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Pendahuluan  

 Tak bisa disangkal, Yesus adalah salah 

satu tokoh terpenting di dalam sejarah manusia. 

Ia menginjakkan kaki di dunia sekitar 2000 

tahun yang lalu. Namun, pengaruhnya terasa 

sampai detik ini. Figurnya telah menyentuh 

banyak orang selama ratusan tahun belakangan 

ini.  

 Di kala krisis, sosoknya menjadi simbol 

harapan. Umat Kristen, terutama, menjadikan 

Yesus sebagai sandaran utama hidupnya. Umat 

beragama lain, termasuk yang tidak beragama, 

kerap mengagumi keberanian dan teladan 

hidupnya. Yesus telah menjadi guru dari banyak 

orang.  

 Namun, segala hal punya dua sisi. Nama 

Yesus juga kerap dijadikan pembenaran untuk 

kekerasan. Perang dan nafsu kekuasaan 

dijalankan atas nama pembelaan terhadap 

Yesus. Akibatnya, nama Yesus tak selalu sama 



 
 

5 
 

dengan kabar gembira keselamatan, tetapi juga 

penghancuran peradaban.  

 Di masa krisis, akibat Pandemik COVID-

19 di 2020, saya mencoba melakukan refleksi 

mendalam terhadap sosok Yesus, dan arti 

pentingnya untuk kehidupan manusia. Buku ini 

mencoba melihat, bagaimana Yesus dipahami 

dari sudut pandang agama lain, yakni tradisi 

Yoga, ajaran Buddha dan Sufi Islam. Harapannya 

sederhana, supaya kita semua bisa menggali 

inspirasi untuk hidup di masa yang sulit ini. Kita 

bisa tetap sabar, damai dan saling membantu, 

walaupun krisis pandemik belum jelas akhirnya.  

 Tentu saja, sudah banyak buku tentang 

Yesus yang diterbitkan. Kebanyakan adalah buku 

terjemahan. Beberapa buku ditulis oleh penulis 

Indonesia, terutama dalam terang iman Kristen. 

Yang unik dari buku ini untuk para pembaca 

Indonesia adalah, buku ini merefleksikan krisis 

pandemik, sekaligus menyajikan dasar bagi 

pemahaman antaragama, terutama tentang 

bagaimana Yesus dipahami dari sudut tiga 
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agama, tradisi Yoga, ajaran Buddha dan Sufi 

Islam. Ia bisa membuka wawasan baru tentang 

Yesus, maupun kontroversi yang, harapannya, 

subur dan ilmiah.  

 Akhir kata, buku ini ditujukan untuk 

orang-orang yang mengimani Yesus dalam 

hidupnya, sekaligus orang-orang yang bisa 

belajar dari teladan hidup Yesus. Buku ini juga 

penting untuk para praktisi spiritual, termasuk 

para Yogi, umat Buddha dan orang-orang yang 

mendalami tradisi Sufi di dalam Islam. Semoga 

buku ini memberikan pencerahan dan inspirasi 

di tengah kehidupan yang penuh dengan 

ketidakpastian. Selamat membaca.  

 

 

Jakarta, 14 Maret 2022 

Penulis 
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Yesus dan Yoga: Jalan 

Sistematik untuk 

Kembali Kepada Sang 

Pencipta 

 

 Yesus adalah salah satu tokoh yang paling 

berpengaruh di dalam sejarah manusia. Di dalam 

tradisi Kristen, Yesus adalah Tuhan yang turun 

menjadi manusia untuk menyelamatkan 

manusia. Di dalam tradisi Hindu dan Buddha, 

Yesus adalah salah satu master yang 

menawarkan jalan pembebasan dari 

penderitaan. Di dalam tradisi Islam, Yesus 

adalah nabi yang membimbing manusia keluar 

dari kegelapan. Yesus adalah tokoh lintas agama 

dan lintas peradaban.  

 Di dalam tradisi India, Yesus juga dikenal 

sebagai salah satu master Yoga. Dalam arti ini, 

Yoga adalah sekumpulan metode untuk 
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membebaskan manusia dari egonya. Ego adalah 

sumber penderitaan yang menyiksa batin 

manusia. Yoga membawa manusia kembali ke 

keadaan alamiahnya, yakni satu dan sama 

dengan seluruh alam semesta. Setelah ribuan 

tahun, dan setelah mengalami berbagai macam 

campur tangan kepentingan politik, ajaran Yesus 

sebagai seorang master Yoga pun terlupakan.  

 Tulisan ini ingin mengangkat kembali sisi 

yang lenyap dari ajaran Yesus tersebut. Yesus 

tidak mengajarkan ritual ataupun dogma yang 

tak boleh dipertanyakan. Yesus tidak 

mengajarkan diskriminasi dan pembunuhan 

massal terhadap orang-orang yang berbeda 

agama. Yesus mengajarkan pembebasan dan 

spiritualitas untuk hidup manusia. Pandangan 

ini harus dikembalikan ke dalam pemahaman 

dunia tentang Yesus, sehingga agama tidak lagi 

dijadikan pembenaran untuk kebodohan, 
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kerakusan, penindasan, diskriminasi dan 

perang.1  

 Untuk menjelaskan hal tersebut, tulisan 

ini akan dibagi ke dalam dua bagian. Bagian awal 

akan menjelaskan kaitan antara Yesus dan Yoga. 

Penelitian dari Yogananda akan menjadi acuan 

utama di dalam tulisan ini. Bagian berikutnya 

adalah kesimpulan dari seluruh tulisan. Selain 

pada karya Yogananda, tulisan ini juga mengacu 

pada karya-karya penulis (Reza A.A Wattimena) 

yang telah terbit sebelumnya.  

 

Yesus dan Yoga 

 Apakah Yesus mengajarkan Yoga dan 

meditasi sebagai jalan untuk sampai pada 

Kerajaan Allah yang ia sampaikan kepada murid-

murid-Nya? Pertanyaan ini diolah oleh 

Paramahansa Yogananda, seorang Master Yoga. 

Ia menyebarkan Yoga di Eropa dan Amerika 

Serikat. Jawabannya positif, bahwa Yesus 

 
1 Lihat (Reza A.A Wattimena 2019) 
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mengajarkan Yoga dan meditasi sebagai metode 

untuk sampai pada Kerajaan Allah di dalam diri 

manusia. Yang sungguh diajarkan oleh Yesus, 

menurutnya, adalah jalan untuk secara langsung 

dan personal mengalami Tuhan di dalam diri 

manusia.2  

 Yoga adalah jalan untuk sampai fitrah 

sejati manusia, yakni satu dengan Tuhan, dan 

dengan seluruh alam semesta. Yesus 

mengajarkan hal serupa. Ini merupakan inti 

ajarannya, sekaligus ajarannya yang asli, 

sebelum dipolitisasi oleh agama institusi. 

Manusia bisa menjadi satu utuh dengan 

Tuhannya, karena ia memang tak pernah 

terpisahkan dengan Sang Pencipta. Dengan Yoga 

dan meditasi, ia bisa menyadari kembali fitrah 

ini, tanpa perlu percaya buta, dan menjadi 

sempit, atau radikal. 

 Namun, apa arti Yoga sesungguhnya? 

Apakah Yoga adalah bergerak seperti ular 

 
2 Kerangka mengacu pada (Yogananda 2007) 
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dengan menekuk-nekuk tubuh, seperti yang 

dilakukan wanita-wanita cantik di media sosial? 

Yoga adalah salah satu hal yang paling banyak 

disalahmengerti sekarang ini. Ketika memasuki 

budaya populer, Yoga tidak hanya mengalami 

pendangkalan, tetapi juga bisa merusak orang 

yang melakukannya.3 Yoga kini menjadi industri 

miliaran Dollar di seluruh dunia.  

 Yoga menjadi kebutuhan, karena banyak 

orang mengalami kebingungan. Penderitaan 

yang lahir dari stress dan depresi hampir tak 

tertahankan. Jumlah orang yang meninggal 

dunia akibat bunuh diri pun cenderung 

meningkat di berbagai negara. Ini terjadi, karena 

banyak orang mencoba menemukan 

kebahagiaan di luar dirinya. Ini akibat dari 

pengaruh ajaran masyarakat yang salah kaprah 

tentang kehidupan. Banyak orang pun terjatuh 

berulang kali ke dalam penderitaan, karena 

 
3 Lihat (Sadhguru 2016) 
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mereka tak akan pernah menemukan kedamaian 

dan kebahagiaan yang sejati di luar dirinya.4  

 Apa yang mereka cari seolah jauh dari 

genggaman. Kebahagiaan dan kepuasan yang 

sejati pun tak akan pernah didapatkan. Emosi 

dan pikiran yang menyakitkan terus datang 

menciptakan penderitaan baru. Yoga dan 

meditasi lalu dilihat sebagai jalan keluar dari 

permasalahan eksistensial yang menyakitkan 

semacam ini. Pola yang serupa dapat ditemukan 

di dalam ajaran Kristiani.  

 Di dalam Kitab Suci Kristiani dinyatakan 

dengan jelas, bahwa manusia harus menemukan 

keheningan, dan mengalami Tuhan. Ini 

merupakan inti terdalam dari Yoga. Seluruh 

tradisi spiritual Asia adalah sekumpulan cara 

untuk menenangkan pikiran dan emosi, sehingga 

orang bisa mengalami Tuhan di dalam dirinya. 

Dalam arti ini, Tuhan adalah Sang Sadar itu 

sendiri, atau kesadaran murni, sebelum semua 

 
4 Lihat (Sahn The Compass of Zen) 
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pikiran muncul.5 Tidak hanya bekerja dengan 

pikiran, Yoga juga mengajarkan berbagai cara 

untuk membuat tubuh menjadi tenang, sehingga 

cocok untuk melakukan meditasi.  

 Pada umumnya, terutama karena pola 

didik yang salah, manusia mencari keluar untuk 

memperoleh kebahagiaan. Kenikmatan panca 

indera menjadi sesuatu yang amat penting untuk 

kehidupan. Tidak hanya itu, otak juga 

mengandalkan panca indera untuk menerima 

dan kemudian mengolah informasi yang ada 

tentang dunia. Yoga mengajak orang bergerak 

jauh lebih dari itu. Ia mengajak orang untuk 

menyentuh kesadaran murni yang berada di 

balik kelima panca indera yang bekerja setiap 

waktu.  

Di sinilah pembebasan sesungguhnya 

terjadi, dan orang berjumpa dengan Tuhannya. 

Di dalam Yoga, berbagai cara diajarkan, sehingga 

 
5 Lihat (Wattimena, Mencari Ke Dalam: Zen dan Hidup 
yang Meditatif 2018) dan (Wattimena, Dengarkanlah: 
Pandangan Hidup Timur, Zen dan Jalan Pembebasan 
2018) 
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orang bisa memutar balik energinya ke dalam. Ia 

pun tak lagi terpukau pada apa yang diterima 

panca indera, melainkan bisa menyentuh 

kesadaran yang menjadi sumber dari panca 

indera tersebut. Artinya, orang bisa berjumpa 

dengan kebenaran secara langsung. Ia tidak lagi 

sekedar memahami kebenaran, tetapi 

mengalaminya.  

 Di dalam Yoga, kepercayaan tidaklah 

dibutuhkan. Orang akan mendapatkan beberapa 

metode. Mereka mencobanya, lalu sampai pada 

kesimpulan mereka sendiri. Sekumpulan metode 

ini dirancang untuk membawa orang menyentuh 

kecerdasan maha besar yang ada di dalam 

dirinya. Ketika ini terjadi, kebahagiaan yang 

sejati akan bisa sungguh dialami. Inilah keadaan, 

ketika orang menyentuh Tuhan di dalam dirinya.  

 Di abad-abad sebelumnya, sedikit orang 

yang memahami Yoga di dunia. Ini terjadi, 

karena keterbatasan informasi. Hanya guru-guru 

tertentu yang bisa mengajarkan Yoga secara 

tepat. Namun, berkat perkembangan teknologi 
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informasi dan komunikasi, semakin banyak 

orang mampu mempelajarinya. Ilmu 

pengetahuan modern bahkan kini berdialog 

dengan yoga dan tradisi meditatif lainnya untuk 

mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang 

manusia dan alam semesta.  

Salah satu paham terpenting adalah 

paham keterkaitan dari segala sesuatu sebagai 

energi yang sama di alam semesta ini. Beberapa 

ahli fisika sudah sampai pada kesimpulan ini. 

Beberapa bahkan bergerak lebih jauh. Mereka 

lihat unsur terdasar dari alam semesta ini 

bukanlah materi, melainkan kesadaran. Ia 

kosong, namun kreatif di dalam menciptakan 

segala sesuatu. Dengan pola ini, ilmu 

pengetahuan modern, terutama fisika, semakin 

mendekati Yoga.  

 Secara etimologi, yakni dari akar katanya, 

Yoga adalah kesatuan. Keberadaan manusia 

pribadi melebur dengan seluruh alam semesta. 

Inti dari seluruh alam semesta, dari sudut 

pandang ini, adalah kesadaran universal. 
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Perubahan postur tubuh, yang kini diikuti oleh 

banyak sekali orang dari seluruh penjuru dunia, 

hanya merupakan bagian pemanasan saja. 

Bahkan, itu merupakan bagian paling awal 

sekaligus paling dangkal dari Yoga.  

 Di dalam Yoga, manusia memiliki banyak 

kemungkinan. Bahkan, ia bisa berkembang 

sampai tak terbatas, sejalan dengan keluasan 

alam semesta itu sendiri. Karena memang, pada 

dasarnya, tidak ada perbedaan antara manusia 

dan seluruh alam semesta. Keduanya adalah satu 

dan sama. Kesadaran ini akan membawa orang 

keluar dari ego pribadinya yang justru 

merupakan sumber dari penderitaan hidup 

manusia.  
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Bagan 1 

Jenis-Jenis Yoga6 

 

 

 

 Yoga sendiri bukanlah sesuatu yang 

tunggal. Ada banyak jenis Yoga dengan beragam 

metode dan teori. Setidaknya, secara garis besar, 

ada enam jenis Yoga. Yang pertama, dan yang 

paling terkenal, adalah Hatha Yoga. Ini adalah 

kumpulan gerak fisik yang memiliki tujuan 

untuk mempersiapkan diri orang untuk 

 
6 Rumusan Penulis 

Yoga

Hatha

Karma

Mantra

Bhakti

Jnana

Raja
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memasuki meditasi. Dengan jenis Yoga ini, orang 

juga menjadi semakin sadar akan tubuhnya, dan 

tidak terjebak pada perubahan pikiran dan emosi 

yang muncul.  

 Jenis yang kedua adalah Karma Yoga. Ini 

adalah upaya untuk kembali pada penyatuan 

dengan segala sesuatu melalui tindakan. Wujud 

nyatanya adalah dengan membaktikan diri untuk 

kebaikan orang lain. Tidak ada pamrih ataupun 

kepentingan tersembunyi di baliknya. Tindakan 

membantu orang lain dilakukan sealamiah 

mungkin, bagaikan air mengalir. 

 Yang ketiga adalah Mantra Yoga. Ini 

adalah tindakan mengulangi beberapa kata 

untuk membuat batin menjadi tenang. Beberapa 

kata ini dirancang khusus dengan mengacu pada 

pemahaman tertentu tentang kepribadian orang 

terkait. Jika tak terlatih, batin manusia itu 

seperti monyet. Ia bergerak ke berbagai arah, dan 

menjadi sumber penderitaan besar. Mantra 

membantu untuk menenangkan gejolak batin, 
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supaya kesadaran asli manusia bisa tampil ke 

depan.  

