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bahkan relung-relung imajinatif kita tentang kemanusiaan dan kemampuannya 
untuk merengkuh  kenikmatan/hasrat/gairah. Dengan tepat Jennifer Wrigth 
Knust merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang sudah berabad-abad 
mendasari pencarian orang tentang ‘jati diri’ Kidung Agung dalam kanon kitab 
suci Kristen: “Can a book this sexy be biblical?” (Wright Knust 2011, 25). 

Dalam pembahasan ini, saya akan, secara sepintas, memperlihatkan 
bagaimana multi-tafsir atas kitab ini, seperti misalnya terlihat pada tiga model 
tafsir: literal (puisi yang mengkiaskan kenikmatan/gairah/hasrat sepasang 
kekasih), alegoris (kenikmatan/gairah/hasrat yang hanya dapat dipahami oleh 
nalar), dan tafsir mistikal (kenikmatan/gairah/hasrat yang menjadi cara ber-
relasi antara yang manusiawi dan yang ilahi) (bd. Wolfson 2005, 351). Dengan 
cara ini diharapkan akan terlihat bagaimana Alkitab, termasuk kitab ini, telah 
menjadi bagian dari narasi kolektif bagi perumusan identitas gereja dan 
komunitas kristiani yang dinamis. 

 Di satu sisi, dimensi Kidung Agung sebagai sebuah teks keyahudian akan 
ditekankan, khususnya dilihat melalui perspektif hermeneutika Kabbalistis 
(tradisi tafsir mistikal Yahudi).2 Di sisi lain, dimensi Kidung Agung sebagai 
sebuah teks kristiani juga akan diberi penekanan, khususnya dilihat melalui 
perspektif estetika teologis/feminis.3  

Kedua perspektif ini, yang dengan sengaja saya biarkan memengaruhi 
cara saya membaca kitab ini menolong saya untuk menjawab pertanyaan 
mendasar yang melatari tulisan ini: Apakah kenikmatan/gairah/hasrat menurut 
Kidung Agung masih menyediakan ruang baru bagi sebuah imajinasi teologis 
(theological imagination) tentang Tuhan, tentang kita dan “sang liyan” yang 
relevan bagi hidup kolektif kita saat ini di Indonesia?

Bagaimana menyikapi pengungkapan cinta yang tak terpermanai ini sebagai 
sebuah bagian dari Alkitab, teks suci sebuah agama? Bagaimana mungkin 
sebuah penggambaran cinta melalui keindahan tubuh perempuan dan tubuh 
laki-laki diizinkan dalam sebuah teks keagamaan? Lalu, mungkinkah agama 
bisa berwajah erotis, sensual, dan tak terkungkung oleh apa “yang seharusnya,” 
yang justru dimungkinkan oleh salah satu sumber utamanya, yaitu kitab suci? 
Akhirnya, apakah yang erotis compatible dengan yang biblikal/yang religius? 

Pertanyaan-pertanyaan di atas akan dijawab dalam pembahasan ini yang 
didasari pada argumentasi bahwa Kidung Agung adalah sebuah cermin 
imajinasi puitis (poetic imagination) komunitas beriman yang mencerminkan 
relasi antarmanusia maupun antara yang manusia dan yang ilahi. Sebagai 
sebuah puisi pun, dengan sendirinya, ia terbuka dan bersifat multi-tafsir. 
Namun, karakter erotisnya, yang kemungkinan besar sangat mengganggu 
pihak-pihak yang menolak pengidentifikasian yang erotis dengan yang biblikal, 
tidak pernah membuat posisinya dalam kanon dipertanyakan. Bahkan, sebagai 
sebuah puisi erotis, Kidung Agung telah menjadi salah satu kitab yang paling 
sering didiskusikan sepanjang sejarah tafsir Alkitab, walaupun umumnya 
dalam praktik-praktik bergereja, termasuk di Indonesia, kitab ini masih lebih 
sering digunakan semata dalam rangka merumuskan “hidup perkawinan”  dan 
“hubungan suami-istri.” Yang puitis pun diinstitusikan! Padahal, menyitir Wright 

