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BAB III

ANALISIS EKSEGETIS

3.1 Bunyi Teks Pilihan1

Mark 10:46-52 46 Lalu tibalah Yesus dan murid-murid-Nya di Yerikho. Dan ketika Yesus keluar dari

Yerikho, bersama-sama dengan murid-murid-Nya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang

pengemis yang buta, bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. 47 Ketika didengarnya, bahwa itu

adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru: “Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku!” 48 Banyak orang

menegornya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru: “Anak Daud, kasihanilah aku!” 49 Lalu Yesus

berhenti dan berkata: “Panggillah dia!” Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya: “Kuatkan hatimu,

berdirilah, Ia memanggil engkau.” 50 Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan

Yesus. 51 Tanya Yesus kepadanya: “Apa yang kaukehendaki supaya Aku perbuat bagimu?” Jawab orang buta itu:

“Rabuni, supaya aku dapat melihat!” 52 Lalu kata Yesus kepadanya: “Pergilah, imanmu telah menyelamatkan

engkau!” Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanan-Nya.

3.2 Letak Teks

Teks Markus 10:46-52 “Yesus menyembuhkan Bartimeus” merupakan satu bagian dari

keseluruhan injil Markus yang memiliki keterikatan satu sama lain. Pada bagian ini tema yang

paling menonjol adalah belas kasih Yesus kepada manusia yang menderita. Kisah penyembuhan

Bartimeus ini merupakan mukjizat terakhir yang dilakukan oleh Yesus. Tempat terjadi mukjizat

penyembuhan ini merupakan hal penting yang menunjukkan fungsi penting keseluruhan kisah

yang terdapat dalam Injil Markus, karena sesudah kisah ini Yesus akan memasuki Yerusalem.

1 Dikutip dari Alkitab Deuterokanonika, Lembaga Alkitab Indonesia (LAI), Jakarta, 2001.
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Kisah ini membantu penginjil untuk menampilkan suasana yang akan menyelimuti peristiwa

masuknya Yesus ke Yerusalem.2

Secara garis besar Injil Markus terdiri dari dua bagian yaitu rahasia Mesias dan

pengakuan Petrus tentang Yesus adalah Mesias. Dua bagian ini diawali dengan satu introduksi

(Mrk 1:1-13). Kemudian diikuti dengan bagian pertama tentang Rahasia Mesias (Mrk 1:14-

8:26), lalu diikuti dengan bagian kedua tentang Rahasia Anak Manusia (8:31-16:8(20)), bagian

kedua ini dimulai dari pengakuan Petrus tentang kemesiasan Yesus (Mrk 8:27-37).3 Kisah

penyembuhan Bartimeus pengemis buta masuk dalam bagian kedua Rahasia Anak Manusia.

Kisah penyembuhan Bartimeus yang diletakkan pada bagian terakhir menjelang

masuknya Yesus ke Yerusalem pasti mengandung makna tersendiri. Ketika Yesus dan para

murid tiba di Yerikho yang terletak sekitar 24 km sebelah timur laut Yerusalem di lembah

Yordan. Dari sinilah orang akan naik ke Yerusalem sebelum paskah (Mrk 14:1). Mereka

meninggalkan Yerkho diiringi orang banyak yang mengikuti mereka yang hendak berziarah ke

Yerusalem dan yang menyertai Yesus. Menjelang paskah jalan menuju Yerusalem biasa ramai

oleh para peziarah yang naik ke kota itu. Bagi seorang pengemis buta jalan ini sangat sesuai

untuk menadahkan tangan memohon uluran tangan para peziarah.4 Markus meletakkan mukjizat

penyembuhan Bartimeus pada bagian terakhir dengan maksud mempersiapkan kedatangan

Yesus, Sang Mesias yang dinyatakan dalam Yes 29:18-29 dan juga Yes 35:5-6. Di sana

2 St. Eko Riyadi, Op. Cit., hlm. 157.
3 Ignasius Suharyo, Op. Cit., hlm. 58.
4 YM Seto Marsunu, Markus “Injil Yesus Kristus-Anak Allah”, (Yogyakarta: Kanisius, 2012), hlm. 181.
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dinyatakan bahwa kedatangan keselamatan yang dijanjikan Allah akan ditandai juga dengan

orang-orang tuli yang mendengar dan orang-orang buta yang sekarang bisa melihat.5

3.3 Teks Pembanding

Mrk 10:46-52

46 Lalu tibalah Yesus dan

murid-murid-Nya di

Yerikho. Dan ketika Yesus

keluar dari Yerikho,

bersama-sama dengan

murid-murid-Nya dan orang

banyak yang berbondong-

bondong, ada seorang

pengemis yang buta,

bernama Bartimeus, anak

Timeus, duduk di pinggir

jalan.

47 Ketika didengarnya,

bahwa itu adalah Yesus

orang Nazaret, mulailah ia

berseru: “Yesus, Anak

Mat 20:29-34

29 Dan ketika Yesus dan

murid-murid-Nya keluar dari

Yerikho, orang banyak

berbondong-bondong

mengikuti Dia.

30 Ada dua orang buta yang

duduk di pinggir jalan

mendengar, bahwa Yesus

lewat, lalu mereka berseru:

“Tuhan, Anak Daud,

kasihanilah kami!” 31 Tetapi

orang banyak itu menegor

Luk 18:35-43

35 Waktu Yesus hampir tiba di

Yerikho, ada seorang buta yang

duduk di pinggir jalan dan

mengemis.

36 Waktu orang itu mendengar

orang banyak lewat, ia bertanya:

“Apa itu?” 37 Kata orang

kepadanya: “Yesus orang

Nazaret lewat.” 38 Lalu ia

berseru: “Yesus, Anak Daud,

kasihanilah aku!” 39 Maka

mereka, yang berjalan di depan,

5 St. Eko Riyadi, Op. Cit., hlm. 158.
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Daud, kasihanilah aku!” 48

Banyak orang menegornya

supaya ia diam. Namun

semakin keras ia berseru:

“Anak Daud, kasihanilah

aku!”

49 Lalu Yesus berhenti dan

berkata: “Panggillah dia!”

Mereka memanggil orang

buta itu dan berkata

kepadanya: “Kuatkan

hatimu, berdirilah, Ia

memanggil engkau.” 50

Lalu ia menanggalkan

jubahnya, ia segera berdiri

dan pergi mendapatkan

Yesus. 51 Tanya Yesus

kepadanya: “Apa yang kau

kehendaki supaya Aku

perbuat bagimu?” Jawab

orang buta itu: “Rabuni,

mereka supaya mereka diam.

Namun mereka makin keras

berseru, katanya: “Tuhan,

Anak Daud, kasihanilah

kami!”

32 Lalu Yesus berhenti dan

memanggil mereka. Ia

berkata: “Apa yang kamu

kehendaki supaya Aku perbuat

bagimu?” 33 Jawab mereka:

“Tuhan, supaya mata kami

dapat melihat.” 34 Maka

tergeraklah hati Yesus oleh

belas kasihan, lalu Ia

menjamah mata mereka dan

seketika itu juga mereka

melihat lalu mengikuti Dia.

menegor dia supaya ia diam.

Namun semakin keras ia

berseru: “Anak Daud,

kasihanilah aku!”

40 Lalu Yesus berhenti dan

menyuruh membawa orang itu

kepada-Nya. Dan ketika ia telah

berada di dekat-Nya, Yesus

bertanya kepadanya: 41 “Apa

yang kaukehendaki supaya Aku

perbuat bagimu?” Jawab orang

itu: “Tuhan, supaya aku dapat

melihat!” 42 Lalu kata Yesus

kepadanya: “Melihatlah engkau,

imanmu telah menyelamatkan

engkau!” 43 Dan seketika itu

juga melihatlah ia, lalu

mengikuti Dia sambil
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supaya aku dapat melihat!”

52 Lalu kata Yesus

kepadanya: “Pergilah,

imanmu telah

menyelamatkan engkau!”

Pada saat itu juga melihatlah

ia, lalu ia mengikuti Yesus

dalam perjalanan-Nya

memuliakan Allah. Seluruh

rakyat melihat hal itu dan

memuji-muji Allah.

Elemen-elemen yang sama antara tiga teks:

- Ketiga teks ini sama-sama menceritakan tentang Yesus yang menyembuhkan orang

buta di pinggir jalan Yerikho.

- Dari segi toko konsentrasinya pada Yesus dan orang buta yang memohon agar dapat

melihat, (Mrk 10:51), (Mat 20:33), (Luk 18:41).

- Ketiga teks ini sama-sama menggunakan kata “Yesus/ Tuhan anak Daud kasihanilah

aku/kami”, (Mrk 10:47), (Mat 20:30, 31), (Luk 18:38, 39).