 Yang keempat adalah Bhakti Yoga. Ini 

adalah jenis Yoga yang mendorong orang untuk 

melepaskan egonya, dan berbakti sepenuhnya 

pada satu hal tertentu. Bakti ini bisa diarahkan 

pada sosok guru, ataupun sosok tertentu yang 

dianggap suci. Sosok ini dipuja bagaikan Dewa 

ataupun Tuhan. Dengan jalan ini, orang 

melepaskan diri dari segala kepentingan diri, 

pikiran dan emosi, serta mencapai pembebasan.  

 Yang kelima adalah Jnana Yoga. Ini 

adalah jenis Yoga yang menekankan kemampuan 

intelektual manusia. Namun, pemikiran 

intelektual tidak digunakan sebagai tujuan pada 

dirinya sendiri, misalnya sekedar untuk 

pemahaman, tetapi untuk pembebasan diri 

manusia. Akal budi digunakan untuk 

membedakan hal-hal yang tetap dan berubah. 

Lalu, perhatian penuh diarahkan pada hal yang 

tetap tersebut, yakni kesadaran hidup yang 
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menjadi latar belakang dari semua pengalaman 

manusia.  

 Yang keenam, dan dianggap yang paling 

tinggi, adalah Raja Yoga. Jenis Yoga ini 

menggabungkan semua jenis Yoga yang ada 

sebelumnya. Pendekatannya sangat sistematik 

dan ilmiah untuk mencapai pembebasan. 

Pemahaman intelektual, pengalaman meditasi 

dan olah fisik menjadi jalan untuk mencapai 

pembebasan dari penderitaan. Ini dilakukan 

dengan membantu orang untuk mengenali jati 

diri aslinya, sebelum pikiran dan perasaan 

muncul.  

 Yoga bekerja di dua tingkat, yakni tingkat 

energi dan kesadaran. Inilah yang disebut 

sebagai Kriya Yoga. Kriya berarti melihat ke 

dalam diri untuk menemukan yang sejati. Ini 

dibedakan dengan karma yang berarti bertindak 

dan melihat keluar, biasanya dalam hidup 

bermasyarakat. Keduanya diperlukan bagi 

manusia untuk hidup seutuhnya.  



 
 

21 
 

 Tulisan tentang Yoga juga tersebar banyak 

di India. Salah satu yang paling terkenal adalah 

Bhagavad Gita. Isinya adalah tentang berbagai 

upaya untuk mewujudkan hidup yang seimbang 

dan bahagia di dalam keseharian manusia. 

Dalam tradisi ini, Paramahansa Yogananda 

adalah salah satu Yogi yang memiliki pengaruh 

paling besar. Ia mengajukan sebuah pandangan, 

bahwa Yesus juga mengajarkan Yoga sebagai 

jalan untuk sampai pada Tuhan yang ada di 

dalam diri manusia.  

 Maka, Kristianitas tidak bisa dipisahkan 

dari tradisi Yoga India. Bahkan dapat pula 

dikatakan, Yoga yang diajarkan Yesus adalah 

bagian dari tradisi Yoga lebih luas yang telah 

berkembang sebelumnya. Yang ingin 

dikembangkan Yesus bukanlah ajaran moral 

mutlak ataupun ritual kosong, melainkan 

berkembangnya Kesadaran Kristus di dalam diri 

manusia. Ini kiranya sejalan dengan kesadaran 

murni yang menjadi inti dari ajaran Dharma, 
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termasuk Yoga dan Buddhisme.7 Ini adalah 

Kesadaran Ilahi di dalam diri manusia, dan bisa 

ditemukan di dalam diri semua mahluk, tanpa 

kecuali.  

 Di dalam tradisi spiritual dunia, Yesus 

adalah salah satu avatar. Artinya, Yesus dilihat 

sebagai perwujudan nyata langsung dari yang 

transenden di dalam dunia. Ia memiliki peran 

untuk membangunkan manusia ke diri sejatinya, 

yakni Yang Ilahi itu sendiri di alam semesta. Di 

dalam tradisi India, kelahiran seorang avatar 

selalu mengundang perhatian dari orang-orang 

bijak. Inilah kiranya yang terjadi pada Yesus, saat 

kelahirannya, yakni kunjungan tiga orang bijak 

dari Timur.  

 Di dalam salah satu tafsiran, tiga orang 

yang mengunjungi Yesus bukanlah sembarang 

orang bijak, atau raja, melainkan tiga Yogi besar 

dari India. Kunjungan itu pun kiranya berbalas. 

Di waktu-waktu yang hilang di dalam Injil 

 
7 Lihat (Wattimena, Dengarkanlah: Pandangan Hidup 
Timur, Zen dan Jalan Pembebasan 2018) 
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Kristen, Yesus diduga pergi ke India 

mengunjungi para Yogi untuk belajar dari 

mereka. Ia menempuh jalur yang 

menghubungkan antara Timur Tengah dengan 

India dan Cina. Pada masa Yesus hidup, jalur ini 

sudah ramai dengan perdagangan selama 

ratusan tahun.  

 Pemikiran Yesus berkembang, ketika 

tahun-tahun yang hilang terjadi Injil. Di masa 

inilah, menurut Yogananda, Yesus belajar 

bersama para guru di India. Pada masa itu, India 

adalah tempat yang sangat spiritual. Beragam 

master dari beragam tradisi meditatif hidup dan 

mengajar disana. Dari merekalah Yesus belajar 

tentang kebenaran universal, yang lalu 

disampaikannya secara sederhana dan 

mendalam kepada orang-orang Yahudi nantinya.  

 Perjumpaan antara Yesus dan Yohanes 

Pembabtis juga adalah saat yang amat penting. 

Di saat itu, Yesus seolah ditegaskan sebagai 

manusia yang telah memperoleh banyak 

kebijaksanaan. Ia telah menjadi manusia yang 
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baru. Menurut Yogananda, Yesus memperoleh 

semua ilmu dan kebijaksanaan itu dari Timur, 

tepatnya dari para pertapa di Himalaya. 

Beberapa dokumen lama bahkan menyebutkan 

tentang adanya sosok bernama Issa dari Israel 

yang belajar di Himalaya, kembali ke tanah 

kelahirannya, disiksa, difitnah dan dibunuh.  

 India, dan Asia pada umumnya, memang 

memiliki tradisi oral yang kuat. Artinya, sejarah 

diturunkan dalam bentuk cerita dari satu 

generasi ke generasi lainnya. Karya tulis ada, 

namun tak banyak. Hal yang sama terjadi dengan 

kisah perjalanan Yesus ke Asia. Begitu banyak 

cerita tentang perjalanan Yesus, atau yang 

dikenal sebagai Kristus, ke Asia di Ladak, Asia 

Tengah dan India.  

 India memang menjadi rumah bagi 

agama-agama dunia. Berbagai peradaban kuno 

mengembangkan agama mereka dengan 

pengaruh langsung dari budaya India. Pepatah 

lama kiranya benar, bahwa ex oriente lux, dari 

Timur lahirlah cahaya. Agama Yahudi, Kristen 
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dan Islam jelas memperoleh pengaruh dari 

peradaban Asia, terutama budaya India. Sudah 

lama para ahli menegaskan, bahwa India adalah 

ibu dari semua bentuk agama dan filsafat yang 

ada di dunia.  

 Tradisi Vedanta dari India mengandung 

ajaran yang sangat kaya dan mendalam. Usianya 

pun sudah lebih dari 15.000 tahun. Tak ada yang 

tahu usia pastinya. Jejak-jejak dari berbagai 

ajaran agama di dunia pun dapat ditemukan di 

dalamnya. Analisis filosofis yang mendalam 

tentang Tuhan, Manusia dan alam semesta pun 

bisa didapatkan di dalamnya.  

 Sejarahwan bahkan menemukan jejak-

jejak peradaban India di Baghdad. Sekitar tiga 

ribu tahun sebelum Masehi, sekelompok Yogi 

telah ada di sana. Bahkan dapat dikatakan, 

bahwa akar dari peradaban Eropa tidak di 

Yunani Kuno, seperti dikira selama ini. Akar dari 

peradaban Eropa adalah India Kuno. India tidak 

hanya ibu dari agama-agama dunia, tetapi juga 

sumber inspirasi bagi filsafat dan spiritualitas.  
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 Bahkan, tradisi dan budaya India lebih tua 

dari peradaban Mesir kuno. Tulisan-tulisan di 

dalam tradisi Vedanta telah menjadi inspirasi 

besar bagi Book of Dead dari tradisi Mesir, 

termasuk kitab-kita suci agama-agama 

Abrahamik. Seolah ada kecenderungan di dalam 

budaya India untuk mendorong lahirnya agama 

maupun tradisi spiritualitas yang baru. Salah 

satu dugaan terkuat memang, bahwa Yesus pergi 

dan belajar ke India. Di usia muda, ia pergi 

meninggalkan keluarganya untuk mendalami 

Dharma, yakni pemahaman akan hukum-hukum 

alam yang membebaskan manusia.  

 Tidak semua hal dipelajari oleh Yesus di 

India. Menurut Yogananda, orang-orang besar di 

dalam tradisi spiritual telah membawa 

pengetahuan tersendiri sejak lahir. Yang ia 

perlukan hanyalah mengingat kembali dan 

berlatih singkat untuk mengembangkan 

kebijaksanaan yang telah ia miliki. Hal serupa 

terjadi pada Yesus. Ia lalu menggunakan 

kebijaksanaannya untuk berbicara dalam 
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konteks budaya Yahudi yang kemudian 

melahirkan Kristianitas.  

 Yogananda lebih jauh menjelaskan, 

bahwa Yesus bisa mengunjungi India, karena ia 

memiliki hubungan dengan tiga orang yang 

mengunjunginya, ketika ia lahir. Tiga orang ini 

dikenal sebagai tiga raja, atau tiga orang bijak, 

dari Timur. Dengan kebijaksanaan yang sudah ia 

miliki, Yesus mengembangkan ilmunya dalam 

bimbingan para master Yoga di India. Ia pun 

sampai pada konsep Kerajaan Allah di dalam diri 

manusia, yakni Kesadaran Kristus yang bersifat 

universal, penuh kasih dan kedamaian. Setiap 

manusia memilikinya, asal ia memahami cara 

untuk mengalaminya.  

 Yogananda melihat hidup Yesus bergerak 

seperti matahari. Awalnya, ia terbit di Timur, dan 

terbenam di Barat. Yesus lahir dari 

kebijaksanaan Timur, dan kemudian menerangi 

peradaban Barat dengan Kristianitas yang ia 

ajarkan. Rupanya, kelahiran Yesus di Timur 

Tengah bukanlah sebuah kebetulan. Timur 
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Tengah adalah titik yang menghubungkan Timur 

dan Barat.  

 Yesus pergi ke India untuk menghormati 

ikatannya dengan para Yogi dan Buddha disana. 

Namun, ia memilih untuk tetap berkarya di 

masyarakat Yahudi. Salah satu misinya, menurut 

Yogananda, adalah menyebarkan kebijaksanaan 

Timur ke Eropa, dan kemudian ke seluruh dunia. 

Inti dari Yoga, yang merupakan bagian inti dari 

kebijaksanaan Timur, memang bersifat 

universal. Ia berlaku untuk siapapun, kapanpun 

dan dimanapun, baik Timur, Barat, Utara 

ataupun Selatan.  

 Yogananda melihat, bagaimana Yesus 

seringkali disalahpahami. Inti ajarannya 

terlupakan. Yang tersisa hanyalah sekumpulan 

ajaran yang diyakini secara buta, tanpa boleh 

dipertanyakan lagi. Inilah dogma yang menjadi 

dasar ajaran bagi banyak aliran di dalam Gereja 

Kristen. Atas nama dogma, kekerasan dan 

perang telah begitu banyak terjadi.     
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 Bagaimana mengembalikan inti ajaran 

Yesus yang terlupakan? Bagaimana bergerak 

melampaui dogma yang telah membusuk dan 

mengacaukan peradaban manusia? Yogananda 

mengajukan pandangan yang kontroversial. 

Yesus harus dikembalikan ke asalnya, yakni 

sebagai Yogi yang berkembang dari Peradaban 

Asia. Ia tidak mengajarkan dogma, melainkan 

sebuah jalan sistematik untuk mengembalikan 

manusia pada kesatuannya dengan Sang 

Pencipta.  

 Dengan kata lain, Yesus harus mengalami 

“dewesternisasi”. Ia harus dilepaskan dari 

pengaruh peradaban Eropa yang selama ini telah 

mengikat figurnya. Yesus adalah buah dari 

peradaban Asia, baik dari darah maupun dari 

ajaran yang ia terima, serta sebarkan. Ajarannya 

pun disebarkan dalam bentuk cerita yang 

berpijak pada kebudayaan Asia. Ajaran Yesus 

yang sesungguhnya tak akan pernah dipahami, 

jika konteks kebudayaan Asia tidak juga ikut 

dipelajari.  
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 Maka dari itu, menurut Yogananda, orang 

butuh keterbukaan berpikir, supaya bisa 

sungguh memahami inti ajaran Yesus yang 

sesungguhnya. Keterbukaan berpikir ini 

diarahkan kepada filsafat dan budaya Asia, 

terutama di India yang menjadi akar dari agama 

dan berbagai aliran spiritual di dunia. 

Kristianitas, jika dilihat dari sudut pandang ini, 

adalah spiritualitas Asia yang kemudian 

dikembangkan dalam budaya Eropa. Ia 

mengandung Sanatan Dharma, yakni ajaran 

universal yang berlaku untuk semua mahluk, 

dimanapun dan kapanpun. Dalam hal ini, 

Kristianitas adalah spiritualitas India yang telah 

mengalami Eropaisasi.  

 Salah satu aliran dari Kristianitas yang 

paling disalahpahami adalah aliran Gnostik. 

Aliran ini berkembang di dalam Kristianitas, 

sebelum ia mengalami proses Eropaisasi. Sekitar 

abad kedua, aliran ini dianggap sebagai bidaah di 

dalam Kristianitas Eropa. Kata Gnostik berasal 

dari Gnosis yang berarti pengetahuan. Namun, 
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pengetahuan disini bukanlah pengetahuan akal 

budi semata, melainkan pemahaman langsung 

tentang diri sendiri.  

Di dalam pemahaman tentang diri inilah 

pengalaman tentang Tuhan bisa diperoleh. Ini 

kiranya sejalan dengan pernyataan para filsuf 

Yunani Kuno, bahwa dengan mengenali dirinya, 

manusia bisa mengenali Tuhannya. Tidak hanya 

itu, karya-karya di dalam tradisi Gnosis juga 

amat dekat dengan tradisi Yahudi. Ada beberapa 

perbedaan mendasar. Di dalam teks-teks Gnosis, 

Yesus tidak berkata soal dosa dan pertobatan, 

melainkan soal penderitaan dan pencerahan.  

Yesus juga tidak datang untuk 

menyelamatkan manusia. Ia ingin menjadi 

pemandu orang di jalan spiritual, sama dengan 

guru-guru spiritual di India lainnya pada masa 

itu. Di dalam tradisi Gnosis, inti ajaran Yesus 

adalah kesatuan antara Tuhan dan ciptaan-Nya. 

Tidak ada Tuhan yang harus disembah. Tidak 

ada ritual yang harus dipatuhi, dan dogma yang 

harus dipercaya secara buta.  
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Jika dilihat seperti ini, ajaran Yesus lebih 

dekat dengan tradisi Asia, daripada dengan 

tradisi Yahudi. Ada kemungkinan besar, bahwa 

pemikiran Asia memberikan pengaruh besar 

pada lahir dan berkembangnya tradisi Gnosis. 

Dalam perkembangannya, pandangan ini banyak 

ditentang. Ia pun dianggap sesat, karena 

menganggu kekuasaan religius yang berkembang 

pada masa itu, yakni agama Katolik di Eropa. 

