepenuhan pengetahuan manusia tentang Wujud (Yang

Riil) adalah mengetahui dengan tidak mengetahui, yang mana untuk menempuhnya

dikatakan Eckhart melalui ‘jalan tanpa jalan’ (pathless path).28

Al-Kindî, dalam karya mashyurnya, On First Philosophy, menulis bahwa tujuan

filsuf adalah mencapai haqq dan berlatih haqq. Para ilmuwan menerjemahkan haqq dalam

konteks yang sama dengan “kebenaran”. Haqq berarti benar, nyata, benar, layak, dan

tepat; sedangkan haqîqa berarti kenyataan dan kebenaran.29 Sejak awal, para filsuf Muslim

menyadari bahwa haqq, merupakan dasar pencarian kebijaksanaan dan kebahagiaan jiwa.

Bagi para filsuf, tujuan pencarian kebijaksanaan adalah transformasi jiwa, dan itu tidak

dapat dicapai hanya dengan logika dan argumentasi. Urgensi yang sama dalam teks-teks

filosofis karya Ibn al-Arabi menunjukkan prinsip panduan semua pengetahuan, aktivitas

dan tujuan tertinggi yang bisa dicita-citakan jiwa manusia. Ini berarti mengetahui

kebenaran dan realitas kosmos, jiwa, dan urusan manusia atas dasar Realitas Tertinggi (al-

Haqq). Realitas Tertinggi diketahui sejauh ia mengungkapkan diriNya dalam dan

bertindak sesuai dengan haqq dalam setiap situasi. Singkatnya, dikatakan Chittick, ‘yang

mengetahui’ (realizer atau muhaqqiqûn) adalah mereka yang sepenuhnya

mengaktualisasikan potensi spiritual, kosmik, dan ilahi jiwanya.30

Hal ini sejalan dengan apa yang disebut Yohanes dari Salib mengikuti teologi

mistik tradisional sebagai ‘panggilan kodrati’ untuk kembali ke taman Firdaus, tepatnya ke

26 J.P.A Peters O.C.D, Op.Cit., hlm. 21.
27 Ibid.
28 Shafa’atun Almirzanah, Ph.D., D.Min., Op.Cit., hlm. 236.
29 Stanford Encyclopedia, Op.Cit., hlm. 3.
30 Ibid.
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pemberontakan melawan Allah.31 Maka, hal yang tepat (haqq) dan bertindak benar

(haqiqa) bagi Yohanes dari Salib tidak lain daripada mengusahakan langkah untuk

kembali ke persatuan itu. Keseimbangan ini hanya dimungkinkan terjadi dengan adanya

rahmat Allah yang bekerja melalui kehendak bebas manusia. 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 haqq, benar dan tepat.

Singkatnya, Yohanes dari Salib sejalan dengan Ibn al-Arabi, ketika berpendapat bahwa

pengetahuan sejati tidak dapat berasal dari meniru orang lain, namun harus ditemukan

dengan realisasi, yang merupakan aktualisasi potensi jiwa. Kesadaran penuh itu hanya bisa

dicapai dengan melewati ‘jalan tanpa jalan’, melalui usaha pengosongan diri (nada,

askese) namun, usaha itu pun merupakan usaha yang dirahmati. Bagi Ibn al-Arabi,

manusia perlu terlibat dalam ‘pertimbangan rasional’ dan ‘refleksi’, sebab,

mempertimbangkan dan merenungkan mengarahkan manusia pada kesadaran bahwa dia

tidak dapat mencapai pengetahuan tentang Tuhan, tanpa Tuhan membantunya. “Bukan

kita yang mencari Allah, tetapi kitalah yang hilang dan yang ditemukan oleh Allah,”

ungkap Yohanes dari Salib.