- Ketiga teks ini menceritakan bahwa setelah orang buta itu malihat, mereka lalu

mengikuti Yesus, (Mrk 10:52), (Mat 20:34), (Luk:18:43).

Elemen-elemen yang membedakan ketiga teks tersebut
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- Dari segi keseluruhan teks, teks Matius lebih singkat terdiri dari 6 ayat, Markus 7 ayat

kemudian Lukas yang terdiri dari 9 ayat.

- Dari ketiga teks hanya teks Markuslah yang menyebut nama pengemis buta itu,

Bartimeus sedangkan teks Matius dan Lukas tidak disertakan nama pengemis yang

disembuhkan Yesus.

- Markus dan Lukas mengisahkan Yesus yang menyembuhkan seorang pengemis buta

(Mrk 10:46, Luk 18:35) di pinggir jalan sedangkan menurut Matius, Yesus

menyembuhkan dua orang buta (Mat 20: 30). Dalam Injil Matius cerita paralel

berbicara mengenai dua orang buta yang meminta tolong kepada Yesus, Yesus

tergerak oleh belas kasihan menyentuh mata mereka sehingga mereka sembuh. Hal

yang lebih ditekankan oleh Matius di sini adalah proses penyembuhan itu sendiri.

Sedangkan menurut Markus hal yang paling penting adalah iman kepada Yesus. Iman

yang sungguh-sungguh inilah yang ingin dikemukakan oleh Markus kepada sidang

pembaca.6

- Tempat terjadi mukjizat penyembuhan, menurut Markus dan Matius terjadi di jalan

keluar dari Yerikho (Mrk 10:46, Mat 20:29) sedangkan Lukas mukjizat penyembuhan

itu terjadi di jalan masuk ke Yerikho atau tepatnya hampir tiba di Yerikho (Luk

18:35).

6 Dienne Bergant dan Robert J. Karris (ed.), Tafsir Alkitab Perjanjian Baru, (Yogyakarta: Kanisius, 2002),
hlm. 102.
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3.4 Pembatasan Teks

Mulanya naskah-naskah Kitab Suci ditulis bersambungan tanpa dibagi ke dalam bab-bab

dan ayat-ayat. Karena itu pembagian ke dalam bab-bab dan ayat-ayat boleh dilihat satu tindakan

eksegetis yang paling awal. Selanjutnya, secara metodologis, langkah pertama yang perlu

dilakukan dalam menyelidiki Kitab Suci adalah melakukan pembatasan teks. Langkah ini perlu

dilakukan untuk mengetahui dan membuktikan kesatuan serta keutuhan teks yang bersangkutan.

Dengan kata lain, pembatasan teks sangat membantu membuktikan bahwa wahyu dari sebuah

teks berbeda dengan wahyu dalam teks yang mendahului maupun yang mengikuti.7

3.4.1 Terbedakan dari Teks yang Mendahului (Mark 10:25-45)

Dari segi tempat: teks Mrk 10:25-45 tidak disebutkan secara pasti tempat terjadinya.

Sedangkan teks Mrk 10:46-52, tempat terjadinya mukzijat penyembuhan terhadap Bartimeus

pengemis buta terletak di jalan keluar dari Yerikho.

Dari segi tokoh: Tokoh-tokoh yang tampil dalam teks yang mendahului adalah Yesus,

Yakobus, Yohanes (ayat 35) dan kesepuluh murid yang lain (ayat 41). Sementara itu tokoh yang

ditampilkan dalam teks yang diteliti adalah Yesus, para murid, Bartimeus dan orang banyak.

Dengan demikian teks yang diteliti adalah satu sub babak baru yang memberi pusat perhatian

pada tokoh Bartimeus seorang pengemis yang buta.

Dari segi isi: Teks yang mendahului membicarakan tentang permintaan Yakobus dan

Yohanes untuk duduk di sebelah kiri dan kanan Yesus dalam kemuliaan-Nya. Sementara itu

7 M. V. Boy, Sejarah Deutronomi (Diktat), (Kupang: FFA Unwira, 2008), hlm. 41 dan hlm. 44-49.
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dalam teks yang akan diteliti membicarakan tentang mukzijat penyembuhan yang dilakukan

Yesus terhadap Bartimeus pengemis buta di pinggir jalan.

Beberapa hal di atas merupakan hal-hal yang membuktikan bahwa teks Markus 10:46-

52, merupakan satu teks yang otonom. Teks ini berbeda dari teks sebelumnya yakni perikop

Markus 10:25-45.

3.4.2 Terbedakan dari Teks yang Mengikuti (Mark 11:1-11)

Dari segi tempat: Keterangan tempat yang terdapat dalam teks yang diteliti (Mrk 10:46-

52) jelas dikatakan di jalan keluar dari Yerikho. Sementara pada teks yang mengikuti (Mrk 11:1-

11) tempat dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di bukit Zaitun. Perbedaan

keterangan tempat ini menunjukkan adanya babak baru.

Dari segi tokoh: Tokoh-tokoh yang terlibat dalam teks yang diteliti adalah Yesus,

Bartimeus, para Murid dan orang banyak. Sementara dalam teks yang mengikuti tokoh utama

tetap Yesus lalu para Murid dan orang banyak.

Dari segi isi: Teks yang diteliti membicarakan tentang mukzijat penyembuhan yang

dilakukan Yesus terhadap Bartimeus pengemis buta di pinggir jalan. Sementara teks yang

mengikuti berbicara tentang Yesus yang dieluk-elukan di Yerusalem.

Aspek-aspek yang diuraikan di atas sekali lagi membuktikan bahwa perikop Markus

10:46-52, juga berbeda dari teks yang mengikutinya yakni perikop Markus 11:1-11.



60

3.5 Struktur Teks

Penyelidikan struktur teks adalah penyelidikan internal untuk meneliti simfoni dan

sinkronisasi dari teks yang diteliti. Penyelidikan ini bertujuan untuk menemukan kekuatan-

kekuatan pokok atau kekuatan yang menjadi titik dan menjadi basis yang membangun karakter

teks.8 Karena itu penyelidikan struktural membantu peneliti untuk mengetahui susunan teks yang

sistematis.

Berdasarkan urutan kronologis kisah dalam teks, peneliti mencoba memberikan struktur

sederhana dari perikop Mrk 10:46-52, yang akan menjadi titik tolak kelanjutan tulisan ini.

Struktur perikop Mrk 10:46-52 adalah sebagai berikut:

Ayat 45-48: Yesus dan para murid tiba di Yerikho, hal yang termuat dalam bagian ini adalah

sebagai berikut:

- Yesus dan para murid meninggalkan Yerikho diiringi orang banyak yang hendak

berziarah ke Yerusalem.

- Seorang pengemis buta, bernama Bartimeus ketika mendengar bahwa yang berjalan

dengan orang banyak itu Yesus orang Nazareth maka ia berseru “Yesus anak Daud

kasihanilah aku”, ia memohon belas kasih dari Yesus.

- Banyak orang menegurnya agar ia diam. Namun ia tetap berseru “Yesus anak Daud

kasihanilah aku”.

Ayat 49: Yesus berhenti dan menyuruh memanggil Bartimeus.

8 Ibid., hlm. 51-52.
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Ayat 50-52: Dialog pribadi antara Yesus dan Bartimeus yang memuat unsur-unsur ini.

- Mendengar Yesus memanggilnya, Bartimeus segera pergi mendapati Yesus.

- Pertanyaan Yesus kepada Bartimeus.

- Jawaban Bartimeus kepada Yesus.

- Perintah Yesus kepada Bartimeus.

Dari hasil pencermatan terhadap analisis struktur teks ini, penulis menemukan satu alur

cerita yang menarik dan berkesinambungan, dialog yang dibangun antara tokoh-tokoh dalam teks

begitu hidup dan dinamis. Pertanyaan dan jawaban memberikan penekanannya masing-masing

yang pada akhirnya dijawab dengan tegas. Selanjutnya penulis juga menemukan bagaimana

penulis injil Markus dengan ciri khas menulis dialog tetapi mendalam dan lugas.9

3.6 Penyelidikan Kosa Kata

3.6.1 Yesus

Yesus dalam bahasa Yunani Ièsous sedangkan dalam bahasa Ibrani Yèsyüa atau

Yehôsyua berarti Yahwe menyelamatkan. Sebelum dialamatkan kepada Yesus dari Nazaret, nama

ini dipakai oleh Yosua (Bil 27:18-23). Melalui nama Yesus dari Nazaret-lah umat manusia

diselamatkan. Nama gabungan “Yesus Kristus” mencakup nama pribadi dan sebuah nama fungsi

(Yunani: Khristos: “yang diurapi”), dengan demikian secara tak terpisahkan digabungkan nama

pribadi historis dengan apa yang diimani sehubungan dengan-Nya.10

9 Ibid., hlm. 69-71.
10 Xaxier Leon-Dufour, Op. Cit., hlm. 598.
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Teks-teks Perjanjian Baru tentu saja berbicara menyangkut diri Yesus, namun tidak

menceritakan hidup-Nya secara terperinci. Keempat Kitab Injil (Mateus, Markus, Lukas,

Yohanes), merupakan sumber historis utama sehubungan dengan kehidupan dan karya Yesus.