Kristianitas harus menjadi milik Eropa, dan 

terpisah dari peradaban-peradaban lainnya. 

Pandangan semacam ini tentu saja 

bertentangan dengan hakekat dari agama yang 

seutuhnya.8 Agama yang sejati mengajak orang 

sampai pada kebenaran tentang Tuhan dan 

kehidupan. Dalam arti ini, ilmu pengetahuan 

modern pun memiliki tujuan yang sama. Namun, 

di abad 21 ini, agama telah mengalami 

penyempitan yang amat parah. Ia telah menjadi 

lembaga yang berisi kepercayaan buta pada 

 
8 Lihat (Wattimena, Untuk Semua yang Beragama: Agama 
dalam Pelukan Filsafat, Politik dan Spiritualitas 2020) 
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seperangkat ajaran yang tidak lagi cocok dengan 

perkembangan jaman.9  

Satu orang percaya pada ajaran Kristen. 

Satu orang percaya pada ajaran Katolik. Satu 

orang percaya pada ajaran Buddha. Semuanya 

hanyalah kepercayaan yang kerap kali tak punya 

pijakan pada kenyataan. Sebaliknya, Yoga 

mengajak orang untuk berhenti percaya, dan 

mengalami langsung Tuhan serta kebenaran di 

dalam dirinya. Ia berlaku untuk siapapun, 

kapanpun dan dimanapun.  

Inti ajaran Yesus yang sebenarnya adalah 

perkawinan antara pembebasan dan semangat 

berkomunitas di dalam agama. Inilah 

perdamaian antara agama dan spiritualitas. 

Pembebasan lahir dari spiritualitas, yakni 

melalui jalan Yoga. Dalam arti ini, Yoga adalah 

jalan untuk sampai pada Tuhan yang ada di 

dalam diri manusia. Sementara, agama 

menyediakan komunitas untuk menopang hidup 

 
9 (Wattimena, Untuk Semua yang Beragama: Agama dalam 
Pelukan Filsafat, Politik dan Spiritualitas 2020) 
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bersama yang berpijak pada solidaritas dan 

persaudaraan.  

Bagan 2. 

Kaitan antara Yesus dan Yoga10 

 

 

 

Yesus, dan para master Yoga lainnya, 

tidak datang untuk mengajarkan dogma yang tak 

boleh dipertanyakan. Jika dijadikan dogma, 

 
10 Hasil rumusan penulis 

Yesus 
dan 
Yoga

Jalan 
Pembebasan

Menemukan 
Tuhan di 

dalam diri

Tradisi India 
dan Asia

Sanatan 
Dharma
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maka ajaran-ajaran pembebasan tersebut telah 

mengalami pembusukan. Dalam arti ini, Yesus 

bukanlah milik orang-orang Kristen semata. Ia 

dan ajarannya adalah milik peradaban manusia. 

Bersama dengan Yoga, dan ajaran-ajaran 

pembebasan lainnya, ajaran Yesus 

membebaskan orang dari egoisme pribadinya, 

serta mengenali sisi Ilahi di dalam dirinya 

masing-masing.  

 

Kesimpulan  

 Dalam tulisan ini diajukan sebuah 

pandangan, bahwa Kristianitas adalah salah satu 

aliran Yoga dari India, yang kemudian menyebar 

ke Timur Tengah, Eropa dan seluruh dunia. Data 

sejarah dan tekstual kiranya mengarah pada 

kesimpulan tersebut. Dalam arti ini, Yoga adalah 

sekumpulan jalan untuk menemukan Tuhan di 

dalam diri manusia. Ini hanya dapat dicapai, jika 

manusia memahami kekosongan dari pribadi, 

atau ego, yang ia punya. Dalam perkembangan, 

Kristianitas menjadi agama yang penuh dengan 
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dogma dan ritual. Keduanya membuat manusia 

menjadi kerdil dan dangkal. Menyadari keadaan 

ini, Kristianitas harus dikembalikan pada inti 

utamanya, yakni jalan pembebasan dari derita 

dan ego untuk sampai pada Tuhan yang sejati di 

dalam diri.  
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Tentang Welas Asih yang 

Melampaui Keadilan, 

Hubungan Siddharta 

Gautama (Buddha) dan 

Yesus 

 

 

Nama Yesus dekat di hati saya. Saya 

bertumbuh besar di dalam tradisi Kristiani. 

Dalam perjalanan, cakrawala saya meluas. Saya 

berjumpa dengan filsafat, ilmu pengetahuan, dan 

ajaran spiritual dari berbagai tradisi. Hidup ini 

memang kaya dan berwarna. 

Di tengah perjalanan hidup, ajaran 

Buddha menemukan saya. Beberapa kali, hidup 

saya diselamatkan oleh ajaran Buddha, atau yang 

banyak dikenal sebagai Buddha Dharma. 

Ajarannya begitu sederhana dan berguna untuk 

mewujudkan hidup yang bermakna. Di abad 21 
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yang amat kompleks ini, ajarannya bisa 

menolong banyak orang. Yang menarik, ajaran 

Buddha dan Yesus tidak hanya mirip, tetapi 

identik. 

Keduanya menjadikan welas kasih 

sebagai pusat ajarannya. Bahkan, keduanya 

melihat, bahwa sikap welas asih lebih penting 

dari keadilan. Dalam kenyataan, keadilan 

memang penting, terutama untuk menata hidup 

bersama. Namun, keadilan kerap digunakan 

untuk menutupi kehendak sebenarnya, yakni 

balas dendam.11 Maka dari itu, ide tentang 

keadilan tidak hanya bisa memperpanjang 

kebencian, tetap juga bisa melahirkan konflik 

baru. 

Tulisan ini ingin melihat keterkaitan 

antara ajaran Buddha dan Yesus. Bagian pertama 

tulisan menjabarkan beberapa data sejarah dan 

tekstual tentang kaitan antara ajaran Buddha 

dan Yesus. Bagian kedua memberikan beberapa 

 
11 Tentang keadilan dan balas dendam (Wattimena, 
Protopia Philosophia: Berfilsafat secara Kontekstual 2019) 
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refleksi atasnya. Tulisan akan diakhiri dengan 

kesimpulan. Saya mengacu pada penelitian yang 

dibuat oleh Hanson, dan penelitian-penelitian 

yang telah saya lakukan sebelumnya.  

Kajian ini menjadi penting, karena agama 

tetap menjadi hal penting bagi hidup banyak 

orang.12 Maka, dialog antar agama tidak bisa 

dihindari. Dialog yang hanya mungkin terjadi, 

jika ada pemahaman. Dan pemahaman akan 

muncul, jika ada keinginan untuk saling belajar. 

Tulisan ini adalah ruang untuk saling belajar, 

sekaligus untuk membangun jembatan antar 

agama yang kita perlukan untuk hidup bersama 

secara damai. 

 

Buddha dan Yesus 

 Yesus, sosok yang dikenal sebagai seorang 

Nabi, penyembuh, filsuf moral, filsuf politik dan, 

bahkan, Tuhan itu sendiri. Menurut 

 
12 Lihat (Wattimena, Untuk Mereka yang Beragama: 
Agama dalam Pelukan Filsafat, Politik dan Spiritualitas 
2020) 
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pengakuannya sendiri, Yesus adalah seorang 

Messiah, yakni penyelamat manusia dari dosa-

dosanya sendiri. Ia tidak hanya fasih tentang 

ajaran Yahudi, namun juga memiliki banyak 

pengetahuan tentang pandangan dunia Asia.13 

Ada dua dasar dari pandangan ini. Yang pertama 

adalah dasar sejarah, dan yang kedua adalah 

dasar tekstual dari ajaran-ajaran Yesus itu 

sendiri.14  

 

  

 
13 Tentang pandangan dunia Asia, lihat (Wattimena, 
Mencari Ke Dalam: Zen dan Hidup yang Meditatif 2018) 
dan (Wattimena, Dengarkanlah: Pandangan Hidup Timur, 
Zen dan Jalan Pembebasan 2018) 
14 Kerangka mengikuti (Hanson 2005) 
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Bagan 1. 

Kerangka Berpikir Hubungan Antara 

Buddha dan Yesus15 

 

 Ada dua penjelasan tentang ini. Yang 

pertama, Yesus pergi mengunjungi India yang 

merupakan rumah besar bagi perkembangan 

spiritualitas Asia.16 Yang kedua, ajaran-ajaran 

spiritualitas Asia tersebar luas di masyarakat 

Yahudi pada masa itu. Yang jelas, pengaruh 

 
15 Hasil rumusan penulis  
16 Tentang spiritualitas Asia bisa dilihat di (Wattimena, 
Perspektif: Dari Spiritualitas Hidup sampai Hubungan 
Antar Bangsa 2017) juga (Wattimena, Mendidik Manusia: 
Revolusi Pendidikan Indonesia Abad 21 2020) 

Buddha dan 
Yesus

Dasar Sejarah

Yesus 
Mengunjungi 

Asia (Hipotesis)

Spiritualitas Asia 
tersebar di Timur 

Tengah

Dasar Tekstual

Kesamaan 
Identik Isi Ajaran

Kesamaan Gaya 
Mengajar
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spiritualitas Asia, terutama ajaran Buddha, amat 

jelas di dalam ajaran-ajaran Yesus. 

Kemungkinan terbesar, Yesus mendalaminya 

pada “masa-masa hilang” (Lost Years), dimana 

tak ada catatan tentang dia antara umur 12 tahun 

sampai 30 tahun di berbagai Injil yang diakui 

resmi.   

 Ajaran-ajaran Yesus juga sangat mirip 

dengan pandangan spiritualitas Asia. Kata-

katanya, terutama, amat mirip dengan apa yang 

diajarkan Siddharta Gautama (Buddha) yang 

hidup kurang lebih 500 tahun sebelum Yesus. 

Dengan kata lain, Yesus berbicara selayaknya 

orang yang sudah fasih memahami ajaran-ajaran 

Buddha. Cara mengajarnya pun juga sama, yakni 

dengan menggunakan cerita-cerita pendek 

untuk menyampaikan pesan moral tertentu. Ini 

ditambah dengan kesamaan nilai yang diajarkan, 

yakni sikap welas asih dan keberanian untuk 

berpikir kritis di dalam memahami tradisi.  

 Pada masa Yesus hidup, tanah Israel juga 

banyak memperoleh pengaruh dari Asia. Ini 
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terjadi, karena perdagangan internasional yang 

intensif di Timur Tengah pada masa itu. 

Kekaisaran Romawi menjadikan Israel sebagai 

penghubung dengan India yang merupakan 

negara dengan ekonomi terbesar pada masa itu. 

Jerusalem, pada masa itu, adalah kota 

internasional. Romawi juga menggunakan 

Jerusalam sebagai pelabuhan untuk menyerbu 

Afrika Utara.  
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Gambar 1. 

Peta Dunia di Masa Yesus17 

 

 

 Dalam hubungan dengan Persia, Romawi 

juga menggunakan Jerusalem sebagai titik 

hubung. Semua hubungan ini, baik dengan India, 

Romawi dan Persia, tiga kerajaan besar pada 

masa itu, dibangun sejak Kaisar Alexander dari 

Yunani menyerbu, dan menguasai Timur 

Tengah, sekitar 300 tahun sebelumnya. Yang 

bergerak dalam jalur internasional tersebut 

bukan hanya barang dagangan ekonomi, tetapi 

 
17 Dari (Mapmania n.d.)  
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juga filsafat dan agama.18 Dengan keadaan 

seperti itu, cukuplah masuk akal, jika ditarik 

kesimpulan, bahwa ajaran spiritualitas Asia, 

terutama Buddhisme, mempengaruhi kehidupan 

masyarakat Israel. Dalam konteks inilah Yesus 

lahir dan mengajar disana.  

 Pada masa Yesus hidup, Israel berada di 

bawah kekuasaan Kekaisaran Romawi. Ekonomi 

pun juga berada di dalam kekuasaan Romawi. 

Untuk kepentingan politik, banyak catatan 

tersebar di masa ini. Banyak ditemukan catatan 

tentang orang-orang Yahudi yang menetap di 

India dan Persia. Sebaliknya, banyak pula data 

tentang orang-orang India yang menetap di 

Israel, maupun di berbagai daerah Romawi 

lainnya.  

 Banyak pula ditemukan catatan tentang 

para pemikir Buddhis maupun Zoroastris yang 

menetap di Arab, dekat dengan Israel. Di dalam 

Injil, persis setelah kelahirannya, Yesus 

 
18 Lihat (Hanson 2005) 
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dikunjungi oleh tiga raja. Ini tradisi Timur yang 

banyak berkembang di daerah Persia. Tradisi 

Yahudi juga tersebar luas di India dan Persia. 

Sampai sekarang, pemukiman Yahudi masih 

dapat ditemukan di Punjab dan Khasmir.  

 Pertanyaan penting yang kiranya perlu 

dijawab adalah, apakah ada orang-orang 

Buddhis yang tinggal di Israel? Pada masa Yesus 

hidup, ajaran Buddha sudah berkembang selama 

lebih dari 500 tahun. Ajaran itu telah tersebar di 

berbagai penjuru dunia, terutama di Asia dan 

Timur Tengah. Ada juga kemungkinan, ajaran 

Buddha memberikan dasar bagi berkembangnya 

beberapa aliran di dalam Filsafat Yunani Kuno, 

seperti Stoa dan Sinisme filosofis. Ini terjadi, 

akibat sepak terjang Kaisar Alexander 300 tahun 

sebelum Yesus yang melakukan penyerbuan ke 

seluruh Timur Tengah dan India Utara.  

 Bahkan, beberapa peneliti melihat, bahwa 

setelah Alexander menyerang India Utara, India 

mengirimkan banyak misionaris Buddhis ke 

seluruh penjuru Timur Tengah. Raja Ashoka 
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yang melakukan hal ini. Di Israel, ajaran Yahudi 

sudah lama berjumpa dengan ajaran Buddha. 

Dalam banyak hal, perjumpaan ini menjadi 

persiapan untuk lahirnya Kristianitas. 

Tersebarnya ajaran Buddha bisa juga dilihat di 

Mesir, terutama di kota Alexandria.  

 Di dalam tradisi Yahudi, ada tradisi kecil 

yang berkembang, yakni tradisi Gnostik. Mereka 

menolak ajaran agama yang rasional dan 

optimistik. Dengan kata lain, mereka menolak 

ajaran resmi Yahudi tentang Yahwe dan Torah. 

Sebaliknya, kaum Gnostik meyakini keberadaan 

Tuhan yang melampaui akal budi. Pengaruhnya 

amat terasa di dalam pemikiran Yohanes 

Pembabtis dan juga Yesus sendiri.  

 Beberapa ahli bahkan berpendapat, 

bahwa Injil Yohanes amatlah dekat dengan gaya 

spiritualitas Asia, terutama ajaran Buddha. 

Gayanya intuitif dan puitis. Inilah yang 

merupakan ciri khas Yesus dalam perbandingan 

dengan ajaran Yahudi yang lebih tradisional. 

Kesimpulan kiranya bisa ditarik, bahwa ajaran 
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Buddha sudah tersebar di Israel dan Palestina 

dua ratus tahun, sebelum Yesus lahir. Saling 

mempengaruhi antara ajaran Yahudi dan ajaran 

Buddha pun tak bisa dihindari.  

 Salah satu pemikir yang membahas 

langsung soal ini adalah Jacques Derrida, 

seorang filsuf Perancis.19 Baginya, Kristianitas 

memiliki ajaran yang secara langsung 

berlawanan dengan ajaran Yahudi. Walaupun, 

keduanya terkait erat secara historis dan 

geografis. Yesus jelas memainkan peranan amat 

penting disini. Ada tiga hal yang kiranya penting 

untuk diperhatikan.  