5.5.2 Dalam Bidang Teologi Mistik

Meskipun Ibn al-Arabi sering diberi label seorang panteis, dia adalah pemikir yang

terlalu halus untuk menganut ajaran bahwa Tuhan adalah segalanya dan semuanya adalah

Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan per se – yang dia sebut ‘The Real’ (al-Haqq) atau ‘The

Essence’ (al-Dhat) – sama sekali tidak dapat diketahui karena dia melampaui semua

kualifikasi yang dapat dibayangkan secara manusiawi. Teologi Ibn al-Arabi tetap berada

dalam batas-batas kalam Islam, walaupun ia tampaknya memiliki lebih banyak hubungan

dengan Mu’tazilah daripada dengan Ash’ariyya. Namun, dia sangat berbeda dari keduanya

31 William Johnston, Op.Cit., hlm. 280.
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dengan memilih posisi atau jalan tengah. Ia meyakini bahwa di dalam Esensi-Nya, Tuhan

tidak tergantung pada kosmos sebagai lokus manifestasiNya, melalui mana sifatNya dapat

dilihat dan dipahami. Namun, Ibn al-Arabi, dalam mendukung eksistensi kita, Tuhan

menunjukkan ketergantungan Diri-Nya dan juga ketidaktergantungan Diri-Nya.32 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 Tersembunyi” adalah “seperti kita,

orang yang terpenjara oleh hasrat atau keinginan”.33

Sejalan dengan itu, Yohanes dari Salib mengemukakan tesis luarbiasanya dengan

mengikuti teologi 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.34

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.35 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 bagi pengenalan akan Allah melalui cinta.36

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).37

32 Ibn al-Arabi, Futuhat IV, 301.16, dikutip Shafa’atun Almirzanah, Ph.D., D.Min., Op.Cit., hlm. 131.
33 Ibid.
34 William Johnston, Op.Cit., hlm. 99.
35 Spiritual Canticle, 32.6, p. 536.
36 William Johnston, Op.Cit., hlm. 271.
37 Shafa’atun Almirzanah, Ph.D., D.Min., Op.Cit., hlm. 134.
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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”.38 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).39 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).40

Mengikuti Thomas Aquinas, Yohanes dari Salib melihat bahwa semuanya adalah

satu berkat adanya di dalam Allah. Baginya, Allah adalah realitas tersembunyi yang

mempertahankan adanya segala sesuatu. Jika semuanya itu satu, maka akal sehat pun

mengatakan bahwa semuanya tidak satu. Ini adalah paradoks yang dihadapi oleh orang-

orang Yunani; dan mereka merumuskan masalah “eka dan aneka.” Aquinas mewarisi

masalah ini dengan mengikuti Aristoteles, ia memecahkan dengan 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.41 Adam dan Hawa dahulu adalah orang kontemplatif – hidup

38 Ibid., hlm. 254.
39 Ibid., hlm. 256.
40 Ibid.
41 Ibid., hlm. 280.
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seimbang dengan diri mereka dan dengan lingkungan mereka. Tetapi, ia dan wanita itu

jatuh dari rahmat yang memisahkan mereka dari Allah, dan diri mereka satu sama lain,

dan dari bumi ibu pertiwinya.42 Maka, bagi Yohanes dari Salib, langkah untuk kembali ke

persatuan tidak lain adalah kembali pada persatuan dengan Allah, persatuan dengan semua

manusia, ke persatuan dengan alam dan kesatuan di dalam diri sendiri.43

Mengikuti tradisi quranik, Ibn al-Arabi menegaskan bahwa ciri khas manusia

berasal dari kemampuan mereka untuk menamai sesuatu, yang pada gilirannya berawal

dari kenyataan bahwa mereka sendiri diciptakan dalam bentuk nama yang sangat

komprehensif. “Tuhan mengajarkan Adam nama-nama, semuanya” (Q. 2:30). Ini berarti

tidak hanya nama-nama khusus, tetapi juga nama-nama orang universal, yang oleh Al-

Quran disebut “nama-nama paling indah” Allah (al-asmâ 'al-husnâ). Manusia dalam hal

apapun memiliki potensi untuk mengetahui semua nama, tapi bukan Esensi (Essence)

yang dinamai namanya. Tentang yang Yang Real/Yang Essence ini hanya bisa tahu “itu

ada” atau fakta keberadaannya (per se), bukan “Ada dalam diriNya” (in se). Meskipun

namanya (manusia, Adam) sesuai dengan Essence, maknanya tetap tidak diketahui, jadi

mereka hanyalah penanda transendensi atau “ketidakcocokan” (tanzîh). Dengan

menunjukkan kualitas tambahan, seperti belaskasihan, pengetahuan, kehidupan,

pengampunan, atau balas dendam, imanensi Tuhan atau “kesamaan” (tashbîh)

ditampilkan. Singkatnya, visi teologis Ibn al-Arabi menggabungkan pendekatan apophatic

dan kataphatic. Transendensi Allah dan imanensiNya dianalogikan dengan bahasa analog

sebagaimana dalam metafisika untuk menjelaskan tentang Tuhan.