Melalui kesaksian iman para pengarang Injil, maka para ahli sejarah dapat merekonstruksikan

dalam garis-garis besar dan dalam hal-hal inti saja apa yang menjadi hakekat eksistensi Yesus.

Berpegang pada data historis ini dapat disusun semacam “perjalanan kehidupan Yesus” yang

cukup meyakinkan. Yesus menunaikan di Nazaret fakta sebagai tukang kayu sampai hari Ia

menarik diri-Nya untuk hidup sendirian di padang gurun Yudea dan sampai Ia dibaptis oleh

Yohanes. Lalu Ia kembali ke Galilea sambil memberitakan kabar baik tentang Kerajaan Allah; Ia

menyembuhkan orang-orang sakit dan mengusir roh-roh jahat. Kecintaan-Nya ialah orang-orang

miskin, anak-anak, wanita-wanita, mereka yang tak berharta, orang-orang yang dihina oleh

mereka yang rajin memperaktekan agama. Yesus mencela kekerasan dan kepicikan sejumlah

kaum Farisi, namun Ia tidak mau memenuhi harapan-harapan revolusioner kaum Zelot dan

masyarakat. Untuk menyebarluaskan karya-Nya, Yesus memanggil 12 rasul untuk berada

bersama Dia.11

Yesus berhadapan dengan ketidakpahaman orang banyak dan dengan rasa curiga para

pemimpin keagamaan dengan siasat politik Herodes Antipas (yang memenggal kepala Yohanes).

Yesus berusaha menjadikan komunitas baru (12 orang rasul) yang baru diciptakan-Nya suatu

alternatif yang memberi hidup yang hadir di tengah-tengah sistem kekuasaan yang muncul saat

11 Ibid.
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itu. Satu alternatif yang memberi hidup bukan satu alternatif kekuasaan itulah panggilan terhadap

komunitas Yesus Kristus yang baru itu.12

Dalam teks yang diteliti, Yesus adalah pewahyu kasih Allah. Ia hadir sebagai

penyelamat yang menyelamatkan orang menderita. Yesus yang diutus oleh Allah telah

menghayati hidup-Nya sedemikian rupa, agar dapat menyatakan arti, tujuan hidup dan kasih

kepada umat manusia. Penyembuhan yang terjadi merupakan bukti kasih Yesus atas penderitaan

manusia.

3.6.2 Murid-Murid

Murid dalam bahasa Yunani: Mathétés (dari kata manthanô: belajar, membiasakan diri

dengan sesuatu, akrab dengan). Sedangkan dalam bahasa Ibrani kata murid: mesyarét (Kel

24:13; 1 Raj 19:21; 2 Raj 4:12; Yer 32:12-13), lebih dipahami sebagai hamba. Dalam Perjanjian

Lama hanya ada satu teks dari masa Yudaisme yang menyebut kata “murid”. Hal ini dapat

dijelaskan dengan kenyataan bahwa hubungan individu dengan Allah selalu dipahami dalam

rangka hubungan seluruh bangsa Israel dengan Allah. Dalam Yudaisme dan barangkali karena

pengaruhi Helenisme, berkembang gagasan Talmìd dalam hubungan dengan rabbi yaitu orang

yang hampir berwibawa ilahi dalam mengartikan Alkitab.13

Dalam Perjanjian Baru kata murid hanya muncul dalam kitab-kitab Injil dan dalam

Kisah Para Rasul. Dalam kitab-kitab Injil murid bukan karena mereka menerima pengajaran dari

seorang guru tetapi lebih karena mempunyai hubungan yang erat dan jelas (Mat 9:14; Mrk 2:18;

Luk 5:33; Yoh 1:35). Secara lebih jelas, murid ialah orang yang dipanggil oleh Yesus (Mrk 3:13;

12 Jon Sobrino, Juan Hernandez Pico, Teologi Solidaritas, (Yogyakarta: Kanisius, 125), hlm. 125
13 Xaxier Leon-Dufour, Op. Cit., hlm. 406-407.
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Luk 6:13), berjalan mengikuti-Nya, (Luk 9:57-62), harus mentaati kehendak Allah (Mat 10:29)

bahkan dengan melekat tanpa syarat kepada pribadi Yesus, harus siap mati dan menyerahkan

hidupnya kepada-Nya karena kasih (Mat 10:25, 37; Mrk 8:34-35; Luk 14:25-26; Yoh 13:35).

Sikap ini mengandaikan kerendahan hati, kemiskinan bahkan pertobatan setelah jatuh ke dalam

dosa. Sedangkan dalam Kisah Para Rasul kata murid berarti semua orang beriman adalah murid

Yesus (Kis 6:1; 9:19). Sedangkan dalam teks yang diteliti murid-murid adalah mereka yang

dipanggil secara khusus oleh Yesus untuk selalu berada bersama Yesus (bdk. Mrk 10:46).14

3.6.3 Orang Banyak

Ungkapan “orang banyak” biasanya menerjemahkan kata sifat Yunani yang berperan

sebagai kata benda, baik dengan maupun tanpa kata sandang, yaitu (hoi) polloi, yang sepadan

dengan kata Ibrani (ha) rabbim. Dalam arti yang mengandung “perbandingan”, (diperlawankan

dengan yang lain, yang tidak banyak jumlahnya), dalam bahasa Yunani muncul dua kali saja

(Mat 24:12; 2 Kor 2:17-2). Biasanya sesuai dengan penggunaannya dalam Perjanjian Lama (Yes

52:14; 53:11-12) dan di Qumran, maknanya positif dan berarti “suatu himpunan bulat” (Mat

20:28; 26:28). Tetapi ada sejumlah ahli yang cenderung mempersempit arti kata ini “banyak”,

terutama bila kata ini muncul dalam bentuk kata sifat (Mat 22:14; Luk 7:47).15

Orang banyak dalam teks yang diteliti, berasal dari tiga kelompok besar yaitu: pertama;

dapat diduga bahwa pada waktu keluar dari Yerikho, rombongan Yesus bertambah banyak

karena banyak peziarah yang bertujuan sama seperti Yesus yaitu untuk merayakan paskah,

kedua; kelompok orang banyak itu berasal dari orang-orang yang mau belajar dari Yesus,

mendengarkan Dia ketika mengajar sambil berjalan dan ketiga; orang banyak yang ada di sana

14 Ibid.
15 Ibid., hlm. 421.
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tidak hanya terdiri dari mereka yang hendak berziarah atau hendak mendengarkan ajaran Yesus

tetapi mereka ada di sana untuk menyatakan harapan agar rombongan itu selamat dalam

perjalanan menuju Yerusalem. Dengan demikian pinggir jalan yang dilewati oleh Yesus dan para

murid dipenuhi dengan orang banyak.

3.6.4 Bartimeus

Dari antara banyak orang yang disembuhkan Yesus dalam Injil Markus hanya

Bartimeus-lah yang disebut namanya. Bartimeus adalah nama seorang laki-laki Yahudi. Nama

Bartimeus, yang searti dengan putra Timayos rupanya dikenal oleh Gereja sehingga dicatat. Kata

Bartimeus berasal dari bahasa Aram yaitu Bartimaios, “Bar-Timai” yang berarti “putra dari

Timaeus”, nama Bartimeus merupakan nama yang diturunkan dari nama keluarga terkhusus dari

nama ayah (patronymic).16

Bartimeus adalah seorang pengemis buta dari Yerikho yang hidup dari belas kasih orang

lain dengan mengemis atau meminta-minta. Bartimeus adalah seorang pengemis buta yang

menurut Injil Markus disembuhkan oleh Yesus di luar kota Yerikho (Mrk 10:46-52), saat Yesus

dan para murid dalam perjalanan menuju ke Yerusalem.17 Pengemis buta ini mengikuti Yesus

dalam perjalanan (Mrk 10:52), menandakan bahwa ia menjadi murid ketika matanya telah

terbuka. Cerita tentang penyembuhan Bartimeus selengkapnya terdapat dalam Injil Markus

10:46-52.

16 Stefan Leks, Tafsir Injil Markus, (Yogyakarta: Kanisius, 2003), hlm. 366.
17 John L. McKenzie, Op. Cit., hlm. 81.
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3.6.5 Pengemis Buta

Penyakit atau cacat fisik seperti kelumpuhan dan kebutaan menyebabkan

ketidakmungkinan orang mempunyai mata pencaharian, lalu bagaimanakah ia bertahan hidup.