 

  

 
19 Lihat (Derrida 2001) 
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Bagan 2. 

Yesus dan Ajaran Yahudi20 

 

 

 

 Pertama, Yesus melihat, bahwa hubungan 

Tuhan dengan manusia adalah hubungan 

langsung. Tidak diperlukan perantara tertentu, 

seperti pemuka agama, ataupun rumah ibadah. 

Yang terpenting adalah keadaan batin dan 

 
20 Hasil rumusan penulis  

Welas Asih 
lebih tinggi 

dari Keadilan

Doa dan Amal secara 
rahasia

Hubungan 
Langsung 
manusia 

dengan Tuhan
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kehendak baik dari manusia itu sendiri. Inilah 

yang menjadi inti terpenting dari moralitas 

sekaligus spiritualitas Kristiani. Pandangan ini 

jelas bertentangan dengan ajaran Yahudi 

tradisional yang sudah ada sebelumnya.  

 Kedua, Yesus melihat keutamaan lebih 

penting dari keadilan. Dan, keutamaan tertinggi 

adalah sikap welas asih kepada semua mahluk. 

Yesus secara tegas menyatakan bahaya dari 

pandangan lama, yakni mata ganti mata dan gigi 

ganti gigi. Bergerak lebih jauh, ia juga 

menyatakan pentingnya mengampuni orang-

orang yang kita benci, dan orang-orang yang 

membenci kita. Pengampunan tidak memiliki 

batas.  

 Tiga, Yesus melihat pemberian bantuan 

bukanlah untuk diumumkan ke masyarakat luas. 

Berdoa pun juga bukan untuk dipamerkan di 

masyarakat luas. Seringkali, semua itu jadi tanda 

kemunafikan belaka. Pemberian kepada orang 

lain dan berdoa harus dilakukan secara rahasia. 
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Ini, menurut Yesus, merupakan doa sekaligus 

pemberian yang tulus.21  

 Tiga pandangan Yesus ini amat dekat 

dengan pandangan Essenes. Ini adalah nama 

dari salah satu aliran dalam agama Yahudi yang 

berkembang sekitar 150 tahun, sebelum Yesus 

lahir. Ini terjadi pada waktu Ashoka, Raja 

Buddhis dari India, mengirim banyak pemikir 

Buddhis ke seluruh penjuru Asia dan Timur 

Tengah. Kata “essene” berakar pada bahasa 

Sanskrit, yakni Eeshani. Ini adalah nama lain 

dari Shiva, konsep yang amat penting di dalam 

spiritualitas Asia, terutama Yoga.22 

 

  

 
21 Lihat (Hanson 2005) 
22 Lihat (Sadhguru 2016) 



 
 

54 
 

Bagan 3. 

Aliran-aliran yang mempengaruhi 

Yesus23 

 

 

 

 
23 Hasil rumusan penulis  

Yesus

Buddhisme

Zoroastrianisme

Yoga, VedantikYahudi

Mithraisme
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 Aliran lain yang berkembang di Timur 

Tengah adalah Mithraisme. Aliran ini secara 

khusus berkembang di Persia. Pada masa itu, 

Zoroastrianisme juga berkembang di Persia dan 

Israel. Pengaruh peradaban India amat kental 

terasa di sini, karena Mithras juga dianggap 

sebagai salah satu dewa penting di dalam tradisi 

Hindu. Mithraisme menjadi salah satu agama 

besar di Kekaisaran Romawi pada abad 2 dan 3. 

Ia juga mempengaruhi perkembangan Kristen 

awal disana.  

 Persilangan peradaban ini menunjukkan 

satu hal jelas, bahwa Yesus jelas telah berjumpa 

dengan ajaran-ajaran Asia, terutama 

Buddhisme. Ada kemungkinan, Yesus 

mendalami ajaran Buddha sekaligus 

Zoroastrianisme, ketika ia masih muda. Di dalam 

satu bagian di Injil, Yesus berdiskusi dengan 

beberapa ahli tentang hal-hal yang berkembang 

di jamannya. Ini tentu saja juga terkait dengan 

filsafat Buddha dan Zoroastrianisme yang 

berkembang disana. Setelah itu, tidak ada 
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catatan lagi tentang Yesus, sampai nanti ia 

berumur sekitar 29 tahun.  

 Beberapa data sejarah menunjukkan, 

bahwa Yesus sempat keluar dari Israel. Di dalam 

tradisi Islam, Yesus dikenal sebagai nabi yang 

berkeliling (traveling prophet). Bahkan, ia juga 

dikenal sebagai pembimbing bagi orang-orang 

yang sedang bepergian.24 Yesus juga dikenal 

sebagai Messias, karena ia tidak pernah menetap 

di satu tempat. Ia selalu berkeliling untuk 

menyebarkan ajarannya. Ini tentu membuka 

kemungkinan besar, bahwa Yesus mendalami 

ajaran-ajaran dari spiritualitas Asia. 

 Yesus jelas adalah orang yang suka 

berkeliling. Ia mengajar dan menyebarkan ide-

idenya di berbagai tempat. Ini sudah jelas dari 

kecenderungannya, ketika ia berusia 12 tahun. 

Ajarannya tentu tidak datang dari kekosongan. 

Selama tahun-tahun yang hilang, ia jelas 

mempelajari banyak hal dari berbagai tradisi 

 
24 Lihat (Hanson 2005) 
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yang ada. Tentunya, ia juga berjumpa dengan 

guru-guru yang tercerahkan.  

 Di dalam Injil, beberapa keterangan bisa 

ditemukan. Setelah ia muncul dari masa-masa 

hilangnya, Yesus sudah berusia 29 tahun. Ia 

hendak dibabtis oleh Yohanes Pembabtis. 

Setelah itu, Yesus lalu menyampaikan beberapa 

pandangannya. Orang-orang sekitarnya amat 

kagum akan kedalaman sekaligus kebijaksanaan 

pemikiran Yesus.  

 Mereka heran, bagaimana mungkin 

seorang anak tukang kayu bisa memiliki 

pengetahuan dan kebijaksanaan semacam itu? 

Ada dua penjelasan. Pertama, Yesus telah 

menimba ilmu dari berbagai guru tercerahkan. 

Salah satu dari mereka adalah para biksu 

Buddhis dan Yogi dari India. Keduanya tersebar 

di berbagai penjuru di Timur Tengah pada masa 

itu. Yang kedua, mereka hanya kaget, setelah 

lama tak berjumpa dengan Yesus.  
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Gambar 2. 

Buku Nicolas Notovitch25 

 

 

 

 Bagi saya, penjelasan pertama lebih sesuai 

dengan akal sehat. Tidak ada mitologi di sana. 

Tidak ada spekulasi berlebihan di dalamnya. 

Buku Nicolas Notovitch yang berjudul The 

 
25 (Simon and Schuster n.d.) 
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Unknown Life of Jesus Christ kiranya bisa 

memberikan beberapa keterangan. Buku itu lahir 

dari penelitian dan perjalanannya ke Kasmir 

pada 1888.26 

 Ia mengunjungi satu biara di Kasmir. Ia 

melihat catatan dari masa lalu tentang kehadiran 

orang yang bernama Issa. Penelitian lebih jauh 

menunjukkan, bahwa sosok Issa menekuni 

banyak ajaran Asia, terutama Buddhisme, Yoga, 

Vedanta dan Zoroastrianisme. Ia bersikap 

terbuka terhadap semua orang, lepas dari kasta 

dan kedudukan mereka di masyarakat. Atas 

sikapnya itu, ia banyak bertentangan dengan 

para pemuka agama Zoroastrian dan Hindu yang 

lebih tradisional. Menurut data, Yesus tiba di 

Kasmir pada usia 14 tahun, dan pergi 

meninggalkannya pada usia 29 tahun.  

 Tentu saja, buku itu langsung menjadi 

perbincangan hangat di Eropa. Gereja Ortodoks 

Russia menyebut penelitian itu sebagai 

 
26 (Notovitch 2017 Edisi terbaru) 
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penipuan. Inggris bahkan mengirimkan 

beberapa orang untuk mengubur semua bukti 

terkait dengan penelitian tersebut. Berbagai cara 

dilakukan, supaya karya Notovitch tersebut tidak 

mendapatkan kepercayaan masyarakat umum. 

Namun, ide adalah hal yang paling menular di 

dunia. Pandangan Notovitch telah mulai menjadi 

bagian dari percakapan umum dalam 

Kristianitas.  

 Kaitan antara peradaban Eropa, Timur 

Tengah, dan India sebenarnya sudah lama 

ditemukan. Hal tersebut paling nyata dalam soal 

bahasa. Berbagai bahasa Eropa dan Timur 

Tengah memiliki akar pada bahasa Sanskrit. 

Terkait dengan Yesus, banyak pula ahli yang 

sudah menemukan, bahwa ajaran-ajaran Yesus 

banyak mengambil dari ajaran-ajaran Buddha, 

terutama berbagai perumpaan yang ia ajarkan.27 

Ajaran-ajaran di dalam Injil Perjanjian Baru 

memiliki banyak kemiripan dengan ajaran-

 
27 Lihat (Hanson 2005) 
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ajaran Buddha yang tersebar 500 tahun 

sebelumnya. „Sejarah Yesus dari Nazaret, seperti 

diungkapkan oleh Perjanjian Baru, adalah tiruan 

dari Buddha, dan digabungkan dengan mitologi 

yang dipinjam dari bangsa-bangsa lain.“28 

 Sumber-sumber lain juga menyatakan hal 

yang serupa. Fida Hassnain, seorang pemikir 

Buddhis asal Kashmir, menyatakan dengan 

tegas, bahwa Yesus meninggalkan Israel pada 

usia 13 tahun. Lalu, ia berjalan bersama para 

pedagang ke arah Damascus, Babilonia, Persia 

dan Kashmir. Ia berada di sana selama 17 tahun. 

Di sana, ia mendalami ajaran Buddha, Vedanta 

dan Yoga. Pada usia 29 tahun, ia kembali ke 

Israel.  

 Hassnain mendasari pandangannya pada 

beberapa sumber. Di Tibet ditemukan teks 

dengan judul “Cermin Kaca”. Di dalam teks 

tersebut disebutkan orang bernama Yesu. Ia 

adalah seorang guru dan pencipta sebuah agama. 

 
28 Ibid.  
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Ia menyatakan dirinya sebagai penyelamat dunia 

sekaligus Putra Tuhan. Ia mengikuti ajaran-

ajaran dasar Buddha. 

 Sumber-sumber dari tradisi Islam juga 

berbicara kurang lebih serupa. Ada sekitar 21 

sumber dari tradisi Islam yang menyebut nama 

Issa. Di beberapa tradisi lainnya di Timur 

Tengah, ia juga dikenal sebagai Yuz Asaph. Pada 

akhir abad 9, seorang pemikir Persia bernama 

Kamal U-Din juga menyebut soal Yesus. Salah 

satu teks kuno dari Kashmir, yakni Bhavishya 

Maha Purana, juga menyebut perjumpaan Raja 

Shalivahana yang berjumpa dengan orang asing 

yang menyebut dirinya sebagai Ishvara Putaram 

(anak Allah) pada tahun 80. Mereka semua 

menyebut soal keberadaan Yesus di Kashmir.  

 Di dalam tradisi Buddhis, Yesus seringkali 

disebut sebagai Issa-Masih. Tradisi Islam lebih 

menggunakan Yusu-Masih dengan berbagai 

variasinya. Masih banyak sumber lainnya 

tentang Yesus di daerah Kashmir. Namun, semua 

ini tentu tidak bisa diterima begitu saja sebagai 
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kebenaran. Satu hal yang bisa disimpulkan 

adalah, bahwa Yesus keluar dari Israel, dan 

menyebarkan ajarannya ke berbagai tempat di 

Timur Tengah dan India Utara.  

 Pengaruh dari ajaran Buddha, dan banyak 

dari ajaran filsafat Asia, juga amat jelas di dalam 

ajaran-ajaran Yesus. Sampai detik ini, ada empat 

Injil yang dianggap resmi oleh berbagai Gereja, 

yakni Injil tulisan Matius, Markus, Lukas dan 

Yohanes. Semua yang dikatakan oleh Yesus di 

dalam keempat Injil tersebut dapat dengan 

mudah ditemukan sumber-sumber sebelumnya 

di dalam ajaran Buddha yang telah ada 500 

tahun, sebelum Yesus lahir. Maka tidaklah 

berlebihan jika dikatakan, bahwa Yesus berpikir, 

berkata-kata dan bertindak seperti layaknya 

seorang murid Buddha.  

 Perihal bahasa menjadi penting untuk 

dikaji di sini. Buddha Gautama, yang hidup 500 

tahun sebelum Yesus, berbicara dalam bahasa 
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Pali.29 Murid-muridnya kemudian 

mengembangkan ajaran Buddha dengan 

menggunakan bahasa Sanskrit. Ketika ajaran 

Buddha tersebar di seluruh Timur Tengah, 

banyak teks Buddhis kemudian diterjemahkan 

ke dalam bahasa Latin, Yunani kuno dan bahasa 

Aram (yang digunakan oleh Yesus). Bahasanya 

mungkin berbeda, namun isi yang disampaikan 

oleh Buddha Gautama dan Yesus sama persis.  

 Beberapa hal penting kiranya mesti 

diperjelas. Yesus dan Buddha lahir, dan 

kemudian menerima kunjungan dari tiga orang 

bijak. Ini merupakan tanda penghormatan di 

dalam tradisi Asia, bahwa orang hebat telah 

lahir. Keduanya juga dianggap sebagai anak yang 

cerdas dan berbakat. Pengetahuan mereka 

melampaui anak-anak seumurnya, bahkan 

melampaui orang-orang yang hidup sejamannya.  

 
29 Inti ajaran beberapa aliran Buddhis besar di dunia bisa 
dilihat di (Wattimena, Dengarkanlah: Pandangan Hidup 
Timur, Zen dan Jalan Pembebasan 2018) dan (Wattimena, 
Mencari Ke Dalam: Zen dan Hidup yang Meditatif 2018) 
serta (Watts 1957), (Sahn The Compass of Zen) 
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Bagan 4. 

Kesamaan antara Buddha dan Yesus 

(Bagian 1)30 

 

 

 

 
30 Hasil rumusan penulis  

Kesamaan antara Buddha 
dan Yesus 

Keduanya dianggap sebagai 
anak bijak dan berbakat

Tradisi puasa di alam liar

Berkarya pada usia sekitar 
30 tahun

Mengajar untuk semua 
(inklusif)

Hidup sederhana secara 
komunal dan mengajar 

berkeliling
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 Yesus dan Buddha menjalani puasa yang 

berat di alam yang masih liar, jauh dari sentuhan 

manusia. Tradisi ini tidak ditemukan di dalam 

tradisi Yahudi, namun sangat kental di tradisi 

Asia. Ketika berpuasa, Yesus dan Buddha juga 

mengalami godaan dari Iblis. Keduanya berhasil 

melampaui godaan tersebut. Keberhasilan ini 

menjadi titik penting bagi perkembangan 

spiritualitas keduanya.   

 Yesus dan Buddha juga mulai berkarya, 

ketika mereka berusia sekitar 30 tahun. Yang 

tertarik pada ajaran mereka bukanlah orang-

orang penting di dalam masyarakat, seperti 

pemuka agama, orang kaya ataupun bangsawan, 

melainkan orang-orang dari kelas sosial yang 

rendah. Sebagian di antara mereka bahkan 

menjadi murid-murid setia, dan mengikuti 

perjalanan Yesus dan Buddha. Beberapa 

diantaranya mengganti nama mereka sebagai 

tanda, bahwa mereka memulai hidup yang baru.  