Teologi mistik Yohanes dari Salib senantiasa menyenandungkan tema yang identik

dalam instrumen yang berbeda. Dionisius Areopagit, melalui risalahnya, Teologi Mistik,

42 Ibid.
43 William Johnston, Op.Cit., hlm. 280.
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pertama kali memperkenalkan istilah teologi mistik kepada agama Kristiani.44 Bagi

Dionisius, kata teologi berarti kebijaksanaan, kebijaksanaan tertinggi, sedangkan kata

mistik sendiri merupakan kata sifat dari ‘misteri’. Ia mengajarkan sebuah jalan mistik

dalam arti bahwa jalan itu adalah jalan rahasia, tersembunyi, tidak berbentuk, gelap.45

Teologi ini mendapat bentuknya dari pengaruh ajaran mengenai tidak dipahaminya Allah

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

Gregorius dari Nyssa dan Gregorius dari Nazianzus. Tokoh-tokoh Kappadokia dan tradisi

mistik yang berasal dari sana memadukan pendekatan apofatik (teologi pengingkaran) dan

katafatik (teologi positif). Para teolog ini, meskipun melihat Allah sebagai sosok akbar

yang tidak diketahui, namun kita punya keberanian untuk angkat suara, angkat bicara dan

menyapa-Nya dengan berkata: “Bapa Kami”.46 Ini menjadi satu muatan yang paradoks.

Sebab, paradoks besar segala teologi, tetapi khususnya teologi mistik, adalah karena Allah

dapat diketahui tetapi sekaligus tidak dapat diketahui. Biarpun teologi mistik dari

Gregorius Nyssa dan Yohanes dari Salib senantiasa menyenandungkan tema kegelapan,

namun tiba-tiba para mistikus sendiri menyadari bahwa kegelapan itu adalah cahaya.47

5.5.3 Dalam Bidang Psikologi

Dalam arti luas, mistik dapat didefinisikan sebagai kesadaran terhadap kenyataan

tunggal, yang mungkin disebut kearifan, cahaya, cinta atau nihil. Ciri khas mistisisme

yang menarik minat para ahli psikologi agama adalah kenyataan bahwa pengalaman-

pengalaman mistik atau kesadaran yang mencapai puncaknya dalam kondisi yang

digambarkannya sebagai kemanunggalan gambaran tersebut merupakan pengalaman

menyatu dengan Tuhan. Kondisi kesadaran serupa tidak saja dialami tokoh mistik teistik,

tetapi juga oleh tokoh mistik nonteistik (Agama Mistis, semisal: Hindu, Budha, Sikh, dll).

44 Ibid., hlm. 20.
45 Ibid.
46 Ibid., hlm. 21.
47 Ibid., hlm. 22.
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Mereka sependapat mengenai arti penting pengalaman yang mereka anggap sebagai

persepsi murni terhadap salah satu aspek realitas, meskipun ada perbedaan jauh dalam

pernyataan verbal yang mereka gunakan ketika membahasakan apa yang mereka

persepsikan. Kondisi kesadaran mistik seperti ini diperoleh melalui kontemplasi dan

pengasingan diri dari kehidupan sosial.48

Titik jumpa pandangan Ibn al-Arabi dan Yohanes dari Salib dalam ranah psikologi

hendak dikemukan satu hal mendasar, yakni kekuatan intuitif yang melampaui logika.

