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P U J I A N  U N T U K  E D I S I  P E RTA M A

“Sebuah buku yang penuh makna dan koreksi yang sangat dibutuhkan 

mengenai pandangan kita tentang dunia jasmani, memberikan pema

haman tentang keanggotaan — dalam tubuh jasmani kita dan dalam 

tubuh Kristus.”

—Sheldon Vanauken, penulis buku A Severe Mercy

“Sebuah buku yang memesona, membuat saya berharap mempunyai 

wawasan itu untuk saya tulis.”

—C. Everett Koop, mantan Dokter Militer

“Renungan dan kisah yang ditulis oleh seorang manusia yang rentan 

terhadap sakit hati. Buku karangan Paul Brand ini, sebagaimana kehi

dup an nya sebagai seorang dokter, sangat mengagumkan.”

—Richard Selzer, penulis buku Mortal Lessons  

dan Confessions of a Knife

“Sebuah karya medis, biologis, dan spiritual yang luar biasa. Buku yang 

penuh dengan penghargaan dan pemahaman yang luar biasa tentang 

tubuh manusia, kehidupan, dan kepercayaan kepada Allah.”

—Joseph E. Murray, Pemenang Hadiah Nobel,  

The New England Journal of Medicine



P U J I A N  U N T U K  E D I S I  I N I

“Di dunia ini, yang terbagibagi oleh ras dan raut wajah, penyembuh 

Philip Yancey dan Paul Brand mempersatukan kita dengan melakukan 

perjalanan mengagumkan melalui tubuh manusia — yang merupakan 

penemuan yang menginspirasi, sel demi sel, dari cetak biru menakjub

kan yang dibuat Allah untuk gerejaNya yang dipersatukan. Sebagai 

satu kolaborasi yang gemilang, buku mereka mengesahkan bahwa 

kalau setiap sel itu berarti, maka setiap kehidupan juga berarti. Namun 

hanya dalam hubungan satu dengan yang lainlah kita dapat tetap hidup. 

Untuk membuktikan pandangan itu, Yancey dan Brand mengambil bal

sam yang menyembuhkan dan membangkitkan untuk gereja yang me

marmemar dan tercabikcabik. Buku ini adalah satu prestasi yang luar 

biasa, dan memberikan teguran yang menenangkan hati. Tetapi yang 

terbaik di antara semuanya adalah, buku ini terbit tepat pada waktu

nya.”

—Patricia Raybon, Penulis buku My First White Friend dan Undivided:  

A Muslim Daughter, Her Christian Mother, Their Path to Peace

“Saya sangat menghargai karya Philip Yancey, teman saya selama berta

huntahun. Saya sangat menganjurkan buku ini, di mana Philip mem

berikan hikmatnya dan hikmat Dr. Paul Brand kepada para pembaca 

dari generasi yang baru. Saya harap buku ini akan sangat berguna bagi 

orangorang Kristen maupun orangorang bukanKristen.”

—John M. Perkins, pendiri Christian Community Development 

Association, Direktur emeritus dari John Perkins Foundation



“Sudah lama saya menyukai kolaborasi antara teolog hebat Philip Yancey 

dan mentornya — Paul Brand, dokter bedah ortopedi dan humanitarian. 

Adalah suatu berkat yang besar dapat membaca lagi karya tulis ini se

sudah tiga puluh tahun berlalu, dan menenggelamkan diri saya dalam 

cerita tentang pelayanan Dr. Brand di tengah orangorang kusta di India 

dan Bayou, dan dalam pelajaranpelajaran yang dipetik dari pengalam

annya itu, tentang pekerjaanpekerjaan yang sangat mengagumkan 

yang terjadi dalam tubuh manusia, keindahan persahabatan dan kepe

dulian manusia, pengetahuan yang mendalam tentang kasih Allah. 

Cemerlang, memesona, dan memikat, inilah bentuk klasik modern 

dari ilmu pengetahuan dan iman.”