 Yesus dan Buddha tidak berkarya di satu 

tempat. Mereka berkeliling untuk mengajar. Di 
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dalam perjalanan, mereka juga melakukan 

beberapa keajaiban, seperti menyembuhkan 

orang. Walaupun, itu bukanlah inti utama dari 

ajaran mereka. Yesus dan Buddha juga tidak 

mengumpulkan harta benda berlebihan. Mereka 

hidup sederhana bersama murid-muridnya.  

 Yesus dan Buddha banyak berkarya di 

antara orang-orang yang terbuang di 

masyarakat. Mereka tidak melihat perbedaan di 

antara manusia, entah mereka kaya atau miskin, 

atau memiliki status sosial tinggi ataupun 

rendah. Yesus dan Buddha berbicara soal cinta 

dan perdamaian universal dengan segala 

mahluk. Cara mengajar mereka pun serupa, 

yakni dengan menggunakan cerita sederhana, 

guna menyampaikan nilai yang ingin diajarkan. 

Banyak cerita mereka yang memiliki kemiripan.  
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Gambar 3. 

Yesus dan Buddha31 

 

 

 

 Karena sikap yang adil, damai dan 

terbuka, Yesus dan Buddha kerap dipuja 

bagaikan raja. Buddha disambut bagaikan raja, 

ketika ia memasuki kota Rajagripa. Yesus pun 

juga sama, ketika ia memasuki Yerusalem. Di 

beberapa kesempatan, Yesus dan Buddha 

menyampaikan ajaran utama mereka di atas 

 
31 (Medium 2020) 
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gunung. Bagi keduanya, gunung adalah tempat 

yang amat cocok untuk mengubah batin 

seseorang dari dalam. 
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Bagan 5. 

Kesamaan antara Buddha dan Yesus 

(Bagian 2)32 

 

 

 
32 Hasil rumusan penulis  

Kesamaan antara 
Buddha dan Yesus 

Mengajar dengan 
cerita yang mirip

Tradisi berpuasa 
panjang di gunung 

dan alam liar

Menyebarkan ajaran 
perdamaian 

universal

Bertentangan 
dengan pemuka 

agama

Menentang 
Perbudakan

Mencintai dan 
mengampuni musuh

Mengajarkan hukum 
cinta kasih

Disambut bagaikan 
raja

Cinta tanpa syarat Kemurahan Hati

Tidak menilai orang 
lain



 
 

71 
 

 

  

 Karena sikapnya yang terbuka tersebut, 

Yesus dan Buddha kerap dimusuhi oleh para 

pemuka agama. Buddha dicurigai oleh kaum 

Brahmin, yakni pemuka agama Hindu. 

Sementara, Yesus dimusuhi oleh kaum Farisi, 

pemuka agama Yahudi. Bahkan, Yesus akhirnya 

disalib, karena kebencian para pemuka agama 

Yahudi padanya. Peran kekaisaran Romawi juga 

besar dalam hal ini.  

 Yesus dan Buddha melihat pentingnya 

menyebarkan ajaran perdamaian universal ini. 

Maka sebelum mereka meninggal, keduanya 

mengutus murid-muridnya untuk menyebarkan 

ajarannya. Yesus dan Buddha melihat, bahwa 

semua orang bisa diselamatkan dari penderitaan 

yang tak berkesudahan. Beberapa sumber 

bahkan menyebutkan, kematian mereka berdua 

diikuti dengan beberapa peristiwa ajaib. Namun, 

kita tak perlu masuk terlalu jauh tentang hal ini.  
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 Yesus dan Buddha menegaskan, bahwa 

membunuh, mencuri dan berbohong tidaklah 

boleh dilakukan. Itu merusak kedamaian 

manusia, sekaligus hubungannya dengan 

manusia lainnya. Moralitas yang mereka ajarkan 

juga serupa. Perdamaian lebih berharga dari 

perang, apapun bentuknya. Kekayaan harus 

digunakan untuk menolong orang-orang yang 

membutuhkan, bukan menyirami diri dengan 

kemewahan.  

 Maka dari itu, Yesus dan Buddha amat 

menentang segala bentuk perbudakan. Mereka 

juga menentang sistem kasta yang melihat satu 

kelompok masyarakat tertentu lebih tinggi dan 

lebih terhormat daripada yang lain. Sebaliknya, 

mereka mengajarkan, supaya kita hidup dengan 

melepaskan semua keterpakuan pada 

kepentingan diri, atau egoisme. Kita pun 

didorong untuk mencintai semuanya, tidak 

hanya keluarga dan sahabat, tetapi juga musuh 

kita. Ini adalah salah satu ide paling revolusioner 

dari Yesus dan Buddha.  
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 Beberapa pernyataan Yesus amat mirip 

dengan apa yang dikatakan Buddha lima ratus 

tahun sebelumnya. Misalnya, Yesus 

menegaskan, betapa rapuhnya orang yang 

membangun rumah di atas pasir. Buddha juga 

telah mengatakan hal serupa. Rapuhlah kota, 

begitu kata Buddha, yang dibangun di atas pasir. 

Keduanya juga menyatakan dengan tegas ajaran 

agung sepanjang masa, yakni lihatlah orang lain 

seperti dirimu sendiri. Berbuatlah kepada orang 

lain sebagaimana kamu ingin orang lain berbuat 

kepadamu.  

 Keduanya juga mengajarkan pandangan 

yang amat unik. Cintailah musuhmu. Jika ia 

memukulmu di pipi kiri, kata Yesus, berikan pipi 

sebelahnya. Buddha juga berkata hal serupa. 

Jangan membalas perbuatan jahat apapun dari 

orang lain.  

 Yesus menegaskan, bahwa kita harus 

berbuat baik pada orang yang membenci kita, 

memberkati orang yang mengutuk kita dan 

berdoa untuk kebaikan orang yang menyakiti 
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kita. Ini kiranya sejalan dengan ajaran Buddha. 

Kebencian, kata Buddha, tidak lenyap dengan 

kebencian, melainkan dengan cinta. Kita harus 

belajar untuk melampaui kemarahan dengan 

cinta, dan melampaui kejahatan dengan 

kebaikan. Inilah kebenaran universal, menurut 

Buddha.   

 Yesus mengajarkan, bahwa semua 

muridnya harus saling mengasihi satu sama lain. 

Buddha pun juga mengajarkan hal serupa. Cinta, 

baginya, adalah kehidupan itu sendiri yang 

melingkupi segala sesuatu. Namun, untuk bisa 

mencintai, menurut Buddha, manusia harus 

berani melatih batinnya terlebih dahulu. Inilah 

kiranya yang sedikit membedakan ajaran kedua 

guru besar tersebut.  

 Yesus juga mengajarkan, bahwa orang 

tidak boleh menilai satu sama lain. Hanya 

Tuhan, bagi Yesus, yang berhak menilai hati dan 

tindakan manusia. Buddha mengajarkan hal 

serupa. Bagi Buddha, manusia harus belajar 

untuk melatih dirinya sendiri, dan tidak ikut 
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campur urusan orang lain. Setelah cukup bisa 

melatih batinnya, orang lalu bisa menolong 

orang lain, dan tidak sembarangan menilainya.  

 Keduanya mengajarkan cinta tanpa 

syarat. Buddha memberikan perumpamaan yang 

bagus. Cinta itu bagaikan matahari yang 

menyinari semua orang. Ia tidak memilih antara 

orang baik dan orang jahat. Ia tidak juga 

membedakan antara orang kaya dan orang 

miskin.  

 Yesus juga mengajarkan hal yang sama. Ia 

menggunakan perumpamaan cinta Tuhan pada 

manusia. Bagi Yesus, cinta Tuhan itu seperti 

hujan yang jatuh pada semua orang. Ia tidak 

memilih antara orang kaya atau orang miskin. Ia 

juga tidak membedakan antara orang berdosa 

dan orang suci.  

 Dalam soal sikap hidup, Yesus juga 

banyak memiliki kemiripan dengan Buddha. 

Mereka melihat arti penting dari memberi. 

Bahkan, Yesus menegaskan, jika kamu ingin 

menjadi manusia sempurna, kamu harus 
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menjual semua hartamu, dan memberikannya 

kepada orang miskin. Hanya dengan begitu, 

kamu bisa memiliki harta di surga. Buddha 

mengajarkan hal serupa.  

 Orang-orang kikir akan hidup dalam 

penderitaan. Hanya orang-orang bodohlah yang 

kikir dengan hartanya. Mereka melekat dengan 

hartanya. Dan kelekatan adalah sumber utama 

dari penderitaan hidup. Orang yang murah hati 

akan menemukan kedamaian dan kebahagiaan 

dalam hatinya.  

 Kelahiran Yesus dikaitkan dengan 

ramalan yang dibuat di dalam tradisi Yahudi 

tentang lahirnya penyelamat, atau Messias. Ini 

kiranya beririsan dengan cerita serupa di dalam 

tradisi India. Lalu, Messias tersebut akan datang 

kedua kalinya untuk menyelamatkan seluruh 

manusia. Ini kiranya beririsan langsung dengan 

ramalan yang ada di India tentang kembalinya 

Krishna untuk menyelamatkan dunia dari 

kejahatan.  
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 Cerita tentang Krishna adalah cerita 

tradisional di India. Ia sudah tersebar ratusan 

tahun disana, jauh sebelum Yesus lahir. 

Tepatnya sekitar 300 tahun. Cerita tersebut 

tersebar di Timur Tengah bersama dengan 

kedatangan para pemikir Buddhis dan Vedanta 

kesana. Pengaruhnya paling jelas di kaum 

Essenes di kalangan agama Yahudi.  

 Ada kemiripan yang besar antara kisah 

Krishna dengan kisah Kristus, yang merupakan 

perwujudan Ilahi dari Yesus. Krishna, di dalam 

tradisi India, dianggap sebagai titisan dari 

Wisnu, salah satu Mahadewa. Ibu Krishna juga 

mengandungnya, ketika ia perawan. Ini mirip 

dengan ide, bahwa Maria, Ibu Yesus, juga 

mengandung, ketika masih perawan. Ada 

beberapa kemiripan lainnya.  

 Krishna dan Yesus lahir di masa 

pemerintahan totaliter yang menindas. Kedua 

tiran tersebut memerintahkan pembunuhan 

anak-anak kecil. Mereka adalah Herodes di Israel 

dan Kansa di India. Cerita tentang kelahiran 
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Yesus juga amat mirip dengan cerita kelahiran 

Krishna. Keduanya lahir pada tengah malam. 

Dan ketika keduanya meninggal, menurut cerita, 

banyak hal terjadi di langit.  

 Kata Messias sendiri, yang banyak 

ditempel pada Yesus, berakar pada kata 

Maitreya di dalam bahasa Sanskrit. Artinya 

adalah orang yang diramalkan akan menjadi 

penyelamat manusia. Di dalam tradisi Yahudi, 

Messias adalah orang yang akan datang, dan 

menyelamatkan bangsa Yahudi. Sementara, di 

India, terutama di dalam tradisi Buddhis, 

Maitreya adalah Buddha yang akan 

menyelamatkan manusia dari Samsara, yakni 

berulangnya proses kehidupan yang menggiring 

manusia pada penderitaan. Cerita mitologi 

seputar kelahiran dan kehidupan Yesus 

menempel erat pada tradisi India, terutama 

kehidupan sang Buddha Gautama.  

 Sebutan untuk mereka berdua juga 

cenderung sama, yakni sang penyelamat, yang 

tercerahkan, yang terberkati dan bahkan raja. 
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Yesus disebut sebagai Raja dari Kerajaan Surga. 

Sementara, Buddha memang adalah seorang raja 

yang kini hidup dan mengajar untuk 

menyelamatkan seluruh manusia dari 

penderitaan. Kesamaan semakin terlihat di 

dalam tradisi ritual ajaran Kristen maupun 

Buddha. Susunan organisasi keagamannnya pun 

tak jauh berbeda.  

 Bagaimana semua kemiripan ini 

dijelaskan? Salah pandangan yang cukup umum 

disebut sebagai pandangan universalis. Inti 

pandangannya adalah, bahwa dasar keberadaan 

manusia memiliki kesamaan, lepas dari 

perbedaan budaya maupun agama. Semua 

manusia mencari jalan untuk keluar dari 

penderitaan hidupnya, baik itu murid Yesus, 

Buddha, ataupun semuanya. Semua manusia 

juga merindukan adanya sesuatu yang lebih 

besar dari dirinya sendiri.  

 Pandangan ini muncul di dalam 

pemikiran para filsuf-psikolog besar, seperti 

Sigmund Freud dan Carl Jung. Mereka melihat, 
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bahwa pola dasar pengalaman manusia itu 

bersifat universal. Pengaruh sosial budaya ada, 

namun tak mengubah kesamaan pengalaman 

dasar manusiawi yang ada. Inilah sebabnya, 

mengapa Yesus dan Buddha sampai pada 

kesimpulan yang sama, walaupun mereka hidup 

di masa yang berbeda. Inilah juga sebabnya, 

mengapa hampir semua agama memiliki nilai 

dan pola yang sama. 

 Memang, jika diperhatikan dengan 

seksama, ajaran Yesus dan Buddha amat sangat 

mirip. Seolah mereka menyampaikan satu pesan 

yang sama dengan bungkus yang berbeda. 

Kesamaan tidak hanya di tingkat bahasa, tetapi 

juga di tingkat struktur argumen, dan isi. 

Menyadari ini, di abad 20 dan 21, kerja sama 

kedua agama memang semakin erat. Thomas 

Merton dari sisi Kristianitas, dan Dalai Lama 

dari sisi agama Buddha.  

 Hal ini bisa dilihat dari dua sudut 

pandang. Pertama, semua kesamaan ini hanya 

kebetulan belaka. Namun, jika ditelaah lebih 
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dalam, pandangan ini tidak cukup kuat. Kedua, 

seperti sudah disinggung sebelumnya, manusia 

memiliki keadaan alamiah yang sama. Yesus dan 

Buddha akan sampai pada kesimpulan yang 

sama, walaupun ajaran mereka tak pernah 

sungguh berjumpa.  

 

Bagan 6. 

Penjelasan Kaitan antara  

Buddha dan Yesus 

 

 

 

 Ada hukum semesta yang membimbing 

manusia ke arah kebahagiaan yang 

Kebetulan 
Belaka

Universalisme
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sesungguhnya. Hukum semesta ini bisa 

diterapkan dengan dua hal, yakni melatih batin 

dan bersikap bijak di dalam keseharian. Yesus 

dan Buddha menemukan hukum ini, walaupun 

ajaran mereka, mungkin, tak berjumpa langsung. 

Namun, ini tak menjelaskan mitos yang ada di 

sekitar Yesus dan Buddha. Keduanya sama persis 

dengan mitos di dalam tradisi India.  

 Namun, pandangan ini sebenarnya tidak 

cukup kuat. Setiap budaya memiliki nilai-

nilainya sendiri. Seringkali, nilai-nilai tersebut 

bertolak belakang. Tidak hanya itu, orang dari 

agama dan budaya yang sama saja kerap 

memiliki tata nilai yang berbeda. Ini terjadi juga 

di dalam berbagai agama, termasuk Kristen dan 

Buddha.  

 Pandangan universalis tampak 

mengabaikan hal ini. Namun, jika sungguh 

diperhatikan, ajaran Yesus dan Buddha tidak 

hanya mirip. Mereka sama dalam semua hal. Ini 

adalah hal yang unik di dalam sejarah 

perbandingan agama. Ini mengarah pada 
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kesimpulan, bahwa ajaran yang satu (ajaran 

Buddha) mempengaruhi ajaran yang lain (ajaran 

Yesus).  