Persepsi rasional seorang mistikus mesti dilengkapi dengan persepsi imajiner sebagaimana

itu nampak dalam diri al-Syaikh, Ibn al-Arabi. Al-Futuhat mengandung banyak bahan

otobiografi, beberapa di antaranya dalam bentuk anekdot. Misalnya, Ibn al-Arabi

mengatakan bahwa dia bertemu dan berbicara dengan para nabi kuno termasuk Musa,

Yesus dan Muhammad. Juga pada suatu malam yang diterangi cahaya bulan, saat naik

kapal di pelabuhan Tunisia, dia ditemui Musa al-Khidr, pemandu spiritual yang datang

kepadanya dengan berjalan di atas air.49 Penglihatan ini bisa saja diabaikan dengan

menganggapnya sebagai mimpi atau halusinasi yang disebabkan oleh praktik asketik Ibn

al-Arabi yang ekstrem. Apalagi pada saat melihat al-Khidr dia pergi ke sisi kapal karena

sakit perut yang membuatnya sulit untuk tidur. Namun, Ibn al-Arabi menawarkan

penjelasan yang berbeda berdasarkan persepsinya tentang sifat kosmos.50

Dalam pandangannya – yang identik dengan corak psikologis alam sadar dan tak

sadar Freud dan Jung – kosmos terdiri dari tiga tingkatan yang berbeda: ‘dunia roh’,

‘dunia gambar’ dan ‘dunia tubuh’. ‘Dunia gambar’ ('alam al-amthal), juga disebut ‘dunia

imajinasi’ ('alam al-khayal) amat memainkan peran kunci karena posisi tengahnya. Ini

adalah isthmus, barzakh (pengantara) antara ‘dunia roh’ dan ‘dunia tubuh’, wilayah di

mana roh-roh itu bersifat jasmani dan tubuh diawetkan. Dunia gambar adalah dunia yang

48 H. Jalaluddin, Psikologi Agama (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), hlm. 133-135.
49 Ibn al-Arabi, al-Futuhat al-Makkiyya, I: 186, dalam Stanford Encyclopedia, Op.Cit., hlm. 6.
50 Ibid., hlm. 4-5.
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benar-benar ada, namun dalam keadaan terjaga, kita pada umumnya tidak menyadarinya.

Dalam mimpi kita, ketika jiwa kita tidak lagi terganggu oleh masukan sensoris dari dunia

tubuh, kita berfungsi pada level ini, bercakap-cakap dengan orang yang telah pergi dan

dengan orang-orang yang biasanya terpisah berdasarkan jarak geografis. Apa yang dialami

manusia biasa hanya dalam mimpinya, mistikus mungkin mengalaminya pada saat yang

lain.51

Teologi mistik Yohanes dari Salib mengasalkan psikologinya dari orang-orang

Yunani. Namun, kemudian didominasi oleh Thomas Aquinas yang mengikuti psikologi

dari Aristoteles, kendati ia juga banyak mengutip Dionisius dan menafsirkan Neo-

Platonisme dengan caranya sendiri. Yohanes dari Salib setuju bahwa manusia terdiri dari

badan dan jiwa, indra dan roh.52 Ada indra luar dan indra dalam yang menimbulkan daya

rohani ingatan, pemahaman dan kehendak, yang dikenal sebagai tiga daya jiwa. Indra

adalah demi roh (sensus est propter intellectum - indra adalah demi akal budi) dan tidak

ada apapun di dalam akal budi yang sebelumnya tidak ada di dalam indra. Kendati

Yohanes dari Salib, sebagaimana diyakini skolastik, membedakan secara jelas antara indra

dan roh, namun ia mempunyai keyakinan mendalam mengenai kesatuan manusia. Inilah

psikologi dasar yang juga digunakan oleh teologi mistik tradisional.

Pengalaman mistik utamanya adalah karya Allah yang bersemayam di dalam diri

orang dan mengkomunikasikan 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 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. Kendati kerangkanya

51 Ibid.
52 William Johnston, Op.Cit., hlm. 212.
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berasal dari Aristoteles, dan kadang berbau Neo-Platonisme, namun pemahaman lebih

mendalam mengenai misteri diri orang berasal dari wahyu: dari Kitab Suci dan tradisi.53

Penting diingat bahwa manusia tidak hanya merupakan makhluk sadar dan tidak

sadar – sebagaimana pendapat Freud dan Jung. Yang lebih dalam daripada alam tidak

sadar pribadi atau alam tidak sadar kolektif adalah ranah misteri. Dan mengenai misteri

besar yang tersembunyi di dalam diri orang, psikologi tak dapat berbicara apa-apa.54

Karena ketika bicara tentang hakekat Ilahi yang bersemayam di dalam diri, orang mesti

meninggalkan ilmu dan berpaling ke iman. Bahkan para mistikus pun diam.