2  Rujukan utama: Elliot R. Wolfson. Language, eros, being: Kabbalistic hermeneutics and poetic 
imagination (2005). 

3 Rujukan utama: Jennifer Wright Knust. Unprotected texts: The Bible’s surprising contradictions 
about sex and desire (2011); Wendy Farley. The wounding and healing of desire: Weaving heaven 
and earth (2005).  
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Knust, “The Song of Songs, perhaps more than any other biblical book, refuses 
to be limited by common notions of ‘family values.’ Instead, this book celebrates 
pleasure for pleasure’s sake” (2011, 25). Penginstitusian atau peng-keluarga-
an Kidung Agung kelihatannya merupakan upaya untuk menjaga ‘keliaran’ 
imajinasi puitis dalam kitab ini. Pertanyaannya tentu saja, apakah kenikmatan/
hasrat/gairah cuma bisa mewujud dalam institusi perkawinan? Pertanyaan ini 
menyentuh tiga dimensi yang problematis dalam bangunan teologi Kristen, 
yaitu: tubuh, seks, dan gender. Lebih dari itu, penginstitusian gairah sebenarnya 
memperlihatkan sebuah lensa yang sangat dominan digunakan dalam cara 
komunitas agama membaca kitab ini, yaitu lensa religius: mencari Tuhan di 
dalam semua kenikmatan/hasrat/gairah itu. Padahal, semestinya  kenikmatan/
hasrat/gairah dilihat secara simultan sebagai pengungkapan estetis-teologis 
tentang manusia dan Tuhan. Ini berarti, kenikmatan/hasrat/gairah tidak 
mungkin cuma dibatasi sebagai milik/pengalaman kemanusiaan, melainkan 
juga pengalaman akan yang ilahi. Bahkan, mesti dilihat ulang apakah moral 
code Alkitab tentang seks selalu dikaitkan dengan hidup perkawinan/keluarga? 
Wright Knust sekali lagi menegaskan “the frank eroticism of this poem, rare 
among the biblical books, suggests that the Bible’s sexual mores can include 
sex outside of marriage” (2011, 25). Penegasan ini sangat dahsyat, justru 
karena ia hendak memperlihatkan bahwa bahasa erotis dalam Kitab Kidung 
Agung tidak cukup terselami jika ia cuma dibaca, lalu diaplikasikan dalam 
konteks hidup perkawinan, apalagi dengan langsung menerapkannya sebagai 
sebuah moral code yang menjadi basis dari konstruksi teologis perkawinan 
kristiani. Itulah sebabnya, Wright Knust menegaskan bahwa Alkitab bukan “a 
sexual guidebook” (2011, 1). Membaca kitab Kidung Agung di masa kinipun 
mengharuskan kita untuk membiarkan diri ‘berjumpa’ dengan komunitas 
yang diwakili oleh sang penulis yang terikat oleh batas-batas sejarah, bahasa, 
kekuatiran yang mungkin saja muncul ketika berhadapan dengan kompleksitas 
tubuh manusia, tentang hasrat dan seks, dan bagaimana merumuskan etika 
hidup seksual di tengah-tengah konteks hidup yang kompleks (bd. 2011, 17). 
Kidung Agungpun bukan sebuah guidebook tentang kehidupan seks, praktik 
seksual, apalagi tentang perkawinan. Kitab ini adalah sebuah bentuk imajinasi 
puitis yang merayakan “pleasure for pleasure’s sake” dari tengah kompleksitas 
hidup komunitas yang sedang merumuskan jatidirinya, kerinduannya akan 
sebuah realitas yang lebih baik (2011, 25). Membaca Kidung Agung sebagai 
sebuah cerminan tradisi imajinasi puitis-erotis dalam kitab suci Kristen dan 
dalam seluruh kompleksitasnya itulah yang menjadi tujuan dari pembahasan ini. 

Konteks Penulisan dan Implikasinya pada Dimensi-
dimensi Tafsir atas Kitab Kidung Agung.

Dimensi politis

Kidung Agung kemungkinan ditulis jauh sesudah masa Raja Salomo, 
walaupun kitab ini dilekatkan padanya, yaitu pada masa sesudah pembuangan 
Israel dari Babilonia dan saat bangsa itu menjadi negara bagian di bawah 
kekuasaan Persia (539-323BCE) atau di bawah kekuasaan keturunan Aleksander 
Agung (323-63BCE) (2011, 26). Jika Kidung Agung dibaca dalam konteks politis 
ini, maka mungkin saja dimensi erotis dalam puisi ini dapat dimengerti sebagai 
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ungkapan kerinduan Israel akan masa lalu mereka saat Yerusalem tak menjadi 
jajahan bangsa asing dan saat bait suci yang didirikan Salomo masih berdiri 
tegak dengan seluruh kemegahannya (26). 

