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BAB IV

PEMBUKTIAN TESIS

4.1 Kasih Yesus Atas Manusia yang Menderita

Pengalaman Yesus akan Allah boleh disebut sebagai dasar dan akar seluruh pewartaan-

Nya tentang kerajaan Allah. Di satu pihak, pengalaman Yesus akan Allah tentu tidak dapat

dilepaskan dari tradisi Yahudi sebagai konteks hidup religius-Nya. Dengan kata lain, Yesus

mempunyai pengalaman yang khusus akan Yahwe, dan juga memiliki hubungan yang khas

dengan Yahwe. Pengalaman yang khusus Yesus itu ada pada sapaan atau sebutan “Bapa”, untuk

Allah. Yesus menyapa Yahwe, Tuhan Allah Israel, dengan sebutan “Bapa”. Sebutan Allah

sebagai Bapa memang sudah dikenal dalam Perjanjian Lama (lih. Yes 63:16; Yer 3:4; Mal 2:10).

Tetapi sebutan “Bapa” dalam Perjanjian Lama itu lebih dikaitkan dengan pengalaman seluruh

umat Israel. Lain halnya dengan Yesus, Yesus menyebut Allah sebagai Bapa untuk diri-Nya dan

Dia sendiri mengidentifikasikan diri sebagai Anak.1

Hubungan khas antara Yesus dan Allah ini menjadi dasar dan warna seluruh isi Kerajaan

Allah yang diwartakan Yesus. Allah yang datang menegakkan pemerintahan-Nya di atas bumi

adalah Yesus Kristus. Kedatangan-Nya bukan untuk menghakimi tetapi justru pertama-tama

untuk menyelamatkan manusia. “Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia

1 E. Martasudjita, Mencintai Yesus Kristus, (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hlm. 85.
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telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya

tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab, Allah mengutus Anak-Nya ke dalam

dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia” (Yoh

3:16-17). Itulah sebabnya Allah yang ditampilkan Yesus adalah Allah yang penuh belas kasih

dan murahati. Allah yang berbelas kasih ini bukan hanya diwartakan oleh Yesus lewat kata-kata,

tetapi juga ditunjukkan melalui hidup Yesus sendiri. Ia bergaul dan peduli terhadap orang-orang

yang menderita karena kemiskinan dan keberdosaan mereka, seperti pemungut cukai (bdk. Luk

15:1; Mrk 2:15).2

Orang-orang miskin dan berdosa, dengan beban hidup lahir maupun batin yang mereka

alami, adalah kelompok orang yang paling rawan terhadap penderitaan. Dalam pandangan umum

penderitaan adalah hukuman dari Allah atas dosa-dosa mereka sendiri atau bahkan dosa-dosa

nenek moyang mereka (bdk. Yoh 9:2; Luk 13:2,4). Dengan demikian rasanya semua jalan untuk

keluar dan mengalami kebebasan dari beban-beban hidup sama sekali tertutup. Yang disebut

orang-orang miskin adalah para pengemis yang tidak mungkin memperoleh pekerjaan karena

sakit atau cacat (buta, lumpuh, bisu dan tuli), masih ada janda dan yatim piatu yang tidak

mempunyai saudara untuk menjamin hidup mereka. Di samping orang-orang miskin ada pula

orang-orang berdosa, yang termaksud dalam kelompok ini seperti pemungut cukai dan para

wanita pelacur. Keadaan seperti ini sangat bertentangan dengan cita-cita hidup umat Allah yang

semestinya dibangun di atas dasar perjanjian. Allah yang mengikat perjanjian adalah yang telah

membebaskan mereka dari perbudakan Mesir (Kel 6:2-9). Allah yang sama juga menyatakan

kehendaknya untuk melindungi orang-orang lemah, janda-janda dan anak-anak yatim piatu (Ul

10:17-18; Mzm 76:9, 146:5-9). Setiap bentuk penindasan dikecam oleh para nabi yang