Tanpa memberi penjelasan khusus tentang bagaimana misteri ‘alam sadar dan tak

sadar’, Yohanes dari Salib – sebagaimana Ibn al-Arabi menawarkan penjelasan imajiner

tentang sifat kosmos dalam penglihatan mistiknya – 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.”55

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. Seperti kata

Yohanes dari Salib, ini adalah proses masuknya Allah ke dalam jiwa.56

53 Ibid., hlm.213-214.
54 Ibid., hlm. 215.
55 Dark Night, I.1.2, p. 298. Cf. William Johnston, Op.Cit., hlm. 216.
56 William Johnston, Op.Cit., hlm. 216.



117

5.5.4 Dalam Bidang Antropologi

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

(manusia sempurna). Ia membangun antropologinya di atas dasar ontologis. 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.57

Ketika Ibn al-Arabi berbicara tentang imajinasi sebagai satu dari dua mata hati, dia

menggunakan bahasa yang dipakai para filsuf dalam berbicara tentang fakultas jiwa. Tapi,

dia memberi penekanan pada status ontologis imajinasinya, yang mana tidak terkatakan

oleh para filsuf awal. Dalam arti yang paling luas, imajinasi atau gambar menunjuk segala

sesuatu selain Tuhan, seluruh kosmos, karena dinamis dan cepat berlalu drastis. Inilah

yang diungkapkan Ibn al-Arabi sebagai “Nondelimited Imagination” (al-khayâl al-

mutlaq). Segala sesuatu tanpa kecuali adalah wajah Tuhan (wajh) yang mengungkapkan

nama ilahi tertentu, sekaligus kerudung Allah (hijâb) yang menyembunyikan nama

lainnya. Karena meskipun segala sesuatu ada, namun bukan ada yang mutlak, selain

keberadaan Sang Nyata (The Real).58 Khususnya manusia, bagi Ibn al-Arabi, diciptakan

agar menjadi cermin termanifestasinya Sifat-Sifat Allah; agar dapat 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 intuisi atau rasa kita.59

Seperti kebanyakan tradisi, Islam menganggap kosmos sebagai hierarki dunia,

biasanya dua atau tiga. Al-Quran membedakan Yang Gaib (ghayb) dengan Yang Terlihat

(shahâda), dan ini biasanya disebut dunia roh dan dunia tubuh, yang dalam term filosofis

57 Masataka Takeshita, Op.Cit., hlm. 1.
58 Stanford Encyclopedia, Op.Cit., hlm. 7.
59 Ibn al-Arabi, The Bezel of Wisdom, 55, dikutip Shafa’atun Almirzanah, Op.Cit., hlm.127.
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disebut alam yang dapat dipahami dan yang masuk akal.60 Salah satu implikasi pandangan

antropologis Ibn al-Arabi adalah mengenai hubungan antara roh dan tubuh manusia; yang

dalam satu hal tidak terlihat, spiritual, dan dapat dipahami, sementara hal lainnya terlihat,

jasmani, dan masuk akal.61 Inilah persisnya ‘dunia imajinasi’ ('alam al-khayal) sebagai

alam eksternal yang nyata; lebih nyata daripada alam fisik yang terlihat dan masuk akal,

tapi kurang nyata daripada alam spiritual yang tak terlihat dan dapat dipahami. Kontribusi

Ibn al-Arabi ini menjadi salah satu dari beberapa faktor yang mencegah filsafat Islam jatuh

ke dalam jebakan dikotomi antara roh dan tubuh atau pandangan dunia yang dualistik.62

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

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.63

Tentang persatuan antara Allah dan manusia dijelaskan Yohanes dari Salib

60 Stanford Encyclopedia, Op.Cit., hlm. 7.
61 Ibid.
62 Ibid.
63 William Johnston, Op.Cit., hlm. 284.
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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).”64 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.