Mari kita membaca bait-bait berikut ini dengan mengingat konteks politis tersebut: 

1 Lihatlah, cantik engkau, manisku,
sungguh cantik engkau!

Bagaikan merpati matamu
di balik telekungmu.4 

Rambutmu bagaikan kawanan
kambing

yang bergelombang turun dari 
pegunungan Gilead. . . . 

10 Betapa nikmat kasihmu, dinda, 
pengantinku!

Jauh lebih nikmat cintamu dari
pada anggur, 

dan lebih harum bau minyakmu
dari pada segala macam rempah.

11 Bibirmu meneteskan madu murni,
pengantinku,

madu dan susu ada di bawah 
lidahmu,

dan bau pakaianmu
seperti bau gunung Libanon 

12 Dinda, pengantinku, kebun tertutup
engkau,

kebun tertutup dan mata air termeterai.
13 Tunas-tunasmu merupakan kebun

pohon-pohon delima
dengan buah-buahnya yang lezat,

bunga pacar dan narwastu,
14 narwastu dan kunyit, tebu dan kayu

manis
dengan segala macam pohon

kemenyan, 
mur dan gaharu, 

beserta pelbagai rempah yang terpilih.
15 O, mata air di kebun, 

sumber air hidup,
yang mengalir dari gunung Libanon!

(Kidung Agung 4:1, 10-15)

Kiasan-kiasan yang digunakan mencerminkan kerinduan sebuah bangsa, 
bukan kerinduan seorang kekasih, saat bait suci dapat dilihat dari segala arah, 
dan bukannya tertutup seperti mata yang indah di balik telekung atau seperti 
kebun yang tertutup. Rumah ibadah yang dikitari oleh kebuh-kebun delima, 
tiang-tiangnya dijalari tumbuh-tumbuhan beraroma wangi. 

4 Saya memberikan warna gelap pada bait-bait kutipan dari Kidung Agung untuk memberi 
penekanan pada pembahasan yang berkaitan dengan bait-bait yang sedang dirujuk. 
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If this interpretation is correct, the Song employs human desire to offer 
a poetic description of Israel’s love for her land while also expressing a 
sentimental longing for the glory the nation once enjoyed. Imagining the 
restoration of God’s garden (Israel) and the centerpiece to that garde 
(the temple), the Song of Songs recalls the golden age of the time of 
Solomon and envision a return to the  productive “marriage” of God 
and his people in a peaceful homeland (2011, 26). 

Dalam tafsir seperti ini, Kidung Agung dilihat sebagai deskripsi puitis 
akan hasrat sebuah bangsa akan masa depan yang merdeka. Kenikmatan/
hasrat/gairah pun dilihat sebagai ungkapan puitis akan kerinduan, sekaligus 
kenangan, sebuah bangsa atas masa lalu yang menggairahkan, yang memberi 
hidup, “O, mata air di kebun, sumber air hidup, yang mengalir dari gunung 
Libanon” (Kid. 4:15).  Yang puitis-erotis, yang imajinatif pun ternyata bisa lahir 
dari sebuah realitas sejarah dan politis yang real. 

 
Dimensi Seksual

Akan tetapi, ungkapan-ungkapan puitis Kidung Agung juga mengingatkan 
puisi cinta yang agung dari zaman Mesir kuno dan Mesopotamia di mana 
ungkapan-ungkapan seperti “madu murni pengantinku” (Kid. 4: 11) dan 
penyatuan seksual, yang kelihatannya bisa saja ditafsirkan secara literal (2011, 
26). Misalnya, dalam bait-bait berikut ini:

2 Seperti bunga bakung di antara duri-duri,
demikianlah manisku di antara

gadis-gadis.
3 Seperti pohon apel di antara pohon-pohon di hutan,

demikianlah kekasihku di antara teruna-teruna.
Di bawah naungannya aku ingin duduk, 

buahnya manis bagi
langit-langitku . . . 

6 Tangan kirinya ada di bawah 
kepalaku, 

tangan kanannya memeluk [Inggris: caresses] aku.
(Kidung Agung 2: 2, 3, 6).  

Namun, mesti disadari bahwa bahasa metaforis Kidung Agung tidak 
mengharuskan pembaca untuk membayangkan “particular sex acts and 
positions . . .  Sexually explicit interpretations are possible, not obvious, and 
ready to be discovered by an enterprising reader eager to find them” (dalam 
2011, 27). 