 Tentang hidup Yesus, banyak hal yang tak 

terjelaskan di dalam keempat Injil yang diakui 

Kristianitas. Ada sekitar 17 tahun dalam hidup 

Yesus yang tak bisa terjelaskan. Ini terjadi, 

antara usia Yesus yang ke 12 sampai ke 29. Inilah 

yang disebut tahun-tahun yang hilang (the Lost 

Years) di dalam kesenyapan Kitab Suci (Biblical 

Silence). Bahkan dapat dikatakan, bahwa ajaran 

Yesus hanya bisa dipahami dari tiga tahun 

terakhir hidupnya.  

 Mengapa para murid Yesus, dan jutaan 

pengikut Yesus lainnya, tidak pernah berbicara 

soal tahun-tahun yang hilang ini? Jawabannya 

tidak. Sebaliknya, begitu banyak cerita tentang 

Yesus tersebar di berbagai penjuru Timur 

Tengah dan Mediterania. Bentuknya pun 

beragam, baik doa, kotbah dan surat-surat. Pada 

abad kedua setelah Masehi, Gereja Katolik 
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menghancurkan semua cerita tentang Yesus 

yang berbeda dengan tafsiran mereka.  

Semua itu dicap sebagai kitab-kitab 

terlarang. Proses brutal ini bahkan terjadi 

sampai abad 20 lalu. Gereja mengirimkan 

berbagai utusan untuk menghancurkan data 

yang bertentangan dengan iman mereka. Banyak 

data di Asia Tengah dihancurkan. Ini memang 

masih di masa, di mana kekuasaan agama dan 

politik dunia tak bisa dipisahkan. Ancaman 

terhadap agama dilihat sebagai ancaman 

terhadap kekuasaan politik tertentu, sehingga 

diserang dengan kejam.33  

Para penguasa Gereja ingin memastikan 

satu hal, bahwa Yesus adalah anak Tuhan yang 

menyebarkan agama baru di Israel. Semua 

pandangan yang berbeda, ataupun 

mempertanyakan, dari pandangan itu dianggap 

terlarang. Karya-karya tertulis yang ada pun 

kemudian dihancurkan, atau ditulis ulang. 

 
33 Lihat (Wattimena, Agama dan Kekuasaan: Tinjauan 
Transkeilmuan dan Kritik Ideologi July 2019) 
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Keempat Injil yang diakui pun bukan lagi sesuai 

dengan karya aslinya. Berbagai perubahan 

dibuat untuk menjaga kepentingan para 

penguasa Gereja.  

Di masa-masa Gereja perdana, 

pelestarian citra Yesus sebagai anak Tuhan di 

kalangan Yahudi amatlah penting. Keselamatan 

bangsa Yahudi bergantung padanya. Citra ini 

penting untuk memperkuat perjuangan politik 

Yahudi melawan Kekaisaran Romawi. Sebagai 

anak Tuhan dan orang Yahudi, citra Yesus 

penting untuk menyatukan orang-orang Yahudi 

dari kelompok yang berbeda. Maka dari itu, 

semua sejarah Yesus terkait dengan pemikiran 

Asia haruslah sedapat mungkin dihilangkan.  

Apakah Yesus, lalu, adalah seorang 

Buddhis? Jawabannya adalah ya, sekaligus tidak. 

Yang jelas, pengaruh ajaran Buddha, dan filsafat 

Asia pada umumnya, amat terasa di dalam 

ajaran-ajaran Yesus. Bukti-bukti sejarah, 

geografis dan tekstual kiranya mendukung 

pandangan ini. Bahkan, sebelum Yesus lahir, 
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ajaran Buddha sudah tersebar luas di Timur 

Tengah, termasuk Yerusalem.  

Ada beberapa pemikir yang menolak hal 

ini. Alasan mereka jelas, yakni supaya 

Kristianitas menjadi milik peradaban Eropa, dan 

tidak ada pengaruh dari peradaban lainnya. Ini 

adalah pandangan yang didasarkan pada rasisme 

terhadap suku bangsa lain. Data sejarah kiranya 

berkata berbeda. Selama lebih dari 4000 tahun, 

Eropa dan Asia sudah berjumpa satu sama lain, 

baik dalam bentuk perdagangan, perang maupun 

pertukaran budaya oleh kerajaan-kerajaan besar 

di masa lalu.  

Dari sisi Barat, Raja Alexander 

menyebarkan pandangan hidup Yunani Kuno ke 

Timur Tengah, Asia Tengah sampai India Utara. 

Ia menyebarkan pandangan ini melalui perang 

dan penaklukan yang berdarah. Dari sisi Timur, 

Raja Ashoka menyebarkan ajaran Buddhis ke 

Timur Tengah dan Asia Timur. Ia memberikan 

dukungan bagi banyak pemikir Buddhis untuk 

menyebarkan ajaran mereka. Perjumpaan antara 
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Eropa dan Asia juga terjadi secara intensif di 

Jalur Sutra yang menghubungkan Eropa dan 

Dinasti Han Cina sekitar seratus tahun, sebelum 

Yesus lahir.  

Lalu, apakah Yesus pernah ke India? Sulit 

untuk memberikan jawaban yang pasti. Tahun-

tahun yang hilang terus menjadi misteri bagi 

banyak teolog dan ahli Tafsir Kitab Suci. Yang 

pasti, Yesus tidak menetap di Israel. Ia tidak 

bekerja sebagai tukang kayu, mengikuti ayahnya. 

Ia berkeliling ke berbagai tempat, berjumpa 

dengan filsafat Asia, dan mendalaminya, 

terutama ajaran Buddha.  

Di India dan bahkan Cina, catatan tentang 

Yesus banyak tersebar. Memang sulit untuk 

menentukan keaslian dari catatan-catatan ini. 

Ketertarikan pada Yesus juga besar di Asia, 

bahkan sebelum Misionaris Kristen dari Eropa 

datang kesana. Kisah hidup dan ajaran Buddha 

dan Yesus sangatlah mirip. Kebetulan bukanlah 

penjelasan yang memadai atas fakta ini.  
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Tidak semua peradaban memiliki nilai 

yang sama dengan Buddha maupun Yesus. 

Kesamaan diantara keduanya terlalu khas dan 

amat spesifik. Ketika para Misionaris Kristen 

dari Eropa berjumpa dengan ajaran Buddha, 

mereka menyebut ajaran Buddha sebagai agama 

Kristen dari Timur. Sebutan itu kiranya kurang 

tepat. Ajaran Buddha berkembang 500 tahun, 

sebelum Yesus lahir. Hanson merumuskan 

sebutan yang lebih tepat. Agama Kristen adalah 

ajaran Buddha dari Barat.   

 

Beberapa Refleksi  

 Ada beberapa refleksi dari pemaparan 

sebelumnya. Pertama, keunikan ajaran Buddha 

dan ajaran Yesus terletak dalam keterkaitannya 

dengan kekayaan tradisi yang sudah ada. 

Persilangan tradisi dan ajaran menghasilkan 

agama-agama besar yang membentuk peradaban 
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manusia.34 Setiap ajaran memiliki ciri unik yang 

lahir dari dialog dengan ajaran-ajaran lainnya. 

Orang pun bisa beragama dengan hikmat, sambil 

menghargai kekayaan ajaran-ajaran agama 

lainnya.   

 

Bagan 7. 

Refleksi35 

 

 

 Dua, pemahaman di atas penting untuk 

dialog antar agama. Di abad 21 ini, walaupun 

melemah, peran agama tetap besar di banyak 

 
34 Lihat (Wattimena, Untuk Mereka yang Beragama: 
Agama dalam Pelukan Filsafat, Politik dan Spiritualitas 
2020) 
35 Hasil Rumusan Penulis 

Dialog 
Antar 
Peradaban

Dialog 
Antar 
Agama

Kesadaran 
Kosmopolit

Pendidikan 
Formal
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masyarakat.36 Perdamaian dunia pun hanya 

menjadi mungkin, jika ada perdamaian antar 

agama. Dialog antar agama memainkan peranan 

penting dalam hal ini. Dialog yang sejati hanya 

mungkin, jika ada pemahaman antar agama yang 

lahir dari kajian perbandingan agama semacam 

ini.  

 Tiga, pemahaman sejarah dan hubungan 

antar agama akan melahirkan kesadaran 

kosmopolit.37 Ini adalah kesadaran manusia 

sebagai mahluk semesta. Kesadaran ini 

melampaui segala batas identitas sosial buatan 

manusia yang bersifat sementara. Di abad 21 

yang amat kompleks ini, kesadaran kosmopolit 

penting untuk mewujudkan keseimbangan batin 

manusia, sekaligus dalam hubungannya dengan 

manusia lain.38 Ia juga amat penting untuk 

 
36 Lihat ibid.  
37 Lihat (Reza A.A Wattimena 2018) 
38 Lihat (Wattimena, Protopia Philosophia: Berfilsafat 
secara Kontekstual 2019) 
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mewujudkan hidup beragama yang seimbang 

dan beradab.39 

 Empat, dialog antar agama haruslah 

menjadi bagian dari pola pendidikan yang resmi. 

Agama tidak bisa diajarkan secara sepihak. Ini 

akan jatuh pada radikalisme dan narsisisme 

agama yang memperkeruh kehidupan bersama. 

Agama harus diajarkan dalam dialog dengan 

agama-agama lainnya. Kaitan antara ajaran 

Buddha dan Yesus kiranya bisa menjadi bahan 

ajaran resmi yang memperkaya semua umat 

beragama.  

 

Kesimpulan  

 Yesus mendalami ajaran Buddha, dan 

menyebarkannya di Israel. Inilah fakta sejarah 

yang didukung oleh data geografis, sejarah 

maupun tekstual. Isi dan metode pengajaran 

Buddha dan Yesus tidak hanya mirip, tetapi sama 

 
39 Lihat (Wattimena, Untuk Mereka yang Beragama: 
Agama dalam Pelukan Filsafat, Politik dan Spiritualitas 
2020) 
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persis. Memang, setiap agama berdiri dan 

berkembang dalam dialog dengan agama dan 

peradaban lainnya. Kita hidup dalam dunia yang 

saling terkait satu sama lain, tanpa terpisahkan. 

Keadaan ini yang membuat hubungan antara 

agama, terutama Buddha dan Kristen,  tidak 

hanya penuh kedamaian dan pemahaman, tetapi 

memperkaya peradaban manusia yang lebih luas 

dengan kebijaksanaan lintas generasi. Hal ini 

perlu untuk dipahami dan ditekankan di dalam 

setiap pendidikan agama yang ada.  
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Mencintai Secara 

Sempurna, Memahami 

Kaitan Antara Yesus dan 

Ajaran Sufi Islam  

 

 Mungkinkah manusia mencintai dengan 

sempurna? Pengalaman seringkali berbicara 

berbeda. Orang mencintai dengan ego dan 

kelekatan. Orang mencintai dengan kepentingan 

diri tersembunyi. 

 Akibatnya, cinta menjadi cacat. Cinta 

menjadi transaksi. Ketika kegagalan terjadi, 

cinta berubah menjadi benci. Cerita lama yang 

tak kunjung berubah di dalam hidup manusia.  

 Ini terjadi, karena cinta tidak dipahami 

secara sempurna. Cinta masih mengandung 

kepentingan diri yang tersembunyi. Padahal, 

cinta adalah inti dari semua agama dunia. Cinta 

yang tidak hanya diarahkan pada manusia, tetapi 



 
 

97 
 

juga kepada semua mahluk, dan kepada sang 

Pencipta.  

 Cinta yang sempurna adalah pengorbanan 

total. Orang melebur pada apa yang dicintainya. 

Tidak ada lagi ego dan kepentingan diri. Di 

dalam agama, cinta tertinggi adalah peleburan 

diri ke dalam Sang Pencipta.40  

 Inti semua agama adalah satu, yakni 

menjadi cinta yang melebur sepenuhnya dengan 

Tuhan. Sisi luar dari agama adalah identitas 

budaya. Itu pun tak lahir dari kekosongan, 

melainkan dari dialog antar budaya yang terjadi 

terus menerus.41 Hal inilah yang kiranya terjadi 

antara Kristianitas dengan tradisi Sufi di dalam 

Islam.  

 Pemahaman ini amatlah penting untuk 

membangun dialog antar agama di abad 21. 

Tanpa dialog antar agama, tidak akan ada 

 
40 Lihat (Wattimena, Untuk Mereka yang Beragama: 
Agama dalam Pelukan Filsafat, Politik dan Spiritualitas 
2020) 
41 (Wattimena, Tentang Welas Asih yang Melampaui 
Keadilan: Hubungan antara Gautama Buddha dan Yesus 
2020) 
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perdamaian antar agama. Dan tanpa perdamaian 

antar agama, tidak akan ada perdamaian dunia. 

Tulisan ini ingin terlibat di dalam membangun 

dialog antar agama Kristen dan Islam yang sehat 

dan bermutu tinggi.  

 Secara khusus, tulisan ini ingin 

memahami figur Yesus dari dua tradisi, yakni 

Sufi Islam dan Kristianitas. Di dalam kedua 

tradisi tersebut, Yesus dilihat sebagai teladan 

cinta dan welas asih. Ia adalah manusia yang 

sempurna dalam kesatuannya dengan Allah. 

Dalam arti ini, Yesus tidaklah hanya milik orang 

Kristen, tetapi juga milik dari peradaban 

manusia secara keseluruhan.   

 Untuk itu, tulisan ini dibagi ke dalam tiga 

bagian. Awalnya, tulisan ini menjabarkan inti 

pandangan kaum Sufi Islam tentang Yesus. Lalu, 

tulisan ini menjelaskan relevansi dari pandangan 

tersebut untuk perkembangan hidup beragama 

di abad 21. Tulisan diakhiri dengan kesimpulan. 

Kerangka dari tulisan ini berpijak pada 
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penelitian Milani, dan penelitian-penelitian 

penulis sebelumnya.  

 

Yesus dan Tradisi Sufi Islam   

Tulisan ini ingin melihat hubungan antara 

tradisi Sufi Islam dengan figur Yesus yang 

merupakan figur terpenting di dalam 

Kristianitas. Inti dari tulisan ini adalah tentang 

cinta yang merupakan tema utama dari tradisi 

Sufi Islam, terutama dalam tulisan-tulisan Rumi, 

maupun Kristianitas. Memang, tema ini tidak 

dibicarakan secara luas di dalam Qur’an, 

maupun teks-teks Islam lainnya. Namun, kata ini 

kiranya kerap disebut sebagai salah satu ciri 

Allah yang pengampun dan penuh welas asih 

(bismillahi r-rahmani r-rahim). Di dalam 

bahasa Arab, cinta dimaknai sebagai Habb, dan 

di dalam bahasa Persia sebagai Ishq.42 

 Tema cinta, atau welas asih, kata yang 

lebih tepat, adalah tema terpenting di dalam 

 
42 Saya mengacu pada kerangka yang dibuat oleh (Milani 
2011) 
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tradisi Sufi Islam. Yang menjadi obyek welas asih 

bukanlah manusia, melainkan Allah itu sendiri. 

Para tokoh Sufi Islam tidak puas hanya dengan 

mematuhi hukum dan ajaran Islam yang ada. 

Mereka rindu untuk memeluk dan menyatu 

dengan Allah. Mereka ingin mengalami kesatuan 

dengan Allah secara langsung. Inilah tujuan 

tertinggi di dalam Islam, yakni melebur menyatu 

dengan Allah.  

 Wacana tentang sikap welas asih 

berkembang pertama kali di dalam pemikiran 

Rabia al-Adawiyya. Ia hidup pada 717 sampai 

801. Sejak karya-karyanya tersebar, wacana 

tentang sikap welas asih pun berkembang di 

dalam Islam, terutama di kalangan Sufi. 