—Anne Lamott, penulis buku Traveling Mercies, Bird by Bird,  

dan Hallelujah Anyway

“Buku ini adalah satu kesaksian tentang misteri luar biasa dari hadirat 

Allah — Firman yang menjadi daging, seperti yang dikatakan dalam Injil 

Yohanes. Bagi orangorang yang kehidupan kerohaniannya terlalu meng

awangawang, perhatian Dr. Brand pada tubuh jasmani yang hidup 

mengajak kita kembali kepada diri kita yang sebenarnya. Di saat yang 

sama, Yancey melukiskan dengan katakata, kebenaran konkret menge

nai keberadaan kita. Saya berdoa semoga Anda dapat menerima kom

bi nasi hikmat dan keterampilan ini sebagai karunia — yakni perkataan 

yang tepat pada waktunya, yang mengajak kita semua masuk lebih 

jauh ke dalam kehidupan yang sebenarnya.”

—Jonathan Wilson-Hartgrove, penulis buku Reconstructing the Gospel

“Dr. Brand adalah seorang dokter medis yang legendaris, dan Philip 

ada lah seorang dokter yang menangani jiwa. Bersamasama mereka 

menulis salah satu buku terbesar mengenai kehidupan ... di dunia di 

mana sudah terlalu banyak kehidupan yang ternoda dan tercemar. 



Semoga buku ini bisa membuat Anda menjadi pemenang dalam ke

hidupan, sama seperti kedua orang ini, dan semoga kita bisa menjadi 

musuh terbesar bagi maut.”

—Shane Claiborne, salah seorang pendiri The Simple Way  

dan Red Letter Christian, penulis buku Beating Guns

“Kecerdasan imajinatif Allah dengan ciptaan jasmaniNya selalu mem

punyai kesejajaran yang mengagumkan di alam roh, dan begitu juga 

dengan contoh sempurna dari ciptaanNya, yakni tubuh manusia. Dalam 

karya klasik mereka yang tak lekang oleh waktu, Fearfully and Wonder

fully, teman saya, Philip, dan rekan penulisnya, Dr. Brand, menarik 

kesejajaran yang mengagumkan antara tubuh kita dan Tubuh Kristus, 

yang membuat pembaca tercengang keheranan. Buku yang menga

gumkan ini memberikan pengaruh mendalam pada hidup saya ketika 

saya pertama kali membacanya bertahuntahun lalu, dan wawasan yang 

terkandung di dalamnya pasti akan membuat Anda juga terkagum

kagum!”

—Joni Eareckson Tada, Joni and Friends International Disability Center
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“Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku,  

menenun aku dalam kandungan ibuku.  
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oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib.”
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P E N D A h U l U A N

Edisi Baru untuk  
Waktu yang Baru

P h i l i p  ya n c e y

P ertama kali saya mengetahui tentang Dr. Paul Brand adalah 

pada tahun 1976, ketika sedang menulis buku saya yang 

berjudul Di Manakah Allah? Ketika saya sedang merenungkan 

tentang rasa sakit, di lemari di sebuah rumah obatobatan (armamen

tarium) istri saya menemukan sebuah esai menarik yang ditulis Dr. 

Paul Brand tentang “Karunia Rasa Sakit”. Dr. Brand mempunyai sudut 

pandang yang unik: sementara kebanyakan orang berusaha melepaskan 

diri dari rasa sakit, dia menghabiskan beberapa juta dolar dalam usaha

nya untuk menciptakan sistem rasa sakit. “Saya bersyukur kepada Allah 
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untuk rasa sakit!” tulisnya. “Menurut saya, itu pemberian yang paling 

berharga untuk pasienpasien kusta saya.”

Sesudah berlatih sebagai dokter bedah ortopedi di Inggris, Dr. 