Sebagai sebuah puisi, Kidung Agung, mengundang para pembaca/penafsir 
untuk bercakap dengannya. Imaji-imaji seksual, sensualitas, pola dan 
bahasa yang menyiratkan hubungan seksual memang digunakan. Kerinduan, 
penolakan, keinginan, penundaan hasrat/gairah dengan imaji seksual sangat 
kuat dimunculkan. Tetapi, uniknya, klimaks dari semuanya (dibiarkan) 
tersembunyi. Sesuatu yang tersembunyi inilah yang kelihatannya memberi 
kesempatan pada pembaca untuk membaca ulang Kidung Agung dari tengah-
tengah konteks/pengalaman sosial-politis-religiusnya, mengambil keputusan 
tentang hal-hal lain yang tidak disiratkan dalam puisi ini, misalnya tentang seks 
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dan perkawinan, kenikmatan/hasrat/gairah yang tidak menjadi bagian dari kode 
etis komunitas ‘perdana’ yang berada di balik Kidung Agung. 

Dimensi Gender

[Pujian pada sang perempuan]
2 Gigimu bagaikan kawanan domba

yang baru saja dicukur, 
yang keluar dari tempat

pembasuhan,
yang beranak kembar semuanya,

yang tak beranak tak ada . . . 
4 Lehermu seperti menara Daud, 

dibangun untuk menyimpan
senjata.

Seribu perisai tergantung padanya
dan gada para pahlawan

semuanya.
5 Seperti dua anak rusa buah dadamu,

seperti anak kembar kijang
yang tengah makan rumput di
tengah-tengah bunga bakung.

(Kidung Agung 4: 2, 4, 5)

[Pujian pada sang lelaki]
10 Putih bersih dan merah cerah 

kekasihku,
menyolok mata di antara selaksa orang. 

11 Bagaikan emas, emas murni, kepalanya,
rambutnya mengombak, 

hitam seperti gagak.
12 Matanya bagaikan merpati pada 

batang air,
bermandi dalam susu, duduk

pada kolam yang penuh.
13 Pipinya bagaikan bedeng 

rempah-rempah,
petak-petak rempah-rempah akar.

Bunga-bunga bakung bibirnya,
bertetesan cairan mur.

14 Tangannya bundaran emas,
berhiaskan permata Tarsis,

tubuhnya ukiran dari gading, 
bertabur batu nilam.

Kakinya adalah tiang-tiang marmar putih, 
bertumpu pada alas emas murni.

Perawakannya seperti gunung Libanon,
terpilih seperti pohon-pohon aras.

(Kidung Agung 5:11-15)
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Walaupun secara eksplisit dalam Kidung Agung bisa dideteksi bila sang 
penyair berbicara sebagai sang perempuan atau sang lelaki, dan bahwa bahasa 
Ibrani, seperti banyak bahasa lain memiliki bentuk-bentuk gender, namun ada 
kalanya sulit mengidentifikasi suara siapa yang terwakili oleh sang penyair 
(2011, 29). Yang tak kalah uniknya, karena si penyair menggunakan imaji-imaji 
“arsitektur, perang, dan alam“ untuk mengungkapkan perasaannya tentang 
keindahan, Kidung Agung justru memperlihatkan bagaimana visi tentang beauty 
ternyata juga engendered (2011, 29). 

 Banyak penafsir yang menyatakan bahwa pencitraan yang digunakan 
oleh penyair Kidung Agung bukan untuk menggambarkan perempuan yang 
“nyata” atau laki-laki. Misalnya, metaforanya tentang tubuh perempuan sangat 
sulit ditafsirkan, apalagi ketika dia mengkiaskan buah dada dengan “dua anak 
rusa . . . seperti anak kembar kijang” (4:5) (2011, 29-30).  Atau, seperti yang 
tercermin dalam bait-bait berikut ini: 

 

1 Betapa indah langkah-langkahmu dengan sandal-sandal itu,

puteri yang berwatak luhur!

Lengkung pinggangmu bagaikan perhiasan,

karya tangan seniman.

2 Pusarmu seperti cawan yang bulat,

yang tak kekurangan anggur campur.

Perutmu timbunan gandum, 

berpagar bunga-bunga bakung.

3 Seperti dua anak rusa buah dadamu,

seperti anak kembar kijang. 

4 Lehermu bagaikan menara gading,

matamu bagaikan telaga di

Hesybon,

dekat pintu gerbang Batrabim;

hidungmu seperti menara di

gunung Libanon,

yang menghadap ke kota Damsyik.

5 Kepalamu seperti bukit Karmel,

rambut kepalamu merah

lembayung;

seorang raja tertawan dalam 

kepang-kepangnya.