Beberapa pemikir Persia lainnya mengikuti arah 

yang sama. Mereka adalah Fariduddin Attar 

(1145/6-c.1221), Jalaluddin Rumi (1207-1273) 

dan Muhyeddin ibn al-‟Arabi (1165-1240).43   

 
43 Ibid.  
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 Para Sufi memahami Yesus yang tertulis 

di dalam Qur’an. Di dalam Qur’an, nama Yesus 

disebut sebanyak kurang lebih 25 kali. Ia 

dianggap sebagai salah satu nabi terbesar, 

bahkan terbesar kedua setelah Muhammad di 

dalam tradisi Islam. Yesus disebut sebagai 

“Yesus anak Maria” (Isa ibn Maryam). Di dalam 

perjalanannya, Yesus dilahirkan dari seorang 

perawan, melakukan banyak mukjizat dan 

menghidupkan orang mati. Yesus juga 

merupakan tokoh penting di dalam 

menyebarkan Monoteisme, yakni paham, bahwa 

hanya ada satu Tuhan di alam semesta.  

 Namun, tradisi Islam memahami Yesus 

secara berbeda dengan tradisi Kristianitas. Di 

dalam Islam, Yesus adalah nabi yang besar. 

Tidak lebih dan tidak kurang. Ia bukanlah anak 

Tuhan, atau bagian dari Tritunggal Maha Kudus, 

sebagaimana dipahami dan dipercaya di dalam 

Kristianitas. Islam selalu berpijak teguh pada 

satu ajaran, yakni tawhid. Artinya, Tuhan itu 
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satu, utuh dan tidak memiliki sisi plural 

sedikitpun.  

 Bagaimana kaitan antara Yesus dengan 

kelompok Sufi di dalam tradisi Islam? 

Bagaimana pemikir Sufi tersebut memahami 

Yesus? Jika dilihat isi pemikirannya, Yesus 

memiliki pandangan senada dengan kaum Sufi 

Islam. Bahkan, beberapa penafsir di dalam 

tradisi Islam melihat Yesus sebagai “Yesus-Sufi” 

yang merupakan bagian penting dari tradisi 

perkembangan Sufi di dalam Islam. Untuk itu 

kiranya perlu untuk membaca dan menafsir 

beberapa pemikiran tokoh Sufi di dalam Islam.  

 Di dalam tradisi Sufi Islam, Yesus adalah 

tokoh yang penting. Namun haruslah 

ditekankan, yang dibaca mereka bukanlah Yesus 

sebagaimana dipahami dalam Kristianitas, 

melainkan Yesus sebagaimana tertuang di dalam 

Qur’an. Di dalam tradisi ini, Yesus adalah salah 

seorang nabi yang penting. Para tokoh Sufi Islam 

kerap kali mengutip soal Yesus di dalam karya-

karya mereka. Ibn al-‟Arabi bahkan menyebut 
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Yesus sebagai “manusia yang sempurna” (insan 

al-kamil). 

 Tentu saja, ada kemiripan di dalam 

tafsiran dua tradisi tersebut. Baik di dalam Islam 

maupun Kristianitas, Yesus dilihat sebagai 

perwujudan nyata dari sikap welas asih yang 

sempurna. Maka, Yesus dilihat sebagai dari 

kesempurnaan dari kemanusiaan itu sendiri. Di 

dalam tradisi Sufi Islam, Yesus pun dianggap 

sebagai simbol dari kemurnian, kesempurnaan 

dan penyembuhan itu sendiri. Paham ini 

tersebar luas di dalam beragam tradisi Sufi 

Islam, mulai dari yang tradisional sampai 

dengan yang progresif.  

 Ada dua alasan, mengapa sosok Yesus 

memiliki pengaruh besar di dalam tradisi Sufi 

Islam. Pertama, Yesus merupakan salah satu 

tokoh penting di dalam Qur’an. Ia adalah salah 

satu nabi terpenting di dalam Islam itu sendiri. 

Dua, kaum Sufi memiliki niat besar untuk 

membangun jembatan perdamaian antara Islam 

dan Kristianitas. Dengan menyentuh figur Yesus, 
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kaum Kristen akan terbuka untuk pembicaraan 

dengan Islam, guna menyelesaikan beragam 

masalah politik, mulai dari Perang Salib sampai 

dengan tata kelola Yerusalem di abad 

pertengahan.  

 Ada pula maksud lainnya. Dengan 

menyentuh figur Yesus, kaum Sufi Islam ingin 

menyatakan, bahwa agama Islam adalah agama 

yang lebih baik dari pada Kristianitas. Kaum Sufi 

adalah kaum yang cukup terbuka pada 

perbedaan tafsiran. Mereka secara sadar 

menekuni ajaran lain untuk mencari 

kelemahannya, dan menariknya kembali ke 

dalam tafsiran Islam. Mereka juga ingin 

menyatakan, bahwa tafsiran Islam atas hidup 

Yesus jauh lebih masuk akal daripada keyakinan 

orang Kristen itu sendiri pada Yesus.44  

 Dengan bersikap terbuka seperti ini, 

mereka berharap, agar orang-orang Kristen 

berpindah ke Islam. Dasar berpikir dari kaum 

 
44 Lihat (Cragg 1985) 
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Sufi adalah Islam. Namun, mereka 

memperluasnya dengan unsur spiritual yang 

sangat dalam. Ini didapatkannya dari tradisi 

agama-agama lainnya yang sudah ada, termasuk 

Hindu, Buddha dan Kristianitas. Dengan cara 

ini, kaum Sufi berharap untuk menyempurnakan 

ajaran Islam, sehingga terbuka untuk semua 

kebudayaan.  

 Ada kemiripan besar antara inti 

pemikiran kaum Sufi Islam dengan figur Yesus di 

dalam tradisi Kristen. Rumi, salah satu tokoh 

terbesar di dalam tradisi Sufi Islam, tidak hanya 

banyak mengutip Yesus. Ia juga belajar dari figur 

Yosep di dalam Injil Kristen. Ini jelas 

menandakan keterbukaan kaum Sufi Islam 

terhadap tradisi spiritual yang lain. Ini juga 

menjadi tanda jelas, bahwa kesadaran mistik 

(mystical consciousness), yakni kesatuan 

manusia dengan Tuhannya, adalah pengalaman 

yang universal melintasi agama dan kebudayaan.  

 Kaum Sufi Islam juga kerap 

menyampaikan pikiran mereka melalui puisi. 
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Figur Yesus pun kerap kali muncul di dalam 

beragam puisi Sufi. Di dalamnya, Yesus dilihat 

sebagai sosok tertinggi dari perkembangan 

spiritual manusia. Dalam arti ini, perkembangan 

spiritual mencapai puncaknya, ketika manusia 

melebur dengan Tuhan itu sendiri. Di dalam 

Islam, ini disebut juga sebagai fana wa baqa, 

atau penyerahan dan perlindungan sepenuhnya 

hanya kepada Allah.  

 Yesus dilihat sebagai figur paling penting 

dalam hal ini. Ia menyerahkan hidupnya 

sepenuhnya kepada Allah, tanpa ada tawar 

menawar sedikit pun. Bahkan, ia rela disalib atas 

nama kepasrahannya tersebut. Inilah yang 

membuat kaum Sufi Islam menjadikan Yesus 

sebagai salah satu figur terpenting. Namun perlu 

terus diingat, kaum Sufi melihat Yesus dalam 

terang ajaran Islam yang berpijak pada Qur’an, 

dan bukan Yesus sebagai Tuhan, sebagaimana 

diyakini di dalam Kristianitas.  

 Di dalam Kristianitas, Yesus diyakini lahir 

dari seorang perawan bernama Maria. Ia adalah 
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figur penyelamat tidak hanya bagi orang Yahudi, 

tetapi juga seluruh umat manusia. Yesus 

menyelamatkan manusia tidak dengan 

menghancurkan sesuatu, tetapi dengan 

mengorbankan dirinya. Tiga hal ini, yakni 

kelahiran dari seorang perawan, figur 

penyelamat dan pengorbanan, tidak hanya khas 

Kristianitas. Di dalam tradisi yang lebih tua, 

seperti Zoroastrianisme dan Mithraisme, hal 

yang sama juga ditemukan. Ketiga ide ini bisa 

juga disebut sebagai ide-ide universal 

keagamaan.  

 Di dalam Islam, Muhammad juga dilihat 

di dalam pandangan serupa. Ia adalah berkah 

tidak hanya untuk umat Islam, tetapi juga untuk 

semua manusia. Maka dari itu, Islam dilihat 

tidak sebagai agama yang sempit, tetapi sebagai 

agama yang terbuka untuk semua. Bisa juga 

dibilang, bahwa Muhammad menempati peran 

utama di dalam Islam, sama seperti Yesus di 

dalam Kristianitas. Keduanya dianggap sebagai 
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manusia yang memiliki karunia khusus di 

hadapan Tuhannya.  

 Tradisi berkorban juga kental di dalam 

Sufi Islam. Orang mengorbankan dirinya demi 

satu misi keagamaan tertentu, yakni demi 

imannya. Yesus jelas merupakan contoh nyata 

soal ini. Di dalam Islam, Hussein dan Imams Ali 

juga merupakan contoh yang jelas. Kematian 

mereka dianggap sebagai kematian suci yang 

kemudian dihormati juga sebagai peristiwa suci, 

sama seperti kematian Yesus diperingati sebagai 

peristiwa suci di dalam Kristianitas. 

 Kaum Sufi Islam memang tidak 

memberikan penekanan pada hukum-hukum 

moral semata. Mereka ingin menyentuh unsur 

terdalam dari Islam, yakni peleburan diri 

seutuhnya dengan Allah. Inilah yang juga disebut 

sebagai unsur mistik di dalam Islam. Kaum Sufi 

Islam yakin, bahwa pewahyuan Islam tidak 

terbatas pada hukum moral dan ritual 

keagamaan semata, tetapi berlanjut terus untuk 

menerangi hidup manusia yang semakin 
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kompleks. Hukum-hukum moral pun harus terus 

ditafsir ulang dengan mengacu pada kehidupan 

manusia yang semakin kompleks tersebut.   

 Cara berpikir kaum Sufi juga mengalami 

tantangan dari kaum konservatif Islam di 

jamannya. Mereka ingin menjaga “keaslian” 

ajaran Islam, sehingga tidak tercampur dengan 

ajaran-ajaran lainnya. Sementara, kaum Sufi 

merasa, bahwa ajaran Islam harus terus 

berkembang untuk mewujudkan tujuannya, 

yakni melebur dengan Allah. Beberapa tokoh di 

dalam tradisi Sufi Islam, seperti Hallaj, Rumi 

dan Ibnu Arabi, menjadikan figur Yesus sebagai 

teladan di dalam peleburan dengan Allah 

tersebut. Rumi bahkan bergerak lebih jauh 

dengan menjadikan Yesus sebagai figur roh yang 

mengantarkan manusia pada kesempurnaan dan 

kesatuan dengan Allah.  

 Pendek kata, di mata kaum Sufi Islam, 

Yesus adalah seorang Sufi teladan. Di dalam 

tafsiran Islam tradisional, Yesus hanyalah 

manusia biasa. Sementara, di dalam Kristianitas, 
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Yesus adalah Tuhan yang mengambil rupa 

manusia. Ia datang untuk menyelamatkan 

manusia. Kaum Sufi mengambil titik tengah dari 

dua pandangan tersebut.  

 Yesus, dari kaca mata kaum Sufi, adalah 

contoh hidup orang yang telah melampaui nafsu-

nafsu bawahnya, yakni nafsu buta untuk 

mendapatkan kenikmatan. “Nafas Yesus”, 

demikian tulis salah satu tokoh Sufi Islam, 

“menciptakan fajar, sehingga dunia bangun dari 

tidurnya.”45 Yesus dianggap sebagai wujud dari 

kemurnian dan kesempurnaan manusia. Ia 

menempati peran penting di dalam 

perkembangan Islam itu sendiri. Tentu saja, ini 

mengundang perdebatan di kalangan Islam, 

terutama kelompok di luar Sufi.  

 Qur’an menyatakan dengan tegas, bahwa 

Yesus memang dilahirkan dari seorang perawan. 

Ia adalah anak dari Maryam, atau Maria. Namun, 

Qur’an tidak menyatakan apapun tentang sisi 

 
45 (Nurbakhsh 1992) 



 
 

111 
 

Ilahi dari Yesus. Artinya, Yesus tidak dikenali 

sebagai anak Tuhan, sebagaimana dinyatakan 

oleh Kristianitas. Ia tidak melepaskan keyakinan 

umat Islam, bahwa Yesus merupakan manusia 

yang istimewa, karena ia merupakan figur nyata 

dari cinta dan kemurnian seorang manusia.  

 Di dalam tradisi Sufi Islam, kisah hidup 

Yesus adalah bentuk nyata dari cinta dan welas 

asih itu sendiri. Ia menjadi figur teladan tentang 

apa artinya menjadi cinta, dan bukan hanya 

mencintai seseorang, atau sesuatu. Dengan 

perjalanan hidupnya, juga dinyatakan di dalam 

Qur’an, Yesus lalu diangkat ke Surga. Ia menjadi 

mulia, karena hidupnya penuh teladan cinta dan 

pengorbanan, sehingga lalu mendapat sentuhan 

langsung dari Allah untuk menuju surga.  

 Di dalam tradisi Sufi Islam, hidup, 

penderitaan, pengorbanan dan kebangkitan 

Yesus memiliki tempat istimewa. Semuanya 

dilihat sebagai contoh dari apa artinya menjadi 

cinta dan welas asih yang murni itu sendiri. 

Disini, kaum Sufi tidak secara harafiah membaca 



 
 

112 
 

Qur’an yang melihat, bahwa penderitaan dan 

kebangkitan Yesus tidak pernah terjadi. Kaum 

Sufi Islam melihat, bahwa derita dan 

kebangkitan Yesus adalah simbol dari fakta, 

bahwa jiwa manusia yang diciptakan Tuhan tidak 

akan pernah bisa dihancurkan dengan 

kekerasan. Tubuh bisa rusak. Namun, jiwa itu 

abadi.   

 Para pemikir di dalam tradisi Sufi Islam 

adalah orang-orang terpelajar. Kebanyakan dari 

mereka adalah ahli Teologi dan Hukum Islam. 

Ini membuat mereka terbuka terhadap dialog 

dengan agama dan peradaban lain, terutama 

Kristianitas. Mereka juga berusaha 

menerjemahkan Teologi dan Hukum Islam 

kepada masyarakat luas dalam bentuk ajaran-

ajaran praktis. Mereka juga pandai menarik 

kaitan dan relevansi ajaran Islam di dalam jaman 

yang terus berubah.   

 Seperti sudah sedikit disinggung, kaum 

Sufi Islam mengembangkan ide tentang manusia 

yang sempurna di hadapan Allah. Ini adalah 
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manusia yang menjadi teladan kesatuan dan 

peleburan yang sempurna dengan Allah. Yesus 

dianggap sebagai contoh hidup dari manusia 

sempurna semacam ini. Ini merupakan upaya 

kaum Sufi Islam untuk menyesuaikan diri 

dengan salah satu ajaran utama di dalam 

Kristianitas, bahwa Yesus merupakan Anak 

Allah. Ide ini juga amat penting, guna 

membangun dialog perdamaian yang amat 

dibutuhkan di abad pertengahan.  

 Rumi juga mengembangkan ide ini di 

dalam karya-karyanya. Bagi Rumi, figur manusia 

sempurna, seperti Yesus, tidak terjebak pada 

hukum dan tradisi. Ia berada di tingkat mistik 

yang tak terjangkau oleh semata rumusan teologi 

maupun hukum agama. Di ranah inilah Rumi 

mengekspresikan imannya. Lebih jauh, Rumi 

mengembangkan ide tentang kesempurnaan dari 

kemanusiaan (perfection of humanity). Manusia 

semacam ini, Yesus termasuk di dalamnya, 

merupakan ekspresi yang paling sempurna dari 
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kemuliaan Allah. Ia memiliki unsur kesadaran 

dan kecerdasan Ilahi di dalam dirinya.  