Demikian pula, ketika 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.65 Dengan cara inilah Tuhan menyiapkan jiwa manusia untuk

dimuliakan kembali seturut panggilan kodratinya.

5.5.5 Dalam Bidang Eskatologi

Selain tawhîd, dua prinsip keyakinan Islam yang lainnya adalah nubuwwa (nubuat)

dan ma'âd (kembali, ‘akhirat’), dua konsep yang sering diterjemahkan longgar sebagai

eskatologi.66 Mengenai kedua aliran pemikiran tersebut - nubuwwa (nubuat) dan ma'âd

64 Spiritual Canticle, 22.3, 496.
65 Dark Night, II.10.1, p. 350.
66 Stanford Encyclopedia, Op.Cit., hlm. 11
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(return: kembali, ‘akhirat’) – dapat dilihat dalam dua hal: wajib dan sukarela.67 Dari sudut

pandang return (‘pengembalian’) wajib, kosmos terbentang mengikuti hukum yang tidak

dapat dielakkan, dan manusia kembali kepada Tuhan dalam rangkaian tahap yang

mencerminkan tahap kosmogenesis. Dari sudut pandang return (‘pengembalian’) sukarela,

kehendak bebas memungkinkan manusia berperan dalam menentukan lintasan keberadaan

mereka sendiri. Sampai tingkat tertentu, mereka adalah pencipta bersama dari jiwa mereka

sendiri dan dunia anumerta (posthumous realms), yang dialami dalam istilah karma,

sebagai hasil rantai kausalitas yang digerakkan oleh pemahaman, karakter, dan aktivitas

individu mereka sendiri. Ibn al-Arabi menandai khusus tentang kedua jenis

‘pengembalian’, paling tidak karena penjelasannya tentang dunia imajinasi

memungkinkannya untuk memberikan argumen rasional mengenai isu-isu seperti

kebangkitan tubuh – yang menurut Avicenna (Ibn Sina), tidak dapat dipahami dengan akal

tetapi hanya dapat diterima atas dasar iman.68

Ketika para teolog mendiskusikan keakuratan return: akhirat atau kembali, mereka

mencoba membuktikan keakuratan penggambaran Al-Quran tentang hari kebangkitan,

neraka, dan surga, terutama dengan meminta otoritas firman Tuhan.69 Mereka tidak

banyak bicara tentang sifat sebenarnya dari jiwa, struktur kosmos, atau status ontologis

dari dunia anumerta (dunia setelah wafat). Sementara, baik filsuf maupun sufi melengkapi

ketertarikan terhadap isu-isu ini dengan pertanyaan pelengkap mabda' (asal). Asal dan

akhir (kembali) menjadi tema utama kajian mereka. Namun, berbeda dengan para filsuf,

kaum Sufi melengkapinya lagi dengan menyoroti peran keteladanan Muhammad, terutama

perjalanan isrâ' dan mi'râj yang dilakukan Nabi.70

Jika bagi Ibn al-Arabi, eskatologi pada hakikatnya return, yaitu suatu akhir atau

67 Ibid.
68 Ibid.
69 Ibid.
70 Ibid.



121

kembalinya manusia, yang ditandai penggambaran Al-Quran tentang hari kebangkitan,

neraka, dan surga,71 maka, Yohanes dari Salib menggambarkan eskatologinya dalam

kerangka “teologi salib”. Iman Kristiani hidup dari kebangkitan Kristus yang tersalib, dan

masa depan Kristus yang akan terpenuhi dalam parousia.72 Pada salib Kristus, kematian

manusia mendapat arti bagi Allah. Allah melalui wafat PuteraNya sungguh-sungguh

terlibat dalam sejarah manusia, dan akan membawa sejarah itu kepada kepenuhannya,

sebagaimana secara antisipasi telah terlaksana dalam kebangkitan Kristus.73

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).74 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.75 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.