Mengharapkan kemurahan hati orang lain merupakan satu-satunya cara untuk bertahan hidup

yaitu dengan mengemis. Pengemis dalam hal ini merupakan sebuah profesi sebab tidak ada

pekerjaan yang bisa dilakukan apabila orang mengalami penyakit atau cacat fisik seperti lumpuh

dan buta. Dalam Injil-Injil dan Kisah Para Rasul terdapat banyak cerita tentang pengemis Mrk

10:46-52; Luk 18:35-43; Kis 3:10. Satu-satunya pengemis yang disebutkan namanya dalam

perumpamaan Yesus adalah pengemis Lazarus (Luk 16:19-30).18

Kebutaan sering dijumpai di kawasan Timur, disebabkan terutama oleh radang mata

bernanah dan dipandang sebagai hukum dari Allah (Kel 4:11; Yoh 9:2; Kis 13-11). Walaupun

hukum mengajak agar orang buta dilindungi namun dalam kenyataannya mereka sering terpaksa

mengemis untuk dapat bertahan hidup (Mrk 10:46; Yoh 9:8).19 Bartimeus adalah salah seorang

pengemis buta yang disembuhkan oleh Yesus di Yerikho. Mengemis atau meminta-minta selalu

berkaitan dengan keterbatasan fisik seperti yang terjadi dengan Bartimeus. Profesi Bartimeus

sebagai pengemis sebenarnya bukanlah sebuah pekerjaan mulia tetapi karena keterbatasan

fisiklah ia harus mengemis atau minta-minta, sebab ia hidup dari belas kasihan orang lain.

3.6.6 Yerikho

Yerikho adalah sebuah kota kuno, bahkan dapat dikatakan kota terkuno di dunia ini. Ada

yang berpendapat bahwa kota itu sudah ada sejak 5.000 tahun SM, yang lain berpikiran bahwa

18 W. R. F Browning, Kamus Alkitab, (Jakarta: Gunung Mulia, 2015), hlm. 330.
19 Xaxier Leon-Dufour, Op. Cit., hlm. 189.



67

kota ini sudah di huni sekitar 7.000 tahun SM. Bahkan ada yang percaya kota itu sejak 8.000

tahun SM. Mana yang benar? Semua pendapat ini hendak menegaskan bahwa Yerikho adalah

salah satu kota terkuno di dunia. Kata Yerikho aslinya berasal dari bahasa Semit dan biasa

diucapkan “Riha”. Bagi orang-orang Kanaan Jerikho berarti “bulan”, ada juga yang

menyebutkan arti nama kota itu adalah “tempat yang berbau harum”. Dalam sejarah kuno Israel,

Yerikho merupakan kota pertama milik bangsa Kanaan waktu itu sekitar tahun 1400-1388 SM.

Yerikho adalah kota yang berhasil direbut oleh Israel dan dari Yerikholah ekspansi bangsa Israel

dibawa kepemimpinan Yosua menjalar ke mana-mana.20

Penggalian-penggalian yang telah dilakukan baru dapat memberikan sinar cahaya yang

terang perihal sejarah kota Yerusalem. Di Tell es-Sultan (K. Kenyon 1952-1956) ditemukan

berbagai sisa-sisa peradaban yang memuat penemuan dari zaman neolitik. Sekurang-kurangnya

dua di antara susunan itu dari zaman sebelum zaman keramik. Dari fase-fase penghunian yang

paling tua ditemukan sebuah dinding yang berdiri bebas dengan sebuah menara penguat garis

tengahnya lebih dari 9 m, penentuan tanggal pembuatan bangunan itu menurut perhitungan

terjadi pada permulaan dasa abad ke-7 SM. Oleh adanya penemuan itu Yeriko dikenal sebagai

kota tertua yang kita kenal sebagai kota yang berbenteng. Kira-kira pada permulaan dasa abad

ke-4 kota itu diterlantarkan, yang berarti bahwa akhir pendudukan kota itu terjadi pada zaman

neolitik. Di Tulul Abu el-Alayik banyak ditemukan keramik dari zaman kalkolitik-perunggu

muda. Hal ini membuktikan, bahwa pada zaman kalkolitik para penghuni Tell el-Sultan pindah

ke tempat ini. Terdapat sebuah menara persegi yang besar yang barangkali berasal dari zaman

Helenis, kemudian ada sebuah bangunan yang luas (Gymnasium), boleh jadi bangunan itu

20 Tryas Kuncahyono, Jerusalem (Kesucian, Konflik dan Pengadilan Akhir), (Jakarta: Kompas, 2008), hlm.
80-81.
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didirikan pada zaman pemerintahan Herodes Agung (37-4 SM.), dan bertahan sampai pada

Herodes Agripa.21

Laporan-laporan Biblis: Yos 6 memberikan sebuah cerita tradisional kuno di mana

dalam cerita itu dikaitkan kehancuran Yerikho dengan penguasa tanah Kanaan oleh suku-suku

Israel. Bahwa pemberitaan itu sudah kuno antara lain dibuktikan dari sebutan (lihat Yos 6),

perihal bukit berpuing-puing yang ditinggalkan dalam keadaan menyedihkan, hal mana

dihubungkan dengan kutuk yang diungkapkan oleh Yosua. Menurut 2 Sam 10:5 para utusan

Daud mencari perlindungan di Yerikho, kira-kira tahun 870 SM, tempat itu sudah dihuni lagi.

Orang telah membangun kembali tembok di sekelilingnya dan membangun pula gedung-gedung

penting (1Raj 16:34). Pada waktu itu Yerikho menjadi titik pusat kegiatan para nabi (Elia dan

Elisa). Sesudah waktu pembuangan Yerikho dihuni lagi oleh orang Israel (Ezr 2:34). Kota

Yerikho baru dibangun kembali oleh Herodes menjadi kota tempat tinggal yang penting

sekaligus tempat perbatasan dan kantor pajak (Luk 19:1-5).22 Dalam perjalanan-Nya yang

terakhir ke Yerusalem Yesus menyembuhkan Bartimeus seorang pengemis buta di situ

(Mrk10:46-52).

3.6.7 Orang Nazaret

Kata Nazaret(h) atau Nazara adalah kata bahasa Aram, yang barangkali merujuk pada

Nasyerat atau Nasyerá, sebuah kampung di Galilea yang tidak disebut dalam Perjanjian Lama

baik dalam tulisan-tulisan Yosefus maupun dalam Talmud. Penggalian purbakala dari tahun

1955 menunjukkan bahwa kota ini sudah didiami orang sebelum Masehi, dan pada tahun 1961

ditemukan prasasti di Kaisarea yang menyebut nama Nazaret. Kota ini adalah kota satelit dari

21 Herbert Hagg, Kamus Alkitab, (Ende: Nusa Indah, 2002), hlm. 475-476.
22 Ibid.
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kota Sephoris, berjarak 6,5 km, dan pada waktu Yesus tinggal di situ, penduduk Nazaret kira-kira

500 orang. Kampung Nazaret dilintasi jalan raya yang menghubungkan Sephoris dengan sebuah

jalan lain yang menghubungkan Damsyik dan Mesir.23

Nazaret adalah kota tempat tinggal Maria dan Yusuf, orang tua Yesus (Luk 1:26).

Namun sebagaimana dikisahkan oleh Alkitab, Yesus sendiri tidak lahir di Nazaret tetapi di

Betlehem dan baru kemudian mereka kembali ke Nazaret (Mat 2:23; Luk 2:4). Yesus semasa

kanak-kanak di sana bersama dengan orang tua-Nya. Walaupun Nazaret merupakan tempat

tinggal Yesus semasa kanak-kanak, Nazaret bukanlah kota yang sangat terkenal. Dalam

penyebutan yang sebanyak 29 kali dalam Perjanjian Baru, kebanyakan hanyalah untuk menyebut

bahwa Yesus itu orang Nazaret, jadi hal itu untuk menunjukkan tempat asal Yesus. Kota ini tidak

disebut-sebut seperti halnya Yerusalem dengan segala fungsi dan kemasyhurannya. Memang

Nazaret adalah kota kecil, bahkan mungkin desa saja yang ada di daerah Galilea selatan di tanah

Zebulon. Perjanjian Lama, Talmud maupun Midrash tidak pernah menyinggungnya. Jadi,

tepatlah seperti apa yang diungkapkan Natanael, bahwa kota ini sangat tidak berarti pada zaman

Yesus (Yoh 1:46), sehingga seorang ahli sejarah Yahudi yang bernama Yosephus tidak menulis

apa pun tentang kota ini.24

Orang Nazaret, ungkapan ini diterapkan pada Yesus orang Galilea dan sekali saja pada

semua orang Kristen. Istilah ini menimbulkan masalah epistemology yang tak terpecahkan

sampai sekarang. Ada yang menghubungkannya dengan kata nâzȋr “yang dikuduskan, suci” atau

dengan kata nesyȇr “yang ditolak”, atau juga nesyȗrȋm “sisa”, atau dengan sebuah kata

23 Xaxier Leon-Dufour, Op. Cit., hlm. 416.
24 Frans Harjawiyata (edit.), Yesus Dalam Situasi Zaman-Nya, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hlm. 22.
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mandeisme/ nsyr: memelihara.25 Yesus disebut orang Nazaret untuk membedakan diri-Nya

dengan orang-orang lain yang memiliki nama yang sama. Yesus atau Yosua adalah nama yang

banyak digunakan oleh orang Yahudi pada waktu itu.