 Perlu ditekankan, konsep manusia 

sempurna (Arabi) dan kesempurnaan 

kemanusiaan (Rumi) tidaklah hanya dimiliki 

oleh Yesus. Banyak figur di dalam sejarah 

manusia yang sudah mencapai tingkat yang 

sama. Ini adalah kondisi batin yang bersifat 

universal, yang bisa dicapai oleh semua manusia, 

asal ia melakukan hal-hal yang perlu dilakukan. 

Ia melepaskan semua egonya, supaya bisa 

melebur sepenuhnya dengan Allah. Ini kiranya 

perbedaan mendasar pandangan kaum Sufi 

Islam dan Kristianitas tentang Yesus.  

 Pada masanya, Rumi juga memahami 

ajaran-ajaran dasar Kristianitas. Timur Tengah 

merupakan tempat yang amat majemuk pada 

masa itu. Berbagai agama hidup berdampingan 

secara damai. Akibat dari latar belakangnya yang 

amat majemuk, Rumi lalu melihat Islam sebagai 

agama universal yang menaungi semuanya. 

Sebagai agama, Islam menampung tradisi 
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Yahudi dan Kristianitas, sekaligus melampaui 

keduanya.  

 Namun, ia juga tak pernah 

menyembunyikan kekagumannya pada sosok 

Yesus. Rumi melihat Yesus sebagai seorang 

penyembuh. Ia menyembuhkan orang dengan 

kekuatannya yang muncul dari kedekatannya 

kepada Allah. Yesus adalah manusia yang 

sepenuhnya bergantung pada kehendak Allah. Ia 

tidak punya tempat tinggal yang tetap, 

melainkan bergerak seturut dengan kehendak 

Allah itu sendiri.  

Ia tidak punya kepentingan diri maupun 

kesombongan pribadi. Ini kiranya sejalan 

dengan nilai-nilai dasar Islam, yakni 

kemanusiaan dan kerendahan hati (ihsan). Ini 

semua menjadi mungkin, karena Yesus memiliki 

roh Allah itu sendiri. Roh Allah inilah yang 

memungkinkannya melakukan banyak 

keajaiban, termasuk menyembuhkan banyak 

orang dari sakitnya. Bagi Rumi, dan juga banyak 

kaum Sufi Islam pada umumnya, kisah tentang 
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Yesus bukanlah metafor semata, melainkan 

sungguh terjadi di dalam kenyataan.  

Ibnu al-Arabi juga berpendapat serupa. 

Sebagai anak dari Maria (Maryam), Yesus adalah 

sepenuhnya manusia yang lahir dan hidup di 

dunia. Namun, sebagai orang yang mampu 

menyembuhkan, bahkan membangkitkan orang 

mati, Yesus adalah figur dari Roh Allah itu 

sendiri. Al-Arabi bahkan lebih jauh menyatakan, 

bahwa Yesus adalah nafas Allah itu sendiri. 

Kaum Sufi Islam memang melihat Yesus lebih 

dari sekedar figur di dalam Al-Qur’an, seperti 

kaum Ortodoks Islam. Yesus adalah sosok 

manusia yang mampu mengubah manusia 

lainnya ke jalan Allah. 

Jelas sekali, bahwa kaum Sufi Islam 

melihat Yesus sebagai sosok yang amat mulia 

dan luhur. Namun, itu bukan karena Yesus 

adalah Tuhan, seperti yang diyakini Kristianitas. 

Orang biasa bisa mencapai tingkat keluhuran 

Yesus, asal mereka bersedia menekuni jalan 

hidup penuh cinta dan pengorbanan. Rumi juga 
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kerap menyebut Yusuf sebagai salah satu tokoh 

yang patut dihormati. Mereka dianggap sebagai 

contoh hidup bagi kaum Sufi, walaupun berada 

di luar tradisi Islam.   

Kaum Sufi Islam juga melihat, bahwa 

proses kematian dan kebangkitan Yesus sebagai 

sesuatu yang patut untuk dipelajari. Ide ini 

sebenarnya tidak khas Kristianitas, melainkan 

sudah tertanam di dalam banyak tradisi Asia, 

seperti Vedanta dan Buddhisme. Kaum Sufi 

Islam menafsir ide kematian dan kebangkitan 

Yesus sebagai kematian dan kebangkitan diri 

manusia itu sendiri. Yang mati adalah diri penuh 

nafsu dan kebencian. Yang bangkit adalah diri 

yang penuh cinta, yang sepenuhnya berserah 

pada Allah.  

Ide ini berkembang di dalam pandangan 

fana wa baqa, yakni keberserahan sempurna 

manusia pada kehendak Allah. Tidak ada diri 

pribadi dengan segala nafsu dan 

kepentingannya. Orang lalu melebur seutuhnya 

dengan Allah. Di dalam tradisi Islam, ini disebut 
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juga sebagai tawhid, yakni kesatuan utuh dengan 

Allah. Kepribadian melebur sepenuhnya ke 

dalam Allah, sehingga kemanusiaan lalu menjadi 

satu dengan ke-Ilahian. 

Ini berpijak pada salah satu ajaran dasar 

Islam, bahwa ada keterpisahan antara Allah 

dengan ciptaan-Nya. Ajaran ini mengakar erat 

tidak hanya di dalam Islam, tetapi juga di dalam 

Kristianitas dan ajaran Yahudi. Pelanggaran atas 

ajaran ini bisa mengakibatkan hukuman mati. 

Yesus mengalami hal ini, ketika ia berkata, 

bahwa dialah jalan kebenaran dan kehidupan. 

Hanya Tuhan yang memiliki unsur Ilahi. 

Manusia tidak.  

Al-Hallaj juga mengalami kejadian 

serupa. Ia menyatakan ana’l haqq. Artinya, aku 

adalah kebenaran yang absolut. Oleh karena itu, 

ia kemudian mengalami penghukuman. 

Memang, secara umum, kaum Sufi Islam ingin 

melampaui pembedaan antara Allah dan 

manusia. Ini merupakan tujuan tertinggi di 

dalam tradisi Sufi Islam. 
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Rumi dan Bayazid mengembangkan 

pandangan serupa. Allah dan manusia itu 

bagaikan laut dan tetesan air. Keduanya berbeda, 

namun dengan mudah melebur menjadi satu. 

Ketika tetesan air menyatu dengan laut, tak ada 

jejak lagi. Bayazid menceritakan pengalamannya 

sendiri.  

Ketika ia mengalami trans, dirinya lenyap 

tanpa jejak. Bahkan, ketika beberapa temannya 

datang, ia tak lagi dapat dikenali. Ia telah 

melenyapkan semua identitas pribadinya. Ia 

adalah tetesan air yang telah hanyut ke dalam 

laut. Ia adalah manusia yang telah hanyut 

sepenuhnya ke dalam pelukan yang Ilahi.   

Pengalaman melebur ini bisa juga disebut 

sebagai pengalaman mistik.46 Yesus adalah figur 

nyata tentang hal ini di dalam Kristianitas. Di 

dalam tradisi Sufi Islam, al-Hallaj mengambil 

jalan serupa. Namun, keduanya mengalami 

 
46 Lihat (Wattimena, Dengarkanlah: Pandangan Hidup 
Timur, Zen dan Jalan Pembebasan 2018) dan (Wattimena, 
Mencari Ke Dalam: Zen dan Hidup yang Meditatif 2018) 
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penghukuman dari kaum yang lebih tradisional. 

Keduanya adalah korban dari politik busuk yang 

berkembang di jaman mereka masing-masing.  

Jelaslah, bahwa kaum Sufi Islam melihat 

Yesus sebagai figur penting mereka. Ini berlaku 

untuk dua tradisi, yakni Islam dan Kristianitas. 

Di dalam Islam, Yesus sekaligus dilihat sebagai 

nabi yang penting, dan juga sebagai penyelamat. 

Di dalam Kristianitas, Yesus dilihat sebagai 

Kristus sekaligus putra Tuhan. Dengan berpijak 

pada tradisi Islam, kaum Sufi Islam melihat 

Yesus sebagai contoh nyata dari manusia yang 

telah melebur seutuhnya dengan Allah.  

Ide yang amat penting di dalam seluruh 

wacana ini adalah soal cinta dan welas asih. 

Dalam hal ini, keduanya adalah sebuah proses 

kreatif. Ia mencipta dan merawat. Ia terwujud 

nyata di dalam manusia yang sempurna. 

Manusia sempurna melebur ke dalam cinta dan 

welas asih, yang berarti juga melebur dengan 

Allah itu sendiri.  
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 Dalam arti ini, Yesus adalah bagian dari 

kaum Sufi Islam itu sendiri. Ia juga disebut 

sebagai Sufi-Yesus. Ia hidup diselimuti cinta, dan 

mati juga karena cintanya. Cinta, dalam arti ini, 

adalah pengorbanan sepenuhnya. Tak ada 

pamrih. Tak ada kepentingan tersembunyi.  

 

Beberapa Relevansi  

 Ada beberapa hal yang kiranya penting 

untuk diperhatikan. Pertama, Yesus dan Kaum 

Sufi Islam mengajarkan tentang pentingnya 

mencintai secara sempurna. Cinta semacam ini 

diarahkan kepada Tuhan secara utuh dan penuh. 

Diri lalu melebur sepenuhnya menjadi cinta 

kepada Tuhan. Keadaan batin semacam ini 

adalah puncak tertinggi dari spiritualitas Kristen 

maupun Islam.  

 Dua, dari pemaparan di atas dapatlah 

ditarik kesimpulan, bahwa agama-agama 

Abrahamik, terutama Kristen dan Islam, 

memiliki akar yang sama. Keduanya, bersama 

dengan agama Yahudi, memiliki ajaran dan pola 
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yang serupa. Cinta dalam bentuk peleburan 

kepada Tuhanlah yang menjadi ajaran tertinggi. 

Konflik dan perang atas nama agama, 

sesungguhnya, sama sekali tidak punya dasar. Ini 

hanya merupakan taktik penguasa busuk untuk 

mencari pembenaran agamis bagi tindakan 

kotornya.47  

 Tiga, pola yang sama tidak hanya terjadi 

di dalam agama-agama Abrahamik. Agama-

agama Dharma, yakni Hindu, Buddha dan 

Taoisme, ternyata juga memiliki pola serupa. 

Sikap batin melebur ke dalam Cinta dan Tuhan 

adalah ciri universal dari tingkat tertinggi 

agama-agama. Orang melepaskan ego dan semua 

kepentingan diri, sehingga bisa kembali menyatu 

dengan semesta, dan juga dengan Tuhannya. 

Dalam arti ini, semua hukum dan ritual 

keagamaan tidaklah dilihat sebagai tujuan 

 
47 Lihat (Wattimena, Untuk Mereka yang Beragama: 
Agama dalam Pelukan Filsafat, Politik dan Spiritualitas 
2020) 
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utama, melainkan hanya sebagai alat untuk 

mencapai tujuan penyatuan kembali tersebut.  

 Empat, semua ini bisa menjadi pijakan 

kokoh untuk dialog antar agama. Jika kesamaan 

jauh lebih banyak dan dalam, daripada 

perbedaan, lalu mengapa konflik terjadi? 

Agama-agama dunia hanya perlu bersikap lebih 

kritis pada politisi busuk yang mencoba 

menghancurkan perdamaian dengan 

menggunakan agama. Ini juga dibarengi dengan 

membangun sistem kehidupan sosial yang adil 

dan makmur untuk semua. Langkah-langkah ini 

bisa amat memperkecil peluang terjadinya 

konflik antar agama, radikalisme maupun 

terorisme.  

 Lima, kiranya, semua bentuk pendidikan 

agama harus kembali berfokus pada yang 

terpenting. Melebur menjadi satu dengan Cinta 

dan Tuhan harus menjadi inti dari pendidikan 

semua agama di Indonesia. Hukum dan ritual 

keagamaan juga ditempatkan tidak sebagai yang 

utama secara mutlak. Keduanya perlu dilihat 
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sebagai jalan untuk mencapai tujuan utama 

tersebut. Pendidikan agama pun tidak lagi 

terjebak pada formalisme dangkal, melainkan 

mengajarkan inti yang terpenting.   

  

Kesimpulan  

 Yesus memang bukan hanya milik orang 

Kristen. Ia adalah milik dari peradaban manusia. 

Kaum Sufi Islam melihat Yesus sebagai teladan 

yang sempurna. Yesus adalah sosok yang 

melebur ke dalam cinta dan welas asih. Ia 

melebur sempurna ke dalam Tuhan itu sendiri. 

Pandangan ini bukan hanya milik Kristianitas 

dan Islam, melainkan milik agama-agama besar 

dunia. Ia harus menjadi pijakan utama 

pendidikan dan hidup beragama. Pandangan ini 

juga harus menjadi dasar utama bagi dialog antar 

agama. Hanya dengan dialog antar agama yang 

bermutu, perdamaian antar agama bisa 
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terwujud. Inilah kunci penting untuk 

perdamaian dunia di abad 21 ini.48  

  

 
48 Lihat (Reza A.A Wattimena 2019) 
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Epilog 

 

 Umat Kristen melihat Yesus tidak hanya 

sebagai Guru Teladan, tetapi sebagai Tuhan yang 

menyelamatkan. Di dalam keadaan sulit, iman 

terhadap Yesus mengalami ujian. Dalam konteks 

ini, bertahan dalam iman dan harapan akan 

penyelamatan adalah satu-satunya jalan. Umat 

Kristen diajak tidak hanya bertekun dalam 

pengharapan, tetapi bersyukur terhadap segala 

yang terjadi.  

 Di tradisi lain, Yesus dialami sebagai guru 

di jalan pembebasan. Yesus mengajarkan jalan 

untuk sampai pada keadaan asli segala sesuatu, 

yakni kesatuan (Yoga) utuh yang tak 

terpisahkan. Hanya dengan mengosongkan diri, 

manusia bisa mencapai Tuhannya. Ia pun bisa 

menemukan kebahagiaan sejati yang tak 

berubah oleh keadaan.  

 Di tradisi Buddhis, ajaran Yesus identik 

dengan apa yang diajarkan oleh Siddharta 
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Gautama, sang Buddha. Sikap welas asih 

dianggap sebagai keutamaan hidup yang 

tertinggi. Dendam dan kekerasan tidak hanya 

merusak diri sendiri, tetapi hidup bersama. 

Hidup sederhana, dibarengi laku spiritual, akan 

membawa orang terbebas dari penderitaan 

hidupnya, dan mencapai pencerahan.   

 Kaum Sufi Islam juga sudah lama melihat 

Yesus sebagai teladan. Bagi mereka, hidup Yesus 

adalah bentuk cinta yang sempurna. Tidak ada 

lagi kepentingan diri dan kebencian, walaupun 

penderitaan terus berdatangan. Yesus bukan 

hanya milik orang Kristen, tetapi juga menjadi 

guru dan teladan bagi peradaban manusia secara 

luas.  

 Dengan hidupnya, Yesus mengajarkan, 

bahwa cinta lebih kuat daripada kebencian. 

Penyerahan diri total lebih kuat daripada 

kepentingan diri dan kerakusan. Pencerahan 

batin lebih penting daripada kekayaan dan nama 

besar. Inilah jalan abadi (Sanatana Dharma) 

yang akan membawa manusia ke Tuhannya. 
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Karena sesungguhnya, mereka tak pernah 

terpisah.  

 Inilah yang perlu kita teladani bersama di 

dalam hidup kita.  
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