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PRINSIP-PRINSIP DASAR
1. Yang menjadi akar krisis ekologis adalah cara bagaimana manusia
berhubungan dengan Allah dan dengan alam semesta.
2. Keinginan manusia yang tak terbatas tidak akan pernah dapat
dipuaskan oleh apapun dan siapapun kecuali oleh Sang Ilahi sendiri.
3. Ciptaan tidak akan pernah dapat menggantikan Allah.
4. Allah menciptakan kita untuk hidup selaras dengan Allah Sang Pencipta dan semua makhluk ciptaan-Nya.
5. Masyarakat yang tidak menyadari akan hal-hal di atas akan berusaha
memenuhi keinginannya yang tak terbatas dengan mengembangkan
gaya hidup konsumerisme.
6. Panggilan Karmel kepada kontemplasi merupakan jalan menuju
kebijaksanaan yang dapat menyembuhkan baik pribadi manusia dan
maupun bumi tempat kita hidup.
7. Jalan kontemplasi Karmel membantu kita menata kembali keinginan
tak teratur kita dan membantu kita untuk mencapai kebahagiaan tanpa
perlu selalu memuaskan segala keinginan kita.
8. Jalan Karmel dapat membantu kita menghargai keindahan ciptaan
dan menemukan cara untuk melestarikannya demi kebaikan generasi
mendatang.
berafiliasi dengan status ecosoc dan dpi pada Perserikatan Bangsa Bangsa
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❝

Dari sudut pandang trinitarian, realitas dunia ini sesungguhnya adalah Allah,
manusia dan ciptaan lain (baik yang terlihat
maupun yang tak terlihat), yang disatukan
oleh Kekuatan Ilahi, Roh Allah sendiri, yang
merupakan sumber yang menghidupkan dan
sekaligus yang menjaga keberlangsungan
realitas tersebut.