Penekanan bahwa Yesus itu dari Nazaret dapat dipahami bahwa Ia itu orang Yahudi

Nazaret. Pernyataan bahwa Ia anak Maria dan Yusuf yang keturunan Daud (Luk1:27) dan

silsilah yang dipaparkan Matius semakin memperkuat kesan bahwa kitab-kitab Injil tidak ingin

menghilangkan kenyataan bahwa Yesus orang Yahudi.26

3.6.8 Daud

Daud dalam bahasa Yunani “Dauid”, sedangkan dalam bahasa Ibrani “Dȃwȋd”, yang

berarti yang terkasih. Daud berasal dari Betlehem, anak Isai. Daud menjadi raja Israel sekitar

tahun 1010-970 SM, Daud adalah seorang yang hidup menurut hati Allah, manusia teladan

dalam cara menerapkan peraturan-peraturan peribadatan. Allah memberi kepadanya janji tetang

suatu keturunan yang tidak akan berkesudahan. Daud adalah moyang Yesus, dalam mazmur-

mazmur yang diciptakannya ia menubuatkan kedatangan Kristus serta kebangkitan Kristus.

Mesias raja yang dinantikan itu disebut “anak Daud”, Mesias itu adalah Tuhan bagi Daud.27

Daud adalah raja kedua Israel setelah Saul. Pada tahun awal pemerintahannya, Raja Saul

cukup menggapai keberhasilan. Ia menjadi titik pusat kerja sama di antara suku-suku di Israel

dan membentuk tentara yang kaut untuk mengalahkan musuh-musuh bangsa Israel, namun dalam

keberhasilannya sebagai raja, Saul mulai tidak patuh kepada Allah, ia mengalami

ketidakseimbangan mental dan senantiasa menyalahkan pembantunya bahkan kepada panglima

25 Xaxier Leon-Dufour, Op. Cit., hlm. 417.
26 Frans Harjawiyata, Op. Cit., hlm. 26.
27 Xaxier Leon-Dufour, Op. Cit., hlm. 203.
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tenteranya dan menantunya Daud. Karena itu Daud terpaksa harus melarikan diri, menjadi

pemimpin kelompok prajurit yang berkelana di seputar Palestina sampai kematian Saul dalam

peperangan melawan orang-orang Filistin di gunung Gilboa, tenggara Danau Galilea (1Sam

3:31).28

Daud adalah raja Israel yang paling besar, tindak-tanduknya sungguh mengagumkan. Ia

berbuat dosa, tetapi ketika nabi Natan mengingatkan dia, segera Daud bertobat dengan sungguh-

sungguh. Natan berjanji pada Daud bahwa kekuatan Allah atas kerajaannya akan berlangsung

selamanya (2 Sam 7:8-17). Nubuat ini menjadi sebuah harapan bagi bangsa Israel ketika sedang

mengalami kekalahan, orang-orang Yahudi kemudian mengharapkan seorang Mesias,

penyelamat, yang akan muncul dari keluarga Daud dan akan mengembalikan kejayaan bangsa

Israel. Harapan mereka akan Mesias terpenuhi di dalam Yesus Kristus dan kerajaan abadi yang

dibangun-Nya.29

6.3.9 Rabuni

Di Palestina pada abad pertama masehi di zaman Yesus hidup, kata “Rabi” adalah

sebutan untuk seseorang yang serupa dengan sebutan “tuan”. Tetapi pada akhir abad pertama dan

dalam sastra rabinik, rabi berarti “guru”. Perkembangan ini tercermin dalam penggunaan kata

tersebut dalam keempat Injil. Kata ini muncul dalam Injil Markus (9:5; 11:21; 14:45), sebagai

sapaan sopan dan terhormat yang diucapkan oleh Petrus. Dalam Mrk 10:51, kata rabuni dipakai

28 Oscar Lukefahr, A Catholic Guide to the Bible (Memahami dan Menafsir Kitab Suci Secara Katolik),
(Jakarta: Obor, 2007), hlm. 88.

29 Ibid., hlm. 89.
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oleh orang buta yang kemudian mengikuti Yesus pada perjalanan-Nya. Sebutan rabuni oleh

Bartimeus mau menunjukkan rasa hormat kepada Yesus dan juga kebesaran Yesus.30

Dalam Injil Matius hanya Yudas yang menyebut Yesus dengan sebutan rabi dan

nadanya jelas tidak bersahabat (Mat 26:25-49). Dalam Injil ini, rabi-rabi termasuk lawan-lawan

Yesus yang digambarkan dengan warna yang tidak bersahabat. Mereka suka diperlakukan

berbeda dan disebut tuan atas peran mereka sebagai guru-guru Taurat (Mat 23:8). Matius

menempatkan Yesus terpisah dari mereka, Yesus bukanlah termasuk dalam kelompok mereka

dan orang-orang Farisi yang memusuhi-Nya.31

Kata rabi tidak kita temukan dalam Inji Lukas, tetapi sering kita jumpai dalam Injil

Yohanes, di mana Yesus disebut rabi oleh dua orang murid dan oleh Natanael (Yoh 1:36-38, 39).

Penginjil Yohanes menjelaskan bahwa kata Ibrani rabi berarti “guru” dan pada Yoh 3:2,

Nikodemus menyebut Yesus rabi, karena Ia dapat membuat tanda-tanda dan mujizat. Orang

banyak menyebut Yesus rabi setelah Yesus memberi makan kepada lima ribu orang (Yoh 6:25).

Pada waktu Maria Magdalena bertemu dengan Yesus yang telah bangkit, ia salah mengira Yesus

adalah penunggu taman dan menyebutnya “tuan” (bahasa Yunani: kyrie), tetapi setelah ia

mengenali Yesus, ia menyebut-Nya rabuni, yang dalam bahasa Ibrani berarti guruku (Yoh

20:16). Penggunan kata rabuni oleh Markus dan Yohanes memberi kesan pelayanan Yesus

kepada umum dan menempatkannya sederajat dengan para ahli taurat, dengan siapa Yesus

berbantah (Mrk 12:28).32

30 W. R. F Browning, Op. Cit., hlm. 375.
31 Ibid.
32 Ibid.
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3.6.10 Iman

Iman dalam bahasa Yunani disebut pistis dari kata pith-ti-s yang berarti memberikan

kepercayaan kepada seseorang, kata ini juga yang masih berhubungan dengan kata peithomai:

yang berarti percaya kepada, mengandaikan seseorang mempercayakan diri kepada…33

Sedangkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia iman berarti: kepercayaan; yakin dan

percaya kepada Tuhan, iman juga berarti ketetapan hati, keteguhan batin dan keseimbangan

batin.34

Dalam teks yang diteliti, Yesus mengatakan kepada Bartimeus “pergilah imanmu telah

menyelamatkan engkau”. Ini adalah pernyataan yang istimewa yang membedakan Yesus dari

semua tabib, pengusir setan, orang suci atau orang-orang yang dapat melakukan hal-hal ajaib

pada zaman itu. Ia mengatakan bahwa bukan Dialah yang menyembuhkan orang sakit.

Penyembuhan itu terjadi bukan karena kekuatan psikis yang Ia miliki atau karena hubungan

khusus dengan Allah; bukan pula terjadi karena kemanjuran rumus-rumus magis atau karena

khasiat air ludah bahkan ia tidak mangatakan sekurang-kurangnya tidak eksplisit, bahwa orang

itu disembuhan oleh Allah tetapi disembuhkan oleh iman. Imanmu telah menyembuhkan engkau

(Mrk 10:52).35

Iman adalah suatu keyakinan yang sangat kuat. Dalam Injil iman dari orang yang

mederita sakit atau dari anggota keluarganyalah yang dapat menyebabkan Yesus menyembuhkan

mereka (Mat 8:15-13; Mrk 9:23). Orang sakit mempunyai iman ketika ia yakin bahwa ia dapat

dan akan disembuhkan. Kalau keyakinan ini cukup kuat maka penyembuhan akan terjadi. Hal

33 Xaxier Leon-Dufour, Op. Cit., hlm. 281.
34 W. J. S Poerwadarminta, Op. Cit., hlm. 375.
35 Albert Nolan, Yesus Bukan Orang Kristen, Op. Cit., hlm. 66.
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inilah yang terjadi dengan Bartimeus, pengemis buta yang disembuhkan Yesus di pinggir jalan.