5.6 Menenun Paradigma Berdialog Umat Muslim-Kristiani

Pandangan umum yang bisa dikatakan, bahwa dari semua kitab suci, Al-Quran

71 Ibid.
72 Drs. Theodorus Silab, Pr, L.Th, “Eskatologi” (Modul) (Kupang: FF Unwira, 2013), hlm. 47.
73 Ibid., hlm. 48.
74 William Johnston, Op.Cit., hlm. 285.
75 Ibid., hlm. 280.
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adalah yang paling dekat dengan Alkitab orang Kristen, tanpa mengabaikan perbedaan

besar dari segi isi di antara keduanya. Perbedaan tersebut terutama menyangkut pribadi

Yesus Kristus dan pertanyaan mengenai Trinitas.76

Bagi kaum Muslim, sebagaimana disaksikan Al-Quran, Yesus bukanlah “Putra

Allah”, melainkan “Putra Maria”. Yesus tidak diakui sebagai Allah yang menjelma, Sabda

yang menjadi daging sebagaimana dipercaya dan diimani oleh orang Kristen. Jika bagi

kaum Muslim, Allah adalah satu dan unik, maka Dia tidak bisa memiliki seorang putra

atau pun pribadi yang sederajat dengan-Nya. Karena itu, mereka percaya bahwa Al-Quran

adalah peringatan terakhir dari wahyu-wahyu sebelumnya yang mengandung pesan abadi

dari Allah terhadap umat manusia.77 Pesan Allah itu dipercayakan kepada nabi-nabi

terdahulu, termasuk Yesus, yang kemudian berpuncak dalam diri Muhammad sebagai nabi

terakhir. Dengan sikap yang sama terhadap persepsi Islam, orang Kristen menantang

karakteristik Al-Quran yang terungkap serta misi Nabi Muhammad. Karena, bagi umat

Kristen, Perjanjian Barulah yang merupakan meterai terakhir semua wahyu, sehingga

berkonsekuensi terhadap penolakan bahwa Muhammad bukan Nabi sejati sebagaimana

pula Al-Quran bukan merupakan wahyu yang sebenarnya.78

Di samping perbedaan mendasar itu, kontak langsung penyebaran budaya dan

peradaban antara kedua tradisi tetap tidak terhindarkan. Hal ini terbaca dari perkembangan

dua tradisi mistik besar yang mana menyaksikan begitu banyak kesamaan di antara

keduanya. Dari sekian banyak titik jumpa yang ditemukan antara Ibn al-Arabi dan

Yohanes dari Salib – yang bertindak sebagai juru bicara tradisi mistiknya, Islam-Kristen –

terdapat butir-butir mendasar yang dapat diacu bagi terjadinya dialog sebagai konsekuensi

praksisnya, di antaranya: Pertama, mistisisme mengungkapkan prinsip universal dalam

atribut yang partikular. Kedua, interpretasi atas Kitab Suci sebagai tradisi tertulis

76 Jean-Rene Milot, Meretas Akar-Akar Permusuhan Islam Kristen, (Jakarta: Obor, 2003), hlm. 9.
77 Ibid., hlm. 10.
78 Ibid.
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dilakukan secara inklusif, bukan eksklusif. Ini terutama melalui pemilihan terma-terma

biblis yang memiliki ‘kedekatan’. Ketiga, kesadaran akan Kesatuan Wujud (Wahdat al-

Wujud, unio mystica) berkonsekuensi terhadap kesadaran bahwa kehadiran dan pengaruh

Tuhan ada dalam setiap tradisi, baik Muslim maupun Kristen. Keempat, perbedaan bukan

sesuatu yang mutlak, melainkan sesuatu yang relatif dan kebetulan sebagai konsekuensi

logis dari keragaman perspektif dan historisitas.

Pada aras ini, sebagaimana diakui bahwa pada level mistik inilah agama Islam dan

Kristen mempunyai titik pertemuan paling banyak.79 Hal ini pula telah begitu jelas

disaksikan dalam diri Ibn al-Arabi dan Yohanes dari Salib, di samping diskontinuitas

penting antara keduanya. Pertemuan ini mungkin terjadi karena mistik merindukan

perjalanan langsung menuju Allah melalui jalan yang paling singkat, yaitu kontemplasi.