❞
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PENDAHULUAN
Karisma Karmel pada dasarnya terdiri dari tiga unsur: doa, komunitas,
dan pelayanan. Karisma ini menjadi penuntun bagi para Karmelit dalam
menapaki perjalanan transformasi batin mereka. Ketiga karisma ini hadir
dalam bentuk kontemplasi, yang secara dinamis menyatukan ketiganya.
Dari sudut pandang trinitarian, realitas dunia ini sesungguhnya adalah Allah, manusia dan ciptaan lain (baik yang terlihat maupun yang tak terlihat),
yang disatukan oleh Kekuatan Ilahi, Roh Allah sendiri, yang merupakan
sumber yang menghidupkan dan sekaligus yang menjaga keberlangsungan realitas tersebut. Melalui kontemplasi atas realitas ini, kita semua
dipanggil untuk menemukan dan menyadari cinta Allah dalam diri kita
dan ciptaan lainnya. Tentunya untuk dapat mencapai itu semua diperlukan suatu kesediaan untuk mengubah diri. Para Karmelit percaya bahwa
proses perubahan diri ini hanya dapat terjadi bila didukung dengan doa,
komunitas dan pelayanan yang merupakan jalan-jalan menuju kontemplasi.
Arti sesungguhnya dari ekologi adalah segala upaya manusia untuk mengelola alam semesta ini secara menyeluruh dengan tujuan untuk kebaikan semua ciptaan di muka bumi ini. Pengelolaan yang benar seharusnya
juga melibatkan dimensi ilahi, suatu dimensi yang sering terlupakan.
Krisis ekologi atau krisis lingkungan terjadi karena ada kesalahan dalam
pengelolaan ini yaitu dilupakannya dimensi ilahi ini. Hal ini tampak dari
gaya hidup kita yang cenderung kebarat-baratan. Akar krisis ekologis ini
terletak pada rusaknya hubungan manusia dengan Allah dan dengan
alam semesta. Ini berarti bahwa krisis ekologi hanya dapat diselesaikan
dengan menghadirkan kembali dimensi Ilahi dalam realitas hidup kita,
yaitu melalui kontemplasi. Oleh karena itu doa, komunitas dan pelayanan
merupakan cara untuk menyembuhkan alam semesta kita.
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AKAR SPIRITUAL KRISIS EKOLOGI
Untuk dapat memahami hubungan antara ekologi dan karisma Karmel,
kita perlu memahami kontemplasi sebagai suatu perjalanan spiritual
seseorang untuk mencapai kepenuhan dirinya. Perjalanan ini membawa
manusia kepada kedewasaan afeksi, intelektual dan seksualitas. Ketiga
faktor kemanusiaan ini merupakan bagian dari dinamisme hasrat manusia. Bagi para Karmelit perjalanan ini merupakan perjalanan mengikuti
Yesus Kristus. Kita percaya bahwa Allah menciptakan kita untuk hidup
dan memelihara hubungan yang selaras dengan Tuhan Allah sendiri dan
dengan semua ciptaan. Kita tahu bahwa akar krisis ekologis ini terletak
pada kesalahan kita sendiri dan bukan pada teknologi. Teknologi sekalipun ramah lingkungan tidak akan dapat menyelesaikan permasalahan
ekologis ini.
Krisis ekologis yang terjadi saat ini, yang tampak dalam perubahan iklim,
habisnya sumber daya dan meningkatnya jurang antara si kaya dan si
miskin, bermula dari krisis dalam diri manusia. Pada abad terakhir ini
tampak jelas bahwa perubahan sosial telah terjadi dengan besar-besaran.
Pemahaman kita tentang apa itu manusia berubah banyak. Kita beralih
dari pemahaman diri sebagai ciptaan berakal budi yang serba kecukupan
dan memiliki kebebasan untuk memilih apa yang baik dan cocok bagi
kita, ke pemahaman diri sebagai ciptaan yang tidak pernah dapat menjadi
puas. Kita menjadikan teknologi sebagai alat pemuas hasrat kita yang tak
terkendali.
Perkembangan teknologi yang pesat membuat kita dapat mengubah
alam dan mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Namun selaras dengan
itu keinginan-keinginan kita berkembang pesat pula. Kita menggantungkan diri kepada teknologi untuk memenuhi keinginan kita. Dengan
teknologi hidup kita sekarang memang lebih baik dan lebih sehat, dan
kita bersyukur atas ini semua. Namun perkembangan teknologi juga
telah membuat gaya hidup kita berubah menjadi gaya hidup yang serba
teknokratis. Pikiran kita diracuni dengan mantera-mantera: ‘Tumbuh atau
mati”; ‘Jika kamu sedang tidak berbahagia, pergilah dan belilah sesuatu”;
“kuantitas dan peningkatan”. Dengan demikian kita meninggalkan ritme
tradisional kita. Kita lupa bahwa model teknokratis perkembangan sebenarnya adalah ciptaan kita dan bukannya dorongan alamiah yang tidak
bisa kita elakkan.
Model teknokratis perkembangan didasarkan pada teori ekonomi konventual. Teori ini mengandaikan bahwa manusia adalah makhluk yang
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tidak pernah merasa puas. Tata ekonomi yang demikian mendorong manusia menjadi
serakah, dengan menghasilkan berjuta barang yang semakin lama bukannya semakin
memuaskan keinginan manusia melainkan semakin meningkatkan keinginan mereka.
Masyarakat global, yang diatur oleh hukum teknokrasi, juga menciptakan mitos-mitosnya. Ketiadaan barang dipandang sebagai sesuatu yang buruk sehingga keinginan
manusia dan keserakahan dipacu hingga tingkat yang tertinggi. Mantera-mantera lain
yang dengan sengaja dikembangkan dalam masyarakat adalah: “Penuh itu lebih baik
daripada kosong”, “berlebihan itu lebih baik daripada sedikit”, “besar lebih baik daripada kecil”. Dengan mantera-mantera ini manusia dipacu untuk memenuhi semuanya,
mempunyai semuanya dan mengetahui segalanya.
Dengan model perkembangan yang didasarkan pada hukum ekonomi ketidakpuasan manusia, keinginan dapat dengan mudah dimanipulasi oleh faktor eksternal.
Fakta ini dapat dilihat dalam fenomena globalisasi dimana kebutuhan akan barang
dan jasa diciptakan oleh iklan. Kebutuhan kita menjadi diatur oleh iklan. Kita tidak
lagi mengkonsumsi apa yang sebenarnya kita butuhkan tetapi kita mengkonsumsi
berafiliasi dengan status ecosoc dan dpi pada Perserikatan Bangsa Bangsa
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apa yang ditawarkan kepada kita. Kita menciptakan kebutuhan-kebutuhan baru
yang tidak ada sebelumnya. Tawaran teknologi yang berkembang pesat seolah-olah
menjadi surga bagi kita. Konsumerisme tampaknya menjadi satu-satunya jalan bagi
kita untuk dapat mengikuti perkembangan jaman. Hal ini diperburuk lagi dengan
keinginan perusahaan multinasional untuk bermain dalam taraf ekonomi lokal. Tentu
agar mereka dapat memaksimalkan keuntungan, mereka mendorong para konsumennya mengeluarkan lebih banyak uang dan mengeksploitasi sumber daya alam secara
besar-besaran. Semuanya dilakukan untuk mengeruk keuntungan sesaat. Akibatnya
di masa mendatang sumber daya alam tidak akan lagi mencukupi karena pada saat
ini kita sudah mengkonsumsinya secara besar-besaran dan dengan biaya serendahrendahnya demi keuntungan yang maksimal.