Ketika Yesus bertanya kepadanya “apa yang kau kehendaki supaya Aku perbuat bagimu”,

menarik untuk diketahui, dengan iman dan keyakinan yang kuat kepada Yesus bahwa ia akan

disembuhkan, Bartimeus berkata kepada Yesus “rabuni supaya aku dapat melihat” dan hal itu

terjadi. Kekuatan iman bukanlah sembarang keyakinan, benar atau salah, baik atau buruk. Iman

adalah keyakinan khusus “asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang

dikatakannya itu akan terjadi maka hal itu akan terjadi padanya” (Mrk 11;23), dan mempunyai

kekuatan karena keyakinan itu sendiri. Iman adalah keyakinan bahwa Allah adalah baik terhadap

manusia, iman adalah kekuatan maha dahsyat, kekuatan yang dapat menghasilkan hal-hal yang

tidak mungkin.36 Ada hal penting yang hendak Markus katakan di sini yang menunjukkan

bagaimana Yesus membuat Bartimeus menerima kebaikan ganda dengan menaruh kehormatan

atas imanya. “Imanmu telah menyelamatkan engkau”, iman kepada Kristus sebagai Anak Daud,

dan belas kasihan serta kuasa-Nya: bukan kesusahanmu, tetapi imanmu yang membuat Kristus

bekerja. Pertolongan yang paling menghibur adalah yang datang oleh iman.

3.7 Penjelasan Ayat-Ayat

3.7.1 Bagian I Ayat 46

Lalu tibalah Yesus dan murid-murid-Nya di Yerikho. Dan ketika Yesus keluar dari

Yerikho, bersama-sama dengan murid-murid-Nya dan orang banyak yang berbondong-

36 Ibid.
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bondong, ada seorang pengemis yang buta, bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di

pinggir jalan.37

Bersama-sama murid-murid-Nya dan orang banyak: Dapat diduga bahwa pada waktu

keluar dari Yerikho, rombongan Yesus bertambah besar, karena banyak peziarah bertujuan sama

seperti Yesus. Yesus adalah seorang Rabi yang sangat terkenal pada saat itu karena melakukan

banyak mukjizat dan pengajaran-pengajaran dengan perumpamaan, bilamana seorang Rabi atau

guru terhormat sedang dalam perjalanan biasanya ia akan dikelilingi oleh banyak orang mulai

dari para murid sampai orang-orang yang mau belajar dan mau mendengar pengajaran-Nya.38

Ada ketentuan bahwa setiap laki-laki Yahudi berusia 12 tahun yang tinggal 15 mil dari

Yerusalem harus hadir mengikuti perayaan Paskah. Jelas mustahil bila ketentuan itu mesti

dipenuhi dan setiap orang harus berangkat untuk merayakan Paskah. Orang-orang yang tidak

bisa ke sana biasanya berdiri di pinggir jalan kota atau kampung yang akan dilewati oleh

rombongan peziarah Paskah yang akan menuju Yerusalem. Orang banyak yang ada di sana untuk

menyatakan harapan mereka agar rombongan itu selamat dalam perjalanan menuju Yerusalem.

Dengan demikian, pinggir jalan kota Yerikho dipenuhi orang banyak. Dapat dikatakan bahwa

orang banyak dalam teks yang diteliti terdiri dari para peziarah Paskah yang menuju Yerusalem

dan orang banyak yang menyatakan harapan mereka agar para peziarah itu selamat dalam

perjalanan.39

Pengemis yang buta, Bartimeus: Baru saja Markus menyebut nama dua rasul yang

ingin duduk di seblah kiri dan kanan dalam kemulian Yesus (Mrk 10:37). Kedua rasul itu

37 Semua teks Injil Markus 10:46-52 dalam Eksegese Literer diambil dari BibleWorks 7, ITB: Terjemahan
Baru Indonesia.

38 Stevan Leks, Op. Cit., hlm. 365-366.
39 Ibid.
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dikontraskan dalam kisah ini dengan Bartimeus. Siapa yang buta dari ketiga orang itu? Karena

buta secara fisik, Bartimeus justru menggerakkan seluruh kekuatan dan kepandaiannya untuk

berjumpa dengan Yesus yang sebenarnya. Kedua rasul itu berjumpa dengan Yesus setiap hari

tetapi tidak memetik banyak manfaat.

Teks ini menyajikan kisah penyembuhan terakhir dalam injil Markus. Karunia

penyembuhan itu dialami oleh Bartimeus yang biasa duduk di pinggir jalan di luar kota Yerikho,

dekat gapuranya. Bartimeus, adalah anak dari Timeus, yang menurut sebagian orang adalah

seorang ayah yang juga buta. Bartimeus rupanya dikenal oleh Gereja sehingga dicatat, biasanya

Markus tidak pernah mencatat nama orang yang disembuhkan Yesus, kecuali dalam Mrk 5:22.

3.7.2 Bagian II Ayat 47

Ketika didengarnya, bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru:

“Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku!”

Didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret: Bartimeus sudah mendengar

tentang Yesus orang Nazaret, sebab berita tentang Yesus penyembuh menyebar ke mana-mana.

Kehadiran Yesus di setiap tempat selalu menarik perhatian banyak orang, ke mana pun Yesus

pergi orang banyak selalu mengikuti-Nya, Ia dikenal sebagai guru dan penyembuh yang hebat.

Karena itu, ketika mendengar bahwa yang jalan bersama orang banyak itu Yesus orang Nazaret,

Bartimeus berseru Yesus anak Daud kasihanilah aku.

Mulailah ia berseru: Bartimeus mulai berseru sambil mohon belas kasihan Yesus,

serupa dengan para pemazmur yang mengalami aniaya ataupun kesusahan basar (Mzm 4:1; 6:2;
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41:4, 10; 51:1; 109: 26; 123:3). Bartimeus mengharapkan belas kasihan Allah melalui Yasus,

hamba-Nya.

Bartimeus berseru kepada Tuhan Yesus memohon belas kasihan, “Yesus anak Daud

kasihanilah aku”. Kesengsaraan merupakan sasaran dari belas kasihan. Karena itu ia

menunjukkan keadaannya yang sengsara itu untuk mendapatkan rasa iba dari anak Daud, yang

tentang Dia telah dinubuatkan bahwa ketika Ia datang untuk menyelamatkan kita, mata orang-

orang buta akan dicelikkan (Yes 35:5). Apabila kita memohon pertolongan dan kesembuhan dari

Kristus kita harus memandang Dia sebagai Mesias yang dijanjikan pemberi belas kasih dan

anugerah.40

Yesus anak Daud kasihanilah aku: Seruan Bartimeus, Yesus anak Daud ini tidak

terlalu jelas maksudnya. Banyak orang Yahudi menantikan Mesias dalam arti “politikus

keturunan Raja Daud”, (2 Sam 7:12-16; Yes 9:1-6; Yer 23:5, 30:9, 33:15-17; Yeh 34:23, 37:24;

Am 9:11). Mereka berharap bahwa Mesias akan membebaskan mereka, membarui segala-

galanya dan memulai zaman penyelamatan eskatologis.

Dalam Injil Markus, Yesus disebut dengan jelas sebagai anak Daud oleh Bartimeus saja.

Pada saat memasuki Yerusalem, klayak ramai berseru, “terpujilah Dia yang datang dalam nama

Tuhan, terpujilah Kerajaan yang datang, Kerajaan bapa kita Daud” (11-10). Menurut Yesus

sendiri Mesias ialah Anak Daud, karena Daud sendiri menyebutnya “Tuanku” (12:36). Yesus

menggenapkan kerinduan bangsa-Nya akan Mesias keturunan Daud, namun bukan dalam arti

seperti yang diharapkan masyarakat, yaitu sebagai penguasa duniawi, melainkan hamba yang

harus menderita dan dibunuh. Apa yang dipikirkan Bartimeus ketika ia berteriak “Anak Daud,

40 Mattew Henry, Tafsir Injil Markus, (Surabaya: Momentum, 2011), hlm. 241.
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Yesus”? tidak jelas. Ia barangkali menyapa Yesus dalam konteks pemikiran Yahudi sehubungan

dengan Mesias. Namun setelah berjumpa dengan Yesus, ia menyapa-Nya Rabuni, bukan Anak

Daud lagi. Dapat diduga ia menyapa Yesus sebagai anak Daud terutama karena Yesus sedang

dalam perjalanan menuju kota Daud, yaitu Yerusalem. Dengan memperhatikan semua data ini

dapat disimpulkan bahwa ia memandang Yesus terutama sebagai orang yang dapat menunjukkan

belas kasih Allah kepadanya.41

Mengapa Bartimeus memanggil Yesus dengan sebutan, “Yesus, Anak Daud”, sebutan ini

dapat dipahami secara berbeda, pertama: Bartimeus menyebut Yesus Anak Daud, hanya sekedar

menyebut Yesus sebagai seorang keturunan Daud, sebagaimana keturunan Daud yang lain.