2 Ibid., hlm. 87.
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menyatakan kehendak Allah (Hos 4:1-3; Am 2:6-8). Kehendak Allah ini mestinya terwujud

dalam tata susunan masyarakat dimana anggota membuka pintu lebar-lebar bagi saudara-saudara

yang menderita karena miskin, berdosa dan tertindas (bdk Ul 15:11; Im 25:25-35) dan memberi

perhatian istimewa kepada orang-orang lemah (Ul 10:18; 24:17 Kel 22:22).3

Yesus tidak ikut-ikutan menuding orang-orang yang menderita sebagai orang-orang

yang dihukum Allah. Sebaliknya, Ia mewartakan kerahiman Allah, Allah yang berkuasa, yang

turun tangan dan menyatakan diri kepada orang-orang yang malang dan menderita karena

miskin, lapar dan menangis (bdk. Luk 6:20-23). Kerajaan-Nya adalah kerajaan damai sejahtera

(bdk. Yes 2:4; 9:6; 26:3) dan berarti pembebasan menyeluruh dari penindasan kuasa kejahatan

(Luk 10:18). Hidup Yesus seluruhnya dikuasai oleh pengalaman akan Allah sebagai Bapa yang

maha rahim, berbelas kasih, murah hati dan berbelarasa. Pengalaman-Nya akan Allah sebagai

Bapa mendorong-Nya untuk berbelarasa dengan orang-orang yang menderita, miskin dan

malang. Kerahiman Bapa yang Ia alami, Ia nyatakan dalam kasih dan belarasa-Nya terhadap

orang-orang yang menderita ini. Melihat orang-orang yang lelah dan terlantar seperti domba

yang tidak bergembala, hati-Nya tergerak oleh belas kasihan (Mat 9:36). Melihat banyak orang

yang menderita sakit, hati-Nya tergerak oleh belas kasihan (Mat 14:14). Melihat air mata seorang

janda di Nain, tergeraklah hati-Nya oleh belas kasih dan berkata “jangan menangis” (Luk 7:13),

demikian ia berbelarasa dengan orang kusta (Mrk 1:40-45; Mat 8:1-4, Luk 5:12-16), orang buta

(Mat 20: 29-34; Mrk 10:46-52; Luk 18:35-43) dan kepada orang-orang yang tidak mempunyai

apa pun untuk dimakan (Mrk 8:1-10; Mat 15:32-39).4

3 Frans Harjawiyata (edit.), Op. Cit., hlm. 48.
4 Ibid., hlm 52.
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Dengan demikian semua peristiwa penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus dan

keberpihakan Yesus kepada orang yang menderita semata terjadi karena kasih-Nya yang begitu

besar kepada manusia yang menderita.

4.2 Bartimeus Gambaran Manusia yang Menderita

Dalam Kitab Kejadian khususnya tentang asal mula manusia dikatakan bahwa Allah

menciptakan segala sesuatu baik adanya (bdk Kej 1:4a, 10. 12. 17. 25-31). Bila kita

menghubungkan kisah penciptaan dengan persoalan tentang penderitaan manusia, maka kita

harus takjub dan bertanya, mengapa Allah mengambil keputusan ini, mengapa Allah

menciptakan segala sesuatu di dunia kalau Allah tidak menyayanginya. Mengapa Allah

menciptakan dunia yang baik sedangkan penderitaan ada di mana-mana? Lebih dari itu, Kitab

Suci mengatakan Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa-Nya. Allah bersabda

“marilah kita membuat manusia menurut gambar dan rupa kita” (Kej 1:26).5 Lalu pertanyaannya,

kenapa ada penderitaan dalam hidup manusia?

Hal yang mengherankan adalah bahwa manusia sekalipun citra Allah, tetapi harus

menanggung banyak penderitaan. Penderitaan yang dialami oleh manusia tidak hanya terjadi

secara fisik belaka karena adanya kekurangan tertentu seperti: bisu, tuli, buta dan lumpuh

melainkan juga karena perasaan lain yang lebih kompleks seperti: kemiskinan, ketakutan,

kepanikan dan kesedihan. Boleh jadi penderitaan yang dialami oleh manusia adalah penderitaan

karena direndahkan, rasa malu, kejengkelan, keputusasaan, ketiadaan pegangan hidup,

penghinaan moral, kesalahan dan juga ketakutan akan kematian.6

5 H. R. Kushner, Derita, Kutuk atau Rahmat, (Yogyakarta: Kanisius, 1991), hlm. 20.
6 L. Ali, Op. Cit., hlm. 18.
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Penderitaan juga selalu dihubungkan dengan dosa dan kejahatan, sebagaimana telah

dialami oleh Adam dan Hawa yang dikisahkan dalam Kej 3:1-14. Di mana ada dosa dan

kedosaan berarti di situ ada kemalangan dan penderitaan. Dosa berarti terganggunya dan

rusaknya relasi antara manusia dengan Allah dan sesama (Kej 3:8-24) dan dunia sekitarnya,

maka ada penderitaan religius, sosial dan material. Meskipun orang beriman mensubjektivasikan

kesetiakawanan dengan Kristus dalam keselamatan namun mereka tetap, secara objektif dan juga

secara subjektif melalui dosa pibadi, terlibat dalam solidaritas dalam kedosaan. Karena itu

mereka pun tetap terlibat dalam akibat dosa dan kedosaan, berarti mereka terlibat dalam

kemalangan dan penderitaan.7

Dengan demikian lahirlah konsep tertentu dalam pikiran manusia bahwa penderitaan itu

seakan-akan hanya ditunjukkan kepada orang-orang tertentu yakni orang berdosa dan orang

jahat. Richard Rice dalam tulisannya menjelaskan secara tegas bahwa fakta penderitaan

merupakan keprihatinan universal. Cepat atau lambat, setiap orang akan berhadapan dengan

situasi ini. Manusia tidak akan pernah lari daripadanya, walaupun banyak orang telah

mengusahakannya. Penderitaan akan tetap ada selama manusia hidup dan ada karena penderitaan

itu ada dalam kenyataan hidup manusia maka manusia perlu menyadari eksistensinya sebagai

makhluk yang lemah, mau tidak mau harus menghadapi realitas penderitaan.8

Realitas ini menggambarkan bahwa manusia sebenarnya tidak rela apabila penderitaan

itu harus hadir dalam kehidupan mereka. Reaksi putus asa, kecewa, stres bahkan penolakan

merupakan bukti kuat yang terjadi dalam hidup manusia. Hal yang sama diungkapkan pula oleh

7 C. Groenen, Soteriologi Alkitab, Op. Cit., hlm. 224.
8 R. Rice, When Bad Things Happened to God’s Poeple, (California: Pacific Press Publishing Asosiation,

1994), hlm. 13.
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B. Kieser yang mengatakan bahwa kebanyakan orang yang menderita tampil dalam beraneka

wajah: tanpa harapan, putus asa, tak berdaya, sengsara, sedih, sepi bahkan aib dan malu.9 Orang

yang menderita adalah orang-orang yang kesepian yang merasa kehilangan relasi dan kedekatan

dengan Allah dan sesama. Dalam situasi seperti ini yang dirasakan adalah kesepian dan

kerapuhan sebagai manusia.

Pemahaman tentang manusia yang menderita pada zaman Yesus ditentukan oleh

beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, agama/religi dan budaya. Kaum yang menderita ini

mencakup orang-orang yang miskin, orang-orang cacat (buta dan lumpuh), orang-orang sakit,

kaum tertindas, orang-orang yang dikucilkan atau disingkirkan masyarakatnya dan orang-orang

berdosa. Yesus dalam satu dan lain kesempatan pernah berinteraksi dengan orang-orang dari

masing-masing kategori manusia yang menderita dan tak berdaya (Mrk 12:41-44; Luk 16:19-13;

18:9-4; 19:1-10; Yoh 8:1-11). Alkitab mengisahkan bahwa Allah membela perkara manusia yang

menderita yaitu kaum miskin dan tertindas serta berpihak dengan mereka (Ul 24:17-18; Mzm

82:1-4; Yer 5:26-29; Yes 3:13-17; Yeh 34:1-24).10

Bartimeus yang dikisahkan oleh penginjil Markus (10:46-52) adalah gambaran manusia

yang menderita, Bartimeus menderita bukan karena dosa dan kejahatan tetapi karena kekurangan

fisik atau cacat yaitu karena kebutaan yang ia alami. Penderitaan yang dialami oleh Bartimeus

pengemis buta merupakan penderitaan keterasingan dari sesamanya dan ketiadaan pegangan

hidup, hidup dari belas kasih orang lain. Bartimeus adalah pribadi yang mewakili manusia yang

menderita dan tanpa harapan, meskipun demikian Bartimeus bukanlah tipe orang menderita yang

malas dan tidak mau bangkit dari penderitaan yang dialami tetapi justru Bartimeus adalah tipe

9 B. Kieser, Ikut Menderita Ikut Percaya: Pastoral Orang Sakit, (Yogyakarta: Kanisius, 1984), hlm. 39.
10 Yvon Ambroise, R. G. I. Lobo, Transformasi Sosial Gaya Yesus, (Maumere: LPBAJ, 2000), hlm. 77.
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manusia yang berkemauan keras dan penuh keyakinan sehingga ia terbebas dari penderitaan

yang dialami.

4.3 Penyembuhan Bartimeus: Relasi Timbal Balik, Yesus yang Berbelas Kasih dan Iman

Manusia yang Menderita

Karya penyembuhan yang dilakukan Yesus mesti ditafsir dalam bingkai pemakmuran-

Nya tentang Kerajaan Allah. Mukjizat-mukjizat penyembuhan yang dilakukan Yesus tidak untuk

menunjukkan atau menampilkan Yesus sebagai seorang tabib ajaib. Sebaliknya, mukjizat-

mukjizat itu memperlihatkan bahwa melalui Yesus, Allah mencurahkan perhatian-Nya kepada

dunia ini dengan sepenuh-penuhnya dan untuk selama-lamanya. Yesus sendiri menafsir

mukjizat-mukjizat penyembuhan-Nya dengan mengatakan “tetapi jika Aku mengusir setan

dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya Kerajaan Allah sudah datang kepadamu” (Luk

11:12).11

Mukjizat-mukjizat yang dilakukan Yesus melambangkan sesuatu yang sangat istimewa

dalam hidup manusia dan menjadi simbol kuat kuasa pembebasan Allah dalam sejarah. Yesus

yang hadir dalam kehidupan manusia menjadi saluran kuat kuasa pembebasan Allah ini melalui

campur tangan-Nya yang berdasar pada iman manusia. Setiap mukjizat yang terjadi memiliki

ciri-ciri sebagai berikut: ada sesuatu keinginan dalam diri seseorang untuk berubah menjadi lebih

baik; orang itu melakukan upaya-upaya untuk menyatakan imannya bahwa Allah akan

menyembuhkan dia melalui Yesus dan iman ini diungkapkan secara lahiriah. Dalam setiap

11 Georg Kirchberger, John Mansford Prior (edit.), Kekuatan Ketiga Kekristenan, (Maumere: Ledalero,
2007), hlm. 161.
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mukjizat penyembuhan yang dilakukan Yesus, Yesus mengakui adanya dimensi ganda ini, yakni

tindakan Allah yang berbelas kasih dan iman orang yang disembuhkan.12

Yesus sebelum melakukan mukjizat penyembuhan selalu mengajukan pertanyaan guna

meneguhkan kembali iman orang yang akan disembuhkan-Nya, seperti yang terjadi dengan

seorang ayah yang memohon kesembuhan bagi anaknya yang sakit ayan (Mrk 9:22-25),

perempuan Siro-Fenisia yang meminta kesembuhan bagi putrinya (Mrk 15:22), sedangkan dalam

kasus penyembuhan seorang wanita yang menderita pendarahan (Mrk 5:25-34), Yesus

mendramatisir kejadiannya, menunjuk perempuan itu dan menyakinkan dia bahwa imannyalah

yang telah menyembuhkan dia.13 Iman jelas memainkan peran yang penting dalam penyembuhan

yang dilakukan Yesus, pada tiga kesempatan Yesus berkata “karena engkau percaya kepadaku

maka engkau sembuh” (Mrk 5:34; 10:52; Luk 17:19). Menurut penginjil Markus 6:5, Yesus

tidak melakukan mukjizat penyembuhan tanpa iman orang yang bersangkutan.

Iman yang dikehendaki oleh Yesus berbeda, iman bukanlah suatu keadaan jiwa yang

dapat menimbulkan mukjizat penyembuhan itu terjadi, melainkan suatu penerimaan tanpa syarat

akan pemerintahan Allah atas hidup manusia. Memohon kesembuhan dari Yesus berarti

memiliki iman dan kepercayaan kepada Allah dan kepada Yesus sebagai Anak-Nya yang

berbelas kasih, sehingga mereka yang memohon penyembuhan dapat menikmati berkat

penyembuhan (Mat 8:13; 15:28; Luk 7:9; Yoh 4:50).14

Penyembuhan selalu berkaitan dengan dua hal yakni belas kasih yang ditunjukkan Yesus

dan iman orang yang menderita. Dikisahkan dalam Injil ketika Yesus melakukan penyembuhan

12 Yvon Ambroise, R. G. I. Lobo, Op. Cit., hlm. 51.
13 Ibid., hlm. 52.
14 John Drane, Memahami Perjanjian Baru, Pengantar Historis-Teologis, (Jakarta: Gunung Mulia, 2016),

hlm. 166.
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kepada orang sakit hal pertama yang terjadi adalah Yesus tergerak oleh belas kasih dan diikuti

iman dan kepercayaan yang kuat dari orang yang menderita sehingga penyembuhan itu terjadi

(bdk. Mat 20:34; Mrk 1:41; Luk 7:13). Injil-injil, khususnya Injil Markus menggambarkan Yesus

sebagai seorang yang sangat merasakan penderitaan orang-orang yang menderita. Yesus tidak

hanya memberikan kekuatan kepada orang yang menderita melainkan si penderita juga diberikan

kekuatan untuk disembuhkan oleh karena imannya.15

Injil Matius secara eksplisit menghubungkan kekuatan iman dengan kuasa penyembuhan

dalam karya pelayanan Yesus (Mat 13:58; Mrk 6:5-6). Kisah penyembuhan seorang wanita yang

menderita akibat pendarahan selama 12 tahun (Mrk 5:25-34), dalam keadaan sakit seperti itu, ia

tidak boleh tampil di depan umum apalagi bertemu seorang laki-laki di tengah kerumunan massa

dan menyentuh dia. Tetapi Yesus mengerti maksud perempuan itu, Ia tahu bahwa ada tenaga

yang keluar dari diri-Nya lalu Ia berpaling dan bertanya “siapa yang menjamah jubah-Ku?” dan

ketika wanita itu dalam ketakutan, Yesus berkata “hai anak-Ku, imanmu telah menyelamatkan

engkau”. Yesus tidak menghubungkan penyembuhan itu dengan kuasa Allah atau kuasanya

sendiri melainkan dengan kekuatan iman wanita itu sendiri. Hal yang sama juga ditekankan

dalam kisah penyembuhan putri dari Yairus (Mrk5:21-24.35-43).16

Kisah penyembuhan Bartimeus pengemis buta yang terjadi di pinggir jalan Yerikho,

menampilkan seseorang yang menyambut Mesias dengan kepercayaan dan iman yang istimewa.

Dari awal, iman dan kepercayaan Bartimeus kentara dalam seruannya meminta belas kasihan

kepada Yesus (Mrk 10:47) yang diimaninya sebagai anak Daud, Mesias. Meskipun dihalangi

oleh orang banyak yang mengikuti Yesus, iman dan kepercayaan Bartimeus diuji dan bertambah

15 Michael L. Cook, 101 Tanya Jawab Tentang Yesus, (Jakarta: Obor, 1995), hlm. 93.
16 Ibid., hlm. 94.
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kuat dalam keberanian seruan kedua (Mrk 10:48). Kemantapan iman Bartimeus tampak lagi

dalam kerelaannya melepaskan jubahnya untuk segera menjawab panggilan Yesus (Mrk

10:49).17

Penyembuhan yang dialami oleh Bartimeus seorang pengemis buta semata-mata terjadi

berkat Yesus yang berbelas kasih dan iman dan kepercayaan yang kuat yang dimiliki oleh

Bartimeus. Penyembuhan itu merupakan hasil dari tanggapan Yesus yang berbelas kasih

terhadap iman Bartimeus, yang ditunjukkan oleh kegigihannya untuk terus memohon belas

kasihan dari Yesus “Yesus Anak Daud kasihanilah aku”. Iman yang dimiliki Bartimeus,

mengantar ia mengalami penyembuhan secara menyeluruh dalam dirinya. Iman Bartimeus

mencakup tindakan penuh kepercayaan bahwa Yesus yang diimaninya sebagai Mesias,

keturunan Daud akan mengabulkan permohonannya. Unsur iman dan keinginan yang mendalam

Bartimeus membuat Yesus bertindak menyembuhkannya. Penyembuhan yang dibuat oleh Yesus

yang dikisahkan dalam Injil-injil selalu menggambarkan relasi timbal balik antara iman dan

kasih.

17 Martin Harun, Op. Cit., hlm. 198.