6 Betapa cantik, betapa jelita engkau,

hai tercinta di antara segala yang

disenangi.
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7 Sosok tubuhmu seumpama pohon

korma

dan buah dadamu gugusannya

8 Kataku: “Aku ingin memanjat

pohon korma itu

dan memegang gugusan-gugusannya.

Kiranya buah dadamu seperti

gugusan anggur

dan nafas hidungmu seperti buah 

apel.

9 Kata-katamu manis bagaikan anggur! . . . 

10 Kepunyaan kekasihku aku, 

kepadaku gairahnya tertuju.

11 Mari, kekasihku, kita pergi ke padang . . .

12 Mari, kita pergi pagi-pagi ke kebun

anggur  . . .

Di sanalah aku akan memberikan

cintaku kepadamu

(Kidung Agung 7:1-9a, 10, 11a, 12a dan e)

Tidak mudah menafsirkan siapa “sang perempuan” dan “sang laki-laki” 
yang dimaksud dalam Kidung Agung ini, apalagi melihat penekanannya pada 
desire dan bukan pada perkawinan. Bahkan dikatakan, “the Song of Songs fails 
to meet expectations about male and female roles, exhibiting a remarkable 
open attitude toward gender. The dialogue form of the poem introduces the 
phenomenon” (2011, 29). Sebagai puisi erotis yang juga dialogis, Kidung Agung 
mengizinkan kita untuk berdialog dan, sangat mungkin, menghasilkan tafsir-
tafsir yang semakin beragam. Sifat keterbukaan inilah yang memang sudah 
menempatkan Kidung Agung pada perjalanan panjang sejarah tafsir Alkitab, 
penafsir yang dengan penuh gairah hendak mencari alasan kenapa buku se-
seksi ini bisa masuk dalam kanon, tetapi lebih dari itu menemukan bahwa puisi 
ini memberi ruang bagi pembaca untuk bersikap, untuk mengambil keputusan 
dari klimaks atas perjumpaan-perjumpaan yang ia kisahkan, atas imaji-imaji 
seksual yang ia gunakan, dan, lebih dari semua itu, atas imajinasi puitis yang 
tak terselami, bahkan tak terkatakan. 

Mungkinkah, Kidung Agung justru adalah sebuah cermin dari pengalaman 
kenikmatan/hasrat/gairah manusiawi kita yang tak terbahasakan? 
Mungkinkah, Kidung Agung juga sedang bercerita pada kita tentang ruang-
ruang mistikal yang selalu saja luput dari bahasa nalar kita, dan justru sedang 
memperlihatkan kedahsyatan bahasa yang selalu memberi ruang pada 
ketidakmungkinan untuk membahasakan yang tak terbahasakan? 

 



9

Makalah kuliah umum | Maret 2012

Dimensi Mistikal 

Hermeneutika Kabbalistis, seperti halnya narasi-narasi mistik kristen, 
menolong saya untuk mendekatkan diri pada ruang-ruang lengang pengalaman 
perjumpaan kemanusiaan yang melaluinya dialog dengan Kidung Agung 
dimungkinkan.

 
“Kiranya ia mencium aku dengan kecupan” (Kid. 1:2)

(terj Inggris: “Oh, give me of the kisses of his mouth”) (Wolfson 2005, 
349). Elliot R. Wolfson, mengutip tafsir atas Kidung Agung 1:2 menurut Ezra 
ben Solomon of Gerona, yang termasuk dalam tafsir kabbalistis yang paling 
pertama, sebagai berikut:

These are the words of the glory which desires and yearns to ascend, to be conjoined 
and to be illuminated in the supernal light that has no image and is elevated in 
consciousness of thought . . . , and thus it speaks in the third person. The kiss is a 
symbol for the joy of the conjunction of the soul . . . in the source of ife and for the 
abundance of the holy spirit. Thus it says, “of the kisses of his mouth,” for each and 
every cause receives the emanation . . . and the increase  from the light of the source . . . 
and this resplendent splendor. When he speaks  with the glory, which is the gate to the 
entities, he speaks in the third person 

(Wolfson 2005, 349). 