Mereka merindukan pertemuan secara langsung dari muka ke muka, tanpa adanya

halangan untuk menyatakan iman, konsep-konsep intelektual, dan doktrin-doktrin.80

Pengalaman-pengalaman mereka ini diperkuat oleh pengetahuan-pengetahuan intuitif dan

intim dari suatu Yang Absolut, yang ciri-cirinya melebihi perbedaan pengakuan iman dan

kategori-kategori yang relatif digunakan manusia dalam usaha untuk menjelaskan tentang

Allah. 81

Diakui bahwa perbedaan memang akan tetap ada, tetapi fokus perhatian terhadap

perbedaan-perbedaan itu sedapat mungkin diperkecil dan tidak menjadikan itu sebagai

pembenaran terjadinya polemik-polemik doktrinal yang memang terlampau sulit

didamaikan. Mistisisme dan penghayatan religius umat Muslim maupun Kristiani lebih

memberikan ruang yang lapang dalam melihat kesamaan daripada perbedaan. Kalaupun

ada perbedaan, itu lebih sebagai akibat sejarah dan konteks sosial tertentu daripada

konsekuensi penghayatan iman yang perlu. Ditilik dari perspektif ini, perbedaan

79 Ibid., hlm. 11.
80 Ibid., hlm. 18.
81 Ibid.
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pandangan antara Muslim dan Kristen seharusnya dilihat sebagai sesuatu yang relatif dan

kebetulan ketimbang sesuatu yang mutlak perlu. Perbedaan itu nyata, tetapi bukanlah

realitas secara keseluruhan, dan mungkin saja perbedaan-perbedaan itu tidak menjadi

bagian yang terpenting dari realitas sesungguhnya.82 Inilah yang terjadi ketika dikatakan

bahwa hakekat mistisisme tidak membicarakan tentang bagaimana rumusan (doktrin) yang

tepat yang bisa dikatakan tentang Allah, melainkan berbincang tentang bagaimana

manusia berkenan kepada Allah, memuliakan-Nya melalui pengembaraan batin ke dalam

jantung agamanya dan dalam relasi personal dengan Allahnya.

Penyair India yang pernah memenangkan nobel, Rabindrath Tagore (1861-1941)

mengatakan bahwa cinta tidak terdapat dalam melihat kepada satu sama lain, tetapi dalam

sama-sama melihat ke arah yang sama.83 Demikian halnya, orang Islam dan Kristen bisa

saja saling melihat satu sama lain sambil mengakui adanya kebutuhan akan pertukaran dan

dialog tentang iman mereka. Ini akan mengembangkan kepedulian bersama mereka akan

kesejahteraan umat manusia terpisah dari iman atau ras mereka. Ini tidak berarti bahwa

mereka harus menanggalkan keyakinan-keyakinan personal mereka sendiri, justru

sebaliknya, keteguhan imanlah yang mendorong mereka untuk mengambil bagian dalam

langkah ini.

Hal ini kian nampak dalam kenyataan bahwa para mistikus aktif tidak melihat

pengalaman mistik sebagai puncak, di mana orang sudah sampai pada tujuan dan berhenti,

melainkan sebagai momen untuk tidak terasing dari dunia, sebaliknya terlibat dalam suka

duka dunia. Bagi para mistikus, kerinduan akan Allah serentak melahirkan kerinduan yang

sama kuatnya untuk memperbaiki nasib umat manusia bukan hanya di kehidupan

berikutnya (eskatologis), melainkan juga di dunia sekarang ini. Dari sinilah dasar bagi

terjalinnya perjumpaan dan dialog kehidupan yang sesungguhnya; dialog yang lebih karib

82 Ibid., hlm. 27.
83 Ibid., hlm. 83.
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dan akrab; yang lebih erat dan terlibat. Sebab, dari partikularitas pandangan mereka

terdapat universalisme nilai yang diakui oleh beragam tradisi. Atas dasar inilah dialog

kehidupan yang jauh dari ekses saling curiga; yang lebih hidup dan dialogal dapat

sungguh-sungguh terjadi dan dihayati.