Kedua: sebutan ini juga dapat menunjuk pada Salomo, anak Daud yang dalam tradisi Yahudi

terkenal pandai dalam penyembuhan. Jika demikian, Bartimeus memandang Yesus sebagai

seorang penyembuh yang hebat seperti Salomo. Ketiga: sebutan ini juga dipakai sebagai gelar

bagi Mesias. Jemaat Kristen memahami gelar yang dikenakan pada Yesus ini demikian, Yesus

adalah seorang dari keturunan Daud yang lewat diri-Nya janji Allah kepada Daud dipenuhi

(2Sam 7:12-16).42

3.7.3 Bagian III Ayat 48

Banyak orang menegornya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru: “Anak

Daud, kasihanilah aku!”

Menegornya supaya ia diam: Di pintu gerbang bagian utara duduklah seorang

pengemis buta namanya Bartimeus. Ia mendengar langkah-langkah kaki. Ia bertanya apa yang

41 Ibid., hlm 367.
42 YM. Seto Marsunu, Op. Cit., hlm. 182.
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sedang terjadi dan siapa yang sedang lewat, lalu ia diberitahu bahwa yang lewat adalah Yesus. Ia

segera melakukan sesuatu untuk menarik perhatian Yesus terhadapnya, ia berteriak sangat

keras.43 Rombongan Yesus dan para peziarah yang lewat dekat Bartimeus merasa terganggu oleh

teriakannya. Mereka terganggu karena harus melewati jalan yang sebelah menyebelah dipenuhi

oleh para pengemis yang dengan suara lantang berlomba-lomba memohon sedekah. Ternyata

Bartimeus tidak peduli dengan teguran rombongan itu. Ia tetap minta perhatian khusus dari

Yesus seorang diri saja.44

Bagi orang-orang yang sedang mendengarkan pengajaran Yesus sementara berjalan itu,

teriakan keras Bartimeus dirasakan sangat mengganggu, karena itu mereka mencoba

mendiamkan Bartimeus. Namun tidak ada seorang pun yang mampu menggagalkan peluang

Bartimeus untuk lepas dari dunianya yang gelap. Bartimeus berteriak lebih keras sehingga

barisan Yesus dan rombongan itu berhenti, lalu Yesus menyuruh untuk memanggil dia. Dapat

dilihat bahwa ada ketekunan yang sungguh-sungguh dalam diri Bartimeus. Tidak ada yang bisa

menghentikan upayanya untuk dapat berhadapan muka dengan Yesus. Ia telah memutuskan

untuk bisa berjumpa dengan Yesus, pribadi yang sangat ia rindukan yang kepada-Nya ia

mengutarakan kesulitannya dan ia yakin bahwa Yesus akan memenuhi apa yang ia inginkan.45

3.7.4 Bagian IV Ayat 49

Lalu Yesus berhenti dan berkata: “Panggillah dia!” Mereka memanggil orang buta

itu dan berkata kepadanya: “Kuatkan hatimu, berdirilah, Ia memanggil engkau.”

43 William Barclay, Op. Cit., hlm. 432.
44 Stefan Leks, Op. Cit., hlm. 367.
45 William Barclay, Op. Cit., hlm. 432.
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Yesus berhenti: Lalu Yesus berhenti dan berkata…, berhenti, di sini bukan berarti satu

penghalang yang menghambat jalan Yesus dan para murid menuju Yerusalem. Yesus berhenti di

sini untuk menunjukkan rasa belas kasihan kepada manusia menderita yang diwakili Bartimeus

pengemis buta dan juga untuk mengajarkan kepada para murid dan orang banyak yang

mengikuti-Nya untuk berbelas kasih kepada sesama manusia terkhusus bagi mereka yang

menderita. 46

Panggillah dia: Yesus berprakarsa. Ia berhenti dan menyuruh orang memanggil

Bartimeus. Bartimeus berhasil menghentikan perjalanan Yesus! Ternyata Yesus pun berhenti

untuk membantu orang yang percaya itu. Panggilan sebagai bagian dari tindakan penyelamatan

dan penebusan yang dilakukan oleh Allah, Allah memanggil Israel (Yes 49:1) dan individu-

individu (Yes 41:25). Panggilan itu kadang-kadang untuk suatu pekerjaan baru dan tak terduga,

karena itu diberikan nama yang tak terduga (Luk 1:59-63) atau nama baru (Yoh 1:42). Panggilan

Allah kepada manusia terus berlanjut dalam jemaat rasuli (Gal 1:15). Panggilan Yesus terhadap

Bartimeus merupakan sebuah panggilan untuk keselamatan.47

Yang penting ialah bahwa melalui orang lain Yesus memanggil orang buta itu.

Ungkapan orang buta ditegaskan secara khusus dalam ayat ini. Begitu pun halnya dengan kata

memanggil, “teguhkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau”. Itulah yang diharapkan oleh

Bartimeus selama ini! dari lain pihak Yesus pun memanggil orang “buta” datang kepada-Nya

untuk memohon belas kasih-Nya.48

46 Stefan Leks, Op. Cit., hlm. 367.
47 Ibid.
48 Ibid., hlm. 368.
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3.7.5 Bagian V Ayat 50

Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus.

Menanggalkan jubahnya: Tanggapan Bartimeus terhadap panggilan Yesus dinyatakan

dengan segera dan penuh semangat. Begitu bersemangatnya sehingga ia segera menanggalkan

jubahnya agar bisa berlari dengan cepat menuju kepada Yesus. Secara naluriah Bartimeus

menyadari bahwa kesempatan seperti itu hanya terjadi satu kali.49

Ketika Yesus memanggil Bartimeus, orang banyak baru mulai mendukungnya, dengan

ajakan saja. Bartimeus sendiri menemukan jalan menuju Yesus! Kain panjang yang bergantung

dari bahunya, menutupi punggungnya, dan juga menjadi alas duduknya (dan pada malam hari

sebagai selimutnya) dilepaskannya. Pelepasan ini merupakan satu tanda kepercayaan! Ia berani

melepaskan milik satu-satunya agar tidak menghalanginya untuk segera menanggapi panggilan

Yesus dan tawaran keselamatan-Nya.50

Orang malang itu segera melakukan yang terbaik untuk menemui Yesus, ia

menanggalkan jubahnya dan pergi mendapatkan Yesus, ia menanggalkan segala sesuatu yang

bisa membahayakan dia dengan membuatnya jatuh atau bisa menghalangi dia untuk menemui

Kristus atau yang bisa memperlambat gerakannya. Mereka yang ingin datang kepada Yesus

harus menanggalkan jubahnya, namun ini belum cukup, tetapi harus mengosongkan diri dari

semua kesombongan, dan harus menanggalkan setiap beban dari diri mereka dan dosa seperti

jubah yang panjang begitu merintangi mereka (Ibr 12:1).51

49 William Barclay, Op. Cit., hlm. 433.
50 Martin Harun, Markus, Injil yang Belum Selesai, (Yogyakarta: Kanisius, 2015), hlm. 196.

51 Mattew Henry, Op. Cit., hlm. 242.
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3.7.6 Bagian VI Ayat 51

Tanya Yesus kepadanya: “Apa yang kau kehendaki supaya Aku perbuat bagimu?”

Jawab orang buta itu: “Rabuni, supaya aku dapat melihat!”

Apa yang kau kehendaki Ku perbuat bagimu: Pada waktu dihadapi Yakobus dan

Yohanes Yesus bertanya “apa yang kamu kehendaki agar Kuperbuat bagimu?” kini dengan

pertanyaan serupa Yesus bertanya kepada Bartimeus sang pengemis buta. Yakobus dan Yohanes

ternyata “buta” sebab mereka minta kedudukan khusus dalam kemuliaan Yesus. Mereka tidak

mengerti “jalan” Yesus, jalan sengsara dan kematian-Nya sebagai hamba dan pelayan manusia.

Bartimeus yang buta secara fisik justru minta pada Yesus apa yang dapat diberikan oleh Anak

Daud/ Mesias yaitu memelekkan mata, memulihkan pendengaran, (Yes 35:4-6). Maka ia mohon,

Rabuni aku ingin dapat melihat.