 Dari kutipan ini, Wolfson memperlihatkan dua cara memahami ayat 
tersebut, yaitu: sebagai sebuah refleksi hubungan intradivine (yang feminin 
maupun yang maskulin) atau sebagai “the ecstatic encounter of the soul and 
the glory” (349). Pembacaan pertama memperlihatkan keinginan dari yang 
kedudukannya lebih rendah, kemuliaan yang feminin (Shekhinah) untuk naik dan 
menyatu dengan yang lebih di atas, kemuliaan yang maskulin (Tif’eret) (349). 
Sebaliknya, menurut pembacaan yang kedua, ciuman itu adalah simbolisme 
dari kebahagiaan sang jiwa ketika ia menyatu dengan kemuliaan ilahi, atau 
yang biasa disebut “gateway to the words.”’ Ciuman itu membuka jalan pada 
emanasi sang jiwa dengan yang ilahi (349).  “[T]he soul of the male mystic 
assumes the persona of the feminine lover, and the divine glory, that of the 
male beloved” (349). Dalam kedua pembacaan ini nampak, seperti yang disitir 
Wolfson dari Ezra, ciuman itu bermakna figuratif. Yang tidak kalah menariknya 
adalah bahwa komentar “Ezra atas Kidung Agung itu memperlihatkan bahwa 
dalam literatur awal kabbalah feminisasi mistikus lelaki dalam hubungannya 
dengan Allah yang maskulin biasanya ditemukan dalam simbolisme theosophic 
kabbalah [“decoding the biblical book as a dialogue between the “two lovers” 
. . . Tif’eret and Malkhut”] dan tidak secara eksklusif dihubungkan dengan 
kabbalah ekstatis (350). Namun, dalam model tafsir yang dikembangkan 
Ezra tidak terlihat pembedaan antara yang theosofis dan yang ekstatis (350). 
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa persinggungan antara dimensi 
mistikal dan teosofis dalam dalam hermeneutika kabbalistis, seperti yang 
terlihat dalam tafsir Ezra atas Kidung Agung, adalah hal yang lumrah. Bahkan, 
menurut Wolfson, dapat disimpulkan bahwa tiga cara menafsirkan Kidung 
Agung, yaitu theosofis, alegoris, dan literal dapat terjadi secara simultan (351). 
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Makna mistikal dari tafsir kabbalistis atas Kidung Agung juga bisa dilihat pada 
teks-teks Zoharis, khususnya tentang peran Shekhinah yang secara figuratif 
dikiaskan sebagai sang perempuan dalam puisi erotis tersebut. Dimensi 
mistikal itu terlihat, terutama, dalam transformasi ontologis atas Shekhinah 
melalui penyiapannya menuju penyatuan dengan sang lelaki (356).5

The reading of the Song that emerges from the different literary settings of 
Zohar suggests that the thirteenth-century kabbalists responsible for this work 
imagined that the celebrated poem is an allusion to the very same transition 
from the currently accepted observance of Sabbath, which features prominently 
engaging in carnal intercourse in an effort to facilitate the sacred union . . .  to the 
eschatological Sabbath, which involves a state of holiness that is predicated on 
the abolition of physical desire. The zoharic interpretation of the Song, therefor, 
embraces an erotic mysticism that affirms the ideal of ascetic eschatology, 
and ideal that is proleptically realized by kabbalists in their pietistic fraternitis 
principally through communal study of the secrets of Torah.  No scriptural text 
afforded kabblists a better opportunity to express the homoerotic asceticism of 
the mystical piety than the Song, the book that is the holy of holies, the speculum 
through which the invisible glory is seen and the ineffable name spoken (371). 

Kutipan panjang di atas hendak memperlihatkan bagaimana Kidung Agung 
dibaca dan telah memberi ruang alternatif bagi pengalaman mistikal kaum 
kabbalis dalam ruang-ruang yang tak terbahasakan, dalam erotisme yang 
sering kali mesti bisu, dan karenanya puisi tersuci itu memberi ruang bagi para 
mistikus untuk melihat, bahkan mengecup sang kemuliaan yang melaluinya 
nama yang tak terucap itu bisa tersuara. 

Seperti yang diperlihatkan dalam tafsir mistikal kaum kabbalis, peran 
gender berubah, atau bahkan dianggap tidak relevan, dalam penyatuan mistikal 
antara yang manusiawi dan yang ilahi. Para mistikus Kristen di abad-abad 
pertengahanjuga memperlihatkan terlintasinya batas-batas gender tersebut. 
Bernard dari Clairvaux, misalnya, mengatakan “If anyone has received this 
mystical kiss from the mouth of Christ even one time, he seeks again that 
intimate experience, and repeats it willingly” (dalam Wright Knust 2011, 
32). Lebih lagi, dengan membayangkan Kristus sebagai sebagai seorang 
“perempuan,” para mistikus abad-abad pertengahan “imagined Christ’s 
wounds as fissures from which honey could be sucked and within which the 
soul could find refuge” (2011, 32). Dimensi mistikal ini juga terlihat pada cara 
para biarawati dan mistikus perempuan saat itu mengidentifikasi diri mereka 
sebagai kekasih/mempelai perempuan dari sang ilahi; 

As virgin lovers of the Bridgegroom, they awaited consummation in the closed 
garden of the convent. As beloved daughters of Christ the Mother, they received 
heavenly milk from his breasts. In this way, medieval readers of the Song took 
on male and female roles at will, pursuing erotic fulfillment in the arms/breasts/
wounds of a loving God (2011, 32). 