Brand melewatkan sebagian besar kariernya di India, di mana dia mem

buat satu penemuan dramatis tentang kusta, salah satu penyakit yang 

tertua dan paling ditakuti. Penelitian yang cermat meyakinkan dia bah wa 

manifestasi mengerikan dari penyakit yang kejam itu — kehilangan 

jarijari kaki dan jarijari tangan, kebutaan, borokborok pada kulit, 

cacat wajah — semuanya berasal dari satu penyebab, yakni tidak ada

nya rasa sakit. Kusta membungkam selsel saraf, dan akibatnya, para 

penderita kusta tanpa sadar merusak diri mereka sendiri, sedikit demi 

sedikit, karena mereka tidak dapat merasakan sakit.

Ketika Dr. Brand pindah dari India ke satu laboratorium bertek

nologi tinggi di Louisiana, dia mengaplikasikan apa yang sudah dipel

ajarinya tentang ketidakpekaan dan tidak adanya rasa sakit pada pe

nyakitpenyakit seperti diabetes. Mantan Kepala Dinas Kesehatan, C. 

Everett Koop, di kemudian hari memberi tahu saya bahwa penemuan

penemuan Dr. Brand merevolusi cara pengobatan pada kaki penderita 

diabetes, sehingga menolong mencegah puluhan ribu amputasi setiap 

tahunnya.

Karya Dr. Brand mendapatkan penghargaan di beberapa benua. 

Ratu Elizabeth II menganugerahinya gelar sebagai Commander of the 

Order dari Kerajaan Inggris, sedangkan India’s Mahatma Gandhi 

Founda tion memilihnya sebagai satusatunya orang Barat untuk mela

yani dalam dewan itu, dan US Public Health Service memberinya peng

hargaan tertinggi. Meskipun sudah mendapatkan pengakuan interna

sional yang sedemikian tinggi, saya melihat kerendahan hati tetap 

menjadi ciri terbesar pada dirinya.

Ketika saya bertemu dia, Dr. Brand masih sedang menyesuaikan 

diri untuk hidup di Amerika Serikat. Kemewahan demi kemewahan yang 
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dihadapinya setiap hari membuatnya gelisah, dan dia merindukan ke

hidupan sederhana yang dekat dengan tanah. Dia lebih suka berjalan 

tanpa alas kaki dan melewatkan waktu luangnya untuk mengamati 

burung dan merawat kebunnya. Walaupun dia kenal dengan orangorang 

seperti Gandhi, Ibu Teresa, Albert Schweitzer, dan Pangeran Philip, dia 

jarang menyebutkan nama mereka. Dia berbicara terbuka tentang 

kegagalankegagalannya dan selalu berusaha mengelakkan pujian atas 

kesuksesannya bila sedang berbicara dengan rekanrekannya. Yang 

paling mengesankan bagi saya adalah orang yang paling bijak dan pa

ling cerdas yang pernah saya kenal itu membaktikan hidupnya untuk 

orangorang rendahan di planet ini: kasta Terendah dan Terbuang di 

India (yang sekarang disebut sebagai kaum Dalit) yang menderita 

kusta.

Warisan yang Berkesinambungan
Percakapanpercakapan yang paling menonjol bagi saya sekarang ada

lah percakapanpercakapan ketika Dr. Brand mengingat pasienpasien 

“yang tidak berarti” yang pernah dirawatnya dengan sepenuh hati. 

Ketika dia memulai pekerjaan perintisnya, dia adalah satusatunya dok ter 

bedah ortopedi di dunia yang bekerja di tengah lima belas juta penderita 

kusta. Dia dan istrinya, Margaret, melakukan puluhan prosedur operasi 

pada beberapa pasien ini, mengubah telapak tangan yang kaku menjadi 

tangan yang dapat digunakan melalui pengalihan urat daging secara 

inovatif, pembuatan kaki, pencegahan kebutaan, transplantasi alis, pe

rancangan hidung baru.