Yesus memang tahu apa yang dikehendaki oleh Bartimeus, tetapi seperti biasanya, Ia

berdialog dengan orang yang hendak disembuhkan-Nya (Mrk 2:5-11; 5:30-34; 7:27-29; 9:21-

24). Ia ingin menguatkan iman bahkan mengharapkan satu pengakuan iman yang lebih tegas

lagi. Mendengar pengakuan Bartimeus Yesus tahu bahwa ia mengandalkan Allah dan sekaligus

menyakini kuasa-Nya sebagai penyembuh.52

Ketika Bartimeus telah sampai ke hadapan-Nya, Yesus bertanya, “apa yang kau

kehendaki agar ku perbuat bagimu?” Bartimeus tidak mengharapkan Yesus memberi sedekah,

tetapi menyembuhkannya. Walaupun memahami hal itu, Yesus memberikan kesempatan kepada

Bartimeus untuk mengutarakan keinginannya. Baginya jelas bahwa penglihatan jauh lebih

berharga daripada uang pemberian orang. Pastilah ia telah mendengar kehebatan Yesus sebagai

52 Stefan Leks, Op. Cit., hlm. 369.
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penyembuh dan ia tidak mau menyia-nyiakan kesempatan untuk memohon kesembuhan. Karena

itu ia menjawab “Rabuni supaya aku dapat melihat!” Yesus tidak menggunakan cara tertentu

untuk menyembuhkan Bartimeus tetapi hanya berkata kepada orang buta itu “pergilah imanmu

telah menyelamatkan engkau”, saat itu juga Bartimeus dapat melihat.53

Supaya aku dapat melihat: Rabuni supaya aku dapat melihat, melihat dalam bahasa

Yunani horaô, blepô, theaomai, theôreô. Dalam bahasa Yunani koine, perbedaan antara kata-

kata kerja ini kurang penting, dalam bahasa Yunani klasik, arti untuk masing-masing kata dapat

ditentukan berdasarkan konteks, yaitu: melihat, menangkap, menyadari, mengamati, mengawasi,

memandang, merenungkan dan menjumpai.54 Bartimeus meminta kepada Yesus untuk bisa

melihat, sehingga ia dapat bekerja untuk membiayai hidupnya, dan tidak lagi menjadi beban bagi

orang lain. Hal yang sangat dikehendaki agar ia mampu menghasilkan makanan bagi hidupnya

sendiri dan tidak lagi hidup atas dasar belas kasih orang lain.

3.7.6 Bagian VII Ayat 52

Lalu kata Yesus kepadanya: “Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau!” Pada

saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanan-Nya.

Imanmu telah menyelamatkan engkau, Bartimeus yang tidak ikut rombongan Yesus

lebih paham akan misi-Nya. Ia beriman artinya ia menangkap dalam diri Yesus sesuatu yang

tidak dapat ditangkap manusia dengan mata. Bartimeus tidak mengharapkan macam-macam lagi.

Kebaikan yang diminta oleh Bartimeus telah diterimanya, matanya disembuhkan. Ada hal

penting yang hendak Markus katakan di sini yang menunjukkan, bagaimana Yesus membuat

53 YM. Seto Marsunu, Op. Cit., hlm. 182.
54 Xaxier Leon-Dufour, Op. Cit., hlm. 371.
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Bartimeus menerima kebaikan ganda dengan menaruh kehormatan atas imannya. “imanmu telah

menyelamatkan engkau”, iman kepada Kristus sebagai Anak Daud, dan belas kasihan serta

kuasa-Nya: bukan kesusahanmu, tetapi imanmu yang membuat Kristus bekerja. Pertolongan

yang paling menghibur adalah yang datang oleh iman.

Mengikuti Yesus dalam perjalanan-Nya, Yesus membuat Bartimeus menerima

kebaikan berganda, ketika Bartimeus bisa melihat ia mengikuti Yesus dalam perjalanan-Nya

dengan ini Bartimeus menunjukkan bahwa ia telah disembuhkan, ia tidak lagi membutuhkan

orang lain untuk membantunya, tetapi ia bisa berjalan sendiri dan dengan ini ia membuktikan

perasaan bersyukurnya atas kebaikan Kristus kepadanya, yaitu bahwa ia menggunakan

penglihatannya itu dengan mengikuti Kristus. Karunia yang diterima Bartimeus dari Yesus,

langsung dimanfaatkannya untuk mengikuti Yesus dalam perjalanan. Ia tidak mau duduk di

pinggir jalan lagi, ia tidak mau menggantungkan hidupnya pada belas kasih manusia lain atau

pun usahanya sendiri melainkan kepada Yesus saja.  Tidaklah cukup untuk hanya datang kepada

Kristus untuk mendapat kesembuhan rohani tetapi ketika kita disembuhkan kita harus tetap

mengikuti Dia, supaya kita dapat memuliakan Dia dan menerima petunjuk dari-Nya. Dengan

demikian Bartimeus menjadi teladan bagi orang yang hendak mengikuti Yesus.55

Akhirnya di sini ada sentuhan yang menggembirakan, Bartimeus memang seorang

pengemis yang ada di pinggir jalan. Namun, sesungguhnya Bartimeus adalah seorang yang tahu

berterima kasih hal ini dibuktikan dengan apa yang dilakukan Bartimeus. Setelah ia dapat

melihat, ia mengikuti Yesus, ia tidak pergi begitu saja menurut kemauannya sendiri ketika

kebutuhannya sudah terpenuhi. Ia mulai dengan kebutuhan dan melanjutkannya dengan

55 Stefan Leks, Op. Cit., hlm. 369.
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berterima kasih, serta mengakhirinya dengan kesetiaan, hal ini merupakan ringkasan yang

sempurna mengenai tahapan-tahapan menjadi murid Yesus.56

Setelah ia dapat melihat lalu ia mengikuti Yesus. Partisipasi Bartimeus dalam lanjutan

perjalanan Yesus tidak hanya membuktikan bahwa ia sungguh-sunggung sembuh dari kebutaan

dan secara fisik mampu mengikuti ziarah ke Yerusalem, lebih dari itu ia diselamatkan oleh

imannya yang melihat siapakah Yesus sesungguhnya. Bartimeus menjawab suara panggilan

Yesus dengan menjadi pengikut-Nya. Orang buta yang awalnya duduk di pinggir jalan, kini

menjadi pengikut dalam perjalanan Yesus, yang adalah perjalanan menuju penolakan,

penderitaan, wafat dan kebangkitan. Orang ini melihat dan melakukan apa yang sepanjang kisah

perjalanan diharapkan oleh Yesus dan murid-muridNya tetapi sampai saat itu belum mereka lihat

dan nanti tidak dapat mereka lakukan. Kisah perjalanan menuju Yerusalem dimulai dengan

pengakuan Petrus di Kaisarea Filipi bahwa Yesus itu Mesias (8:29), kisah panjang itu kini

berakhir di Yerikho dengan pengakuan Bartimeus akan Mesias “Anak Daud”. Pengakuannya

akan bergema dalam kisah ketika yesus masuk ke kota Yerusalem dan kembali diakui sebagai

Mesias, raja keturunan Daud.57

3.8 Kesimpulan Teologis

Berdasarkan eksegese literer terhadap teks, penulis melihat bahwa peristiwa

penyembuhan Bartimeus pengemis buta di pinggir jalan kota Yerikho (Mrk 10:46-52)

merupakan satu peristiwa timbal balik antara Yesus yang berbelaskasih dan iman Bartimeus

manusia yang menderita. Dalam mukzijat penyembuhan ini, Bartimeus tidak hanya ditempatkan

sebagai objek penerima belas kasihan tetapi juga sebagai subyek yang ikut terlibat dalam karya

56 William Barcley, Op. Cit., hlm. 436.
57 Martin Harun, Op. Cit., hlm. 197.
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pembebasan Allah. Tindakan Yesus ini tentu tidak lahir sedemikian rupa begitu saja. Namun

seperti yang diserukan oleh Bartimeus, “Yesus anak Daud, kasihanilah aku” (Mrk 10: 47,48),

keseluruhan tindakan ini didasari oleh belas kasihan Yesus. Hal ini sejalan dengan berbagai

tindakan mukjizat yang Yesus lakukan dalam berbagai kesempatan lainnya.

Inti pesan teologis dari Injil Markus 10:46-52 adalah kasih Yesus kepada manusia yang

menderita. Keselamatan yang diterima oleh manusia yang menderita semata-mata terjadi karena

kasih Yesus. Kasih Yesus yang menjadi dasar peristiwa penyembuhan yang dialami oleh

Bartimeus pengemis buta, memang ada hal lain yang tidak kala penting dalam peristiwa

penyembuhan ini yaitu keteguhan iman. Pesan teologis ini berkiblat juga pada satu hal yakni

keteguhan iman Bartimeus. Keteguhan iman Bartimeus inilah yang memungkinkan

penyembuhan itu terjadi atas dirinya. Keselamatan yang terjadi pada manusia yang menderita

pertama-tama terjadi karena kasih Yesus lalu iman dari manusia yang menderita.