5 Untuk pendalaman atas dimensi ini, sila liat Wolfson, 356-363. 
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Pembacaan mistikal atas Kidung Agung bukan hanya memperlihatkan 
terlintasinya banyak batas, yang bagi banyak kita saat ini sulit terselami, tetapi 
juga memosisikan kenikmatan/hasrat/gairah pada relasi-relasi keintiman 
yang bersifat spiritual, antara yang manusia dan yang ilahi.  Pengalaman-
pengalaman ketubuhan manusia, baik secara seksual maupun secara gender, 
dilintasi, dibahasakan kembali, dan karena masih saja “provokatif,” bahkan 
berabad-abad sesudah puisi ini ditulis. Bagaimanapun cara kita membaca 
puisi ini, baik secara literal (hasrat seksual) maupun secara spiritual (metafor 
yang mengungkapkan cinta antara kemanusiaan dan Allah), puisi ini akan tetap 
memanggil kita untuk bercakap, bahkan menantang kita untuk berani melihat 
dimensi perjumpaan yang melampaui batas-batas yang seringkali kita terapkan 
atas teks-teks yang kita anggap tidak alkitabiah (2011, 33).

“Cinta Kuat Seperti Maut, Kegairahan Gigih 
Seperti Dunia Orang Mati, Air Yang Banyak Tak 
Dapat Memadamkan Cinta:” Memulihkan Eros dan 
Beauty dalam Teologi Kristen 

5 Siapakah dia yang muncul dari
padang gurun,

yang bersandar pada kekasihnya?
- Di bawah pohon apel

kubangunkan engkau,
di sanalah ibumu telah
mengandung engkau, 

di sanalah ia mengandung dan 
melahirkan engkau.

6 Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu,
seperti meterai pada lenganmu, 
karena cinta kuat seperti maut,
kegairahan gigih seperti dunia

orang mati,
nyalanya adalah nyala api, 
seperti nyala api TUHAN!

7 Air yang banyak tak dapat
memadamkan cinta,

sungai-sungai tak dapat
menghanyutkannya.

Sekalipun orang memberi segala 
harta benda rumahnya untuk cinta,

namun ia pasti akan dihina
(Kidung Agung 8:5-7)

Maut dan dunia orang mati dijadikan metafora untuk menggambarkan 
esensi cinta dan kegairahan. Kelihatannya, tidak ada pilihan lain yang bisa 
dipikirkan oleh penyair puisi erotis ini, selain “thinking otherwise.” Ia pun 
menggambarkan cinta dan kegairahan secara apophatic (via-negativa). Jika 
maut tak terselami, maka demikianlah cinta. Jika dunia orang mati, tak 
terbahasakan, maka demikianlah kegairahan. Mengalami cinta dan kegairahan 
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berarti menembus relung-relung yang tak terbahasakan. Membahasakan 
apa yang hanya bisa dirasakan, tak mungkin tanpa meminjam penanda dari 
realitas yang tak terselami. Tetapi, apakah sebuah simbolisme yang apophatic 
menutup ruang bagi simbolisme yang kataphatic? Penyair Kidung Agung 
melanjutkannya, “nyala [gairah] seperti nyala api TUHAN . . . air yang banyak 
tak dapat memadamkan cinta.” Menjadikan TUHAN sebagai penanda bagi 
cinta dan kegairahan seakan menunjuk pada cara, atau mungkin saja, pada 
ketidakmampuan/ketidakmauan penyair untuk menyingkap misteri cinta dan 
gairah; Misteri yang hanya mungkin ia ceritakan secara apofatis-katafatis. 

Cinta dan gairah; maut dan api. Sebuah bagian dari pasal penutup dari puisi 
ini. Hampir tak ada yang erotis; Atau, bahkan, yang erotis mesti dimusnahkan. 
Seperti dalam sebuah tafsir kabbalistis menurut Yusuf dari Hamadan, yang 
menerjemahkan metafora Kidung Agung ini sebagai penyatuan sang jiwa 
dengan TUHAN, demikian:

Just as the coal endures as that which is utterly devout by the flame, so  
the soul that cleaves to God endures in God by being consumed by God; to  
endure in this union, one must be consumed, but to be consumed, one 
must endur – the paradoxical challenge of erotic be/longing, to persist in 
passing, to pass in persisting (dalam Wolfson 2005, 352).

Untuk membantu memahami penggambaran itu, Wolfson mengingatkan 
kisah perjumpaan Musa dengan YHWH, yang kehadiran-Nya tampak seperti 
“semak duri [yang] menyala, tetapi tidak dimakan api” (Keluaran 3:2). Bagi 
Wolfson, ungkapan “cinta kuat seperti maut” yang dibaca secara spiritual dalam 
tradisi ini memperlihatkan “this hope for the death of eros [that is] experienced 
through the eros of death and the consequent crowning vision of the glory” 
(2005, 353). Kematian eros hanya dapat dialami melalui eros dari sang kematian 
yang membawa pada kemuliaan. Cinta dan maut pun bukan soal keterpisahan, 
melainkan penyatuan di dalam kemuliaan. 

Kini, bagaimana erotika dalam Alkitab mesti dimaknai dalam bangunan 
teologi Kristen masa kini? Bagian akhir tulisan ini tentu saja tidak hendak 
me(re)konstruksi sebuah erotic theology. Kiranya, halaman-halaman 
sebelumnya sudah cukup memperlihatkan bahwa erotika adalah sebuah 
sumber berteologi Kristen yang, melalui penelusuran yang sifatnya outline di 
atas, yang kompleks, dan karenanya menolak untuk dikungkung dalam satu 
garis tafsir. Membaca kembali Kidung Agung sebagai sebuah imajinasi puitis 
memberi kemungkinan untuk membangun sebuah imajinasi teologis, bahkan 
estetika teologis untuk hendak mengklaim kembali dan memulihkan posisi Eros 
dan Beauty sebagai metafora tentang TUHAN, yang selama berabad-abad telah 
dipinggirkan. Pemulihan ini, secara sangat eksistensial, mempertaruhkan cara 
komunitas Kristen dan gereja membangun relasi dengan sang liyan sebagai 
manifestasi dari TUHAN yang adalah Eros dan Beauty. 

 Saya hendak mengakhiri tulisan ini dengan mengutip agak panjang 
kalimat-kalimat Wendy Farley tentang Sang Cinta dan Sang Keindahan itu:

Divine Eros is not a substance or an existhing thing. . . . Eros names divinity 
because it is movement and yearning rather than substance . . . the movement of 



13

Makalah kuliah umum | Maret 2012

Eros through which divine power creates and is oned with creation never wanders 
from love as its source . .  The ecstasy of the Divine Eros is not only yearning but 
also union. It is because divine power is ecstatic that it can be ‘knit and oned’ 
with creation. It is empty and self-emptying  and therefore capable of the deepest 
intimacy and most perfect union . . .  The power to create is nothing other than 
the divine yearning that carries the efficacy of that yearning toward everything as 
loving care. The structure of this care is beauty, and so it is that the structure of 
the world and everything in its beauty. This power is erotic, that is, it is the flow of 
love toward the beloved: the Divine Eros is ‘as it were, beguilded by goodness, by 
love, and by yearning and is enticed away from his transcendent dwelling place’ 
. . . The burning of  the Divine Eros is fundamentally power – not the efficient or 
formal causality of an artisan but the contagion of power that sets nothingness 
ablaze with being. Eros, intoxicated by beauty, creates singeing nothingness 
with beauty and in this way drawing it into existence. The burning of Eros is the 
burning of love, which purifies in the very act of loving . . . the incarnation stands 
as Eros’s enduring witness against everything that defies the body, showing it 
to be the place the divine image has chosen to dwell. The Divine Eros clothed 
herself with flesh and a human form, revealing that there is no contradiction 
between bearing God and living in a body, in the world. In Christ, not only is the 
soul created in the likeness of Divine, but the Divine is created in the likeness of 
the human form. The incarnation awakens us to the power of the human form to 
bear such intimate presence of Holy Mystery within its own body (2005, 102-105)

Jadi, menjawab pertanyaan Wright-Knust pada bagian paling awal 
pembahasan: “can a book this sexy be biblical?” Ya! Karena membacanya, 
telah menghantar dan menegaskan kembali tentang perlunya membahasakan 
TUHAN (yang mestinya tak terucap itu, YHWH) dalam pengalaman-pengalaman 
real kemanusiaan kita tentang cinta dan keindahan. 
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