Dia memberi tahu saya tentang sejarah keluarga para pasien itu, 

penolakan kejam yang mereka alami ketika penyakit itu mulai muncul, 

pengobatan cobacoba yang dilakukan dokter dan pasien itu bersama

sama. Matanya hampir selalu berkacakaca dan dia akan menyeka air 
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mata saat mengingat penderitaan mereka. Baginya, orangorang ini, di 

antara orangorang yang paling diabaikan di bumi ini, bukanlah orang

orang yang tidak berarti, melainkan pribadipribadi yang diciptakan 

segambar dengan Allah, dan dia mengabdikan dirinya untuk menghor

mati dan membantu memulihkan citra itu.

Ketika saya semakin mengenalnya, Dr. Brand mengaku kepada saya 

dengan agak malumalu bahwa dia pernah mencoba menulis buku. Se

sudah mendengar dia menyampaikan serangkaian ceramah di hadapan 

Sekolah Kedokteran Kristen di India, para anggota fakultas lain men

desaknya untuk menuliskan topik itu untuk diterbitkan. Hasilnya ha

nya mencapai sembilan puluh halaman, tidak cukup untuk sebuah buku. 

Dua puluh tahun sudah berlalu, dan sejak waktu itu dia belum me

nyentuh naskah itu lagi. Saya membujuknya untuk membongkarbong

kar lemarilemari dan lacilaci meja sampai dia menemukan salinan 

karbon ketiga dari ceramahceramah di kapel itu, dan malam itu saya 

duduk sampai jauh melewati tengah malam membaca perenungannya 

yang luar biasa tentang tubuh manusia.

Dr. Brand menyebutkan tujuan penulisannya:

Dalam beberapa hal, kami, para dokter, seperti karyawan di bagian 

peng aduan dari sebuah supermarket besar. Kami cenderung mene

rima pandangan yang berat sebelah tentang kualitas suatu produk 

ketika kami mendengar tentang kejelekannya sepanjang hari. Dalam 

naskah kecil ini, sebaliknya, saya berusaha untuk berhenti sejenak dan 

mengagumi apa yang sudah diciptakan Allah, yakni tubuh manusia.

Dalam langkah selanjutnya, Dr. Brand mengemukakan satu ana

logi dari Perjanjian Baru, Tubuh Kristus, dan memperbaruinya dengan 

pengetahuannya yang berasal dari ilmu pengetahuan modern.

Saya meminta, dan mendapatkan, kebebasan untuk mengambil 

naskah aslinya dan mengembangkannya, dengan menambahkan ba

nyak cerita dari kehidupannya sambil menambahkan pengetahuan
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pengetahuan medis dan spiritual. Selama hampir satu dasawarsa, saya 

mengikuti Dr. Brand berkeliling dunia, menapak tilas langkahlangkah 

pelatihan medisnya di Inggris dan mengamati dia menangani pasien

pasien di rumah sakit penderita kusta di India dan Louisiana. Sambil 

duduk di bawah sebatang pohon asam, mengamati dia bekerja di labo

ratorium, terlompatlompat naik mobil Land Rover di jalan yang tidak 

rata, berdecitdecit di sepanjang terowongan bawah tanah London, 

saya menanyakan kepadanya apa saja yang terlintas di pikiran saya.

Bahkan sesudah empat puluh tahun berpraktik sebagai dokter, dia 

masih mempunyai semangat seperti anakanak bila bicara soal kehe

batan tubuh manusia. Percakapan kami melantur ke manamana, te

tapi setiap topik yang saya kemukakan itu sudah pernah direnung

kannya dalamdalam. Dia mengutip Shakespeare dan membicarakan 

akar katakata bahasa Yunani, Ibrani, dan Latin. Pada waktu luang, dia 

mengajari saya halhal seperti cara memilih buah ara yang matang 

(de ngan mengamati kupukupu) dan cara burung manyar membangun 

sarang mereka menggunakan hanya satu kaki dan paruhnya. Sebagai se

orang penulis muda, dengan rakus saya lahap semua pengetahuan baru 

itu.

Bertahuntahun sejak itu, kirakira 700.000 pembaca telah mem

beli buku Fearfully and Wonderfully Made atau lanjutannya, In His Image. 

Saya mendengar banyak orang mengatakan bahwa perempuanpe

rempuan yang sedang mengandung berterima kasih kepada kami ka

rena sudah membantu mereka menghargai mukjizat kehidupan dan 

kelahiran, mahasiswamahasiswa kedokteran memuji kedua buku ini 

karena mengantarkan mereka untuk berkarier dalam bidang medis, 

guruguru biologi SMA dan perguruan tinggi yang mengutip dari buku

buku ini di kelaskelas mereka, dan para pembaca lain berterima kasih 

karena telah mengingatkan tentang keajaiban tubuh manusia.
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Dokterdokter terkenal juga menulis pujian tentang warisan dari 

Dr. Brand, di antara mereka ada Joseph Murray, penerima hadiah Nobel 

sebagai pelopor transplantasi ginjal; penulis di bidang medis: Richard 

Selzer dan Abraham Verghese; dokter bedah saraf Oliver Sacks; Dame 

Cicely Saunders, pendiri gerakan hospice (rumah sakit khusus untuk 

orangorang yang sakit parah) modern. Walaupun tidak semua di an

tara mereka mempunyai iman Kristen, mereka menemukan hikmat da

lam katakata Dr. Brand dan juga mendapatkan inspirasi dari gaya peng

obatannya yang manusiawi.

Diperbarui dan Direvisi
Kedua buku itu tetap dicetak selama lebih dari tiga dasawarsa, dan 

ke beradaannya mulai dikenal. Sesudah mendengar selama bertahun

tahun dari sangat banyak pembaca yang bersemangat, saya ingin 

memperkenalkan Dr. Brand kepada generasi yang baru. Karena bidang 

pengobatan dan ilmu pengetahuan sudah mengalami kemajuan pesat, 

saya melakukan revisi dan pembaruan berkenaan dengan rincianrin

cian yang terkait, dalam proses meringkas teks itu untuk menciptakan 

edisi gabungan yang baru ini.

Walaupun Dr. Brand sudah meninggal pada tahun 2003, saya ma

sih mengingat suaranya dari masa ketika dia tinggal di India dan di 

Louisiana. Dia merefleksikan hidupnya dari sudut pandang yang stra

tegis sebagai seorang ilmuwan, misionaris, dokter bedah, pencerita, dan 

teolog.

Kami hidup pada zaman yang terpisah, secara politik, rasial, dan 

religius, Amerika Serikat sedang mengalami tekanan berat pada kesatu

annya, dan halhal yang memecah belah telah menyebar ke seluruh 

dunia. Kami harus banyak belajar dari orang yang mempelajari ilmu ke

dokteran di tengah memanasnya Perang Dunia II, ketika hampir se
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luruh dunia mengangkat senjata, dan yang memulai kariernya sebagai 

dokter selama masa Perpecahan India, peristiwa yang menjadi bencana 

besar yang merenggut nyawa lebih dari satu juta orang dan membuat 

empat belas juta orang menjadi pengungsi.

Dunia modern bergantung pada lembagalembaga — aliansi glo

bal, perusahaan, denominasi gereja, birokrasi pemerintahan — banyak 

di antaranya yang tampaknya gagal. Mungkin sekaranglah waktunya 

untuk melihat kepada satu jenis masyarakat yang berbeda, bukan 

orga nisasi, melainkan organisme, yang paling cocok digambarkan 

sebagai tubuh manusia.

Budaya modern juga cenderung memperkecil segala sesuatu. Kita 

memperkecil musik, film, dan ilmu pengetahuan menjadi datadata kecil 

yang dapat disimpan