❝

Dilema yang lain adalah kenyataan bahwa
keinginan manusia itu tidak terbatas.
Menurut Santo Yohanes Salib, seorang kudus
Karmel, keinginan hati manusia tidak akan
pernah dapat dipuaskan oleh sesuatu yang
sifatnya terbatas. Oleh sebab itu apabila keinginan manusia dilepaskan, tidak akan ada
sumber daya yang mampu memuaskannya,
bahkan seluruh bumipun tidak akan sanggup memuaskannya. Bumi kita sangat terbatas untuk dapat memuaskan keinginan
manusia yang tanpa batas. Hanya Tuhan Allah-lah yang dapat memuaskan keinginan
manusia yang tak terbatas, karena hanya Dia-lah yang tidak terbatas.
Selain keinginan manusia yang
tanpa batas dan sistem ekonomi
yang didasarkan pada keinginan manusia, masih ada hal lain yang mempengaruhi kondisi kesehatan bumi
kita. Tindakan kita yang kelihatannya
hanya bersifat lokal ternyata mempunyai dampak global.

❞

Selain keinginan manusia yang tanpa batas dan sistem ekonomi yang didasarkan pada
keinginan manusia, masih ada hal lain yang mempengaruhi kondisi kesehatan bumi
kita. Tindakan kita yang kelihatannya hanya bersifat lokal ternyata mempunyai dampak global. Kita mungkin kurang menyadarinya. Hal ini dapat dilihat dari kasus perubahan iklim. Pemanasan global adalah suatu gejala sosio-ekonomis global. Suhu bumi
meningkat karena ada lebih banyak gas rumah kaca (misalnya gas CO2) dalam udara
akibat meningkatnya penggunaan minyak, gas alam dan batu bara. Sembilan puluh
persen konsumsi energi global diambil dari sumber daya yang tak berbarukan. Sebagian besar sumber daya itu sudah mulai habis. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa
sumber daya minyak kita hanya tersisa untuk digunakan selama antara tigapuluh
sampai limapuluh tahun lagi. Kebutuhan energi yang terbesar berasal dari masyarakat
maju, yang sebenarnya hanya duapuluh lima persen dari seluruh penduduk dunia.
Selain itu, sebagai konsekuensi dari pola global perkembangan dan konsumsi, ketidakadilan sosial terjadi di banyak tempat. Konsumerisme adalah gaya hidup mewah
yang dapat dinikmati oleh sedikit manusia. Hanya masyarakat maju yang bisa memiliki
standar hidup yang tinggi. Hanya seperempat penduduk dunia inilah yang mengkonsumsi delapanpuluh persen sumber daya bumi.

8

Untuk informasi selengkapnya, silakan mengunjungi: carmelitengo.org

JALAN PENYEMBUHAN
Tradisi Karmel mengajarkan kepada kita suatu perjalanan batin yang mematangkan keinginan manusiawi kita. Perjalanan ini membantu kita untuk
menyadari bahwa Allah adalah prioritas hidup kita. Keinginan manusia
tampaknya memiliki karakteristik yang unik: kita memiliki keinginan tetapi
kita seringkali tidak mengetahui dengan persis apa yang kita inginkan.
Perjalanan spiritual ini membantu kita mengetahui apa yang sebenarnya
yang terpenting. Hanya ketika kita menyadari bahwa semua keinginan
harus disalurkan dalam dan terhadap Allah, kita akan dapat mencapai
keseimbangan dan kedamaian.
Yohanes Salib mencoba menerangkan asal-usul keinginan tak terbatas
kita. Dia mengatakan bahwa Allah seolah-olah melukai jiwa kita dan
kehidupan kita sebenarnya adalah suatu upaya untuk menyembuhkan
luka tersebut. Dalam upaya mencari kesembuhan itu kita bisa jadi terlalu
menuntut, mencari hal- hal duniawi untuk menggantikan Allah. Kita tergoda untuk menjadikan ciptaan (baik benda-benda materi ataupun hal-hal
batiniah, seperti keberhasilan, kesenangan, kebahagiaan, seks, kekuasaan,
ilmu pengetahuan, ataupun sesama), sebagai berhala dan mengharapkan
mereka dapat memenuhi keinginan tak terbatas kita.
berafiliasi dengan status ecosoc dan dpi pada Perserikatan Bangsa Bangsa
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Namun tidak ada sesuatupun atau siapapun yang dapat menggantikan Allah dalam
hidup kita. Luka ilahi hanya dapat disembuhkan oleh Roh Allah sendiri. Yohanes Salib
mengajarkan bahwa keinginan tak terbatas kita membuat pribadi kita terpecah. Ini
terjadi karena kita melekatkan diri pada berbagai keinginan, menggantungkan hidup
kita pada ciptaan, dan menuntut darinya sesuatu yang tidak mungkin kita peroleh.
Spiritualitas Karmel mengajarkan perlunya mengarahkan hasrat kita terhadap Allah karena hanya Dialah yang dapat memberikan keseimbangan dan perdamaian.
Kerinduan dan keinginan tak terbatas kita sesungguhnya bukanlah hambatan yang
membatasi langkah kita melainkan sesuatu yang mendorong kita untuk bersatu dengan Allah, Sang Tak Terbatas. Dengan demikian ini tidak berarti bahwa kita tidak lagi
boleh memiliki keinginan akan sesuatu, karena sesungguhnya kita memang memiliki keinginan tersebut, tetapi kita perlu mengatur dan mengarahkan keinginan kita
kepada yang benar. Oleh karena itu, spiritualitas Karmel mengajarkan agar kita mau
mengosongkan diri sehingga kita dapat diisi oleh Allah, Sang Pemuas Keinginan kita.
Masyarakat sekuler tidak memiliki cara lain untuk memenuhi keinginan tak terbatas manusia selain dengan memuaskannya dengan konsumerisme. Bencana alam,
perubahan iklim, polusi udara dan air, ketidakadilan sosial, pemiskinan masyarakat,
adalah masalah-masalah lingkungan dan masalah-masalah sosial yang merupakan
hasil dari pola perkembangan yang didasarkan pada keinginan tak terbatas manusia.

❝

Perjalanan spiritual ini membantu kita
mengetahui apa yang sebenarnya yang terpenting. Hanya ketika kita menyadari bahwa
semua keinginan harus disalurkan dalam
dan terhadap Allah, kita akan dapat mencapai keseimbangan dan kedamaian.

❞
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KESIMPULAN
Panggilan Karmel kepada kontemplasi adalah perjalanan spiritual yang
dapat membawa kita kepada kedewasaan diri dan menata kembali keinginan manusiawi kita. Perjalanan ini membawa kesembuhan bagi diri
kita sendiri maupun kepada bumi kita. Kita perlu meninggalkan keyakinan kita bahwa kepuasan hanya dapat diperoleh melalui mengumpulkan barang-barang material. Dengan demikian kita akan mampu untuk
membebaskan bumi kita dari kewajibannya untuk memuaskan keinginan
kita untuk mendapat lebih dan lebih lagi. Hal ini tentu tidak mudah karena
kita pertama-tama perlu mengakui bahwa keinginan kita tidak akan dapat
dipenuhi oleh materi. Apabila kita mau membuka diri untuk mengalami
kasih Allah, kita akan terbantu untuk kembali ke gaya hidup yang sederhana. Kita perlu belajar bahwa keinginan tidak selalu harus dipuaskan.
Jalan kontemplasi akan mengubah diri kita melalui doa, komunitas dan
pelayanan. Kesembuhan tidak hanya akan dialami oleh diri kita, tetapi
juga oleh komunitas dan bumi kita. Jalan ini akan membantu kita untuk
memahami bahwa:
•
•
•
•

Hanya beberapa hal yang benar-benar penting untuk kehidupan kita.
Sedikit seringkali sudah cukup.
Ketidakpuasan adalah bagian dari kehidupan.
Keinginan dan aspirasi manusia sifatnya tak terbatas karena mereka ada
hanya untuk dipuaskan oleh Allah sendiri.

Apabila kita enggan mengatur keinginan tak terbatas kita, kita pasti akan
mengalami kehancuran. Bencana ekologi tampaknya tidak akan terelakkan apabila kita terus menutup mata akan dimensi ilahi dari realitas ini.
Kinilah saatnya bagi kita untuk berkontemplasi: kita menyadari bahwa
semua keinginan kita sebenarnya adalah perwujudan dari keinginan kita
yang mendalam akan Allah.
Dalam tataran masyarakat, kita perlu mengakui bahwa tindakan lokal kita
memiliki dampak global. Oleh karena itu kita perlu segera mengubah pola
hidup kita. Kita harus mengembangkan tata ekonomi baru yang dilandaskan pada apa yang sungguh kita butuhkan, dan bukannya sekedar
memenuhi keinginan kita yang tak terbatas. Kita juga harus membantu
sesama kita agar sadar akan perlunya mempertahankan kualitas hidup
seluruh ciptaan karena Allah telah mendandani semua orang dan segala
sesuatu dengan keindahan yang mencerminkan keindahan Sang Pencipta.

berafiliasi dengan status ecosoc dan dpi pada Perserikatan Bangsa Bangsa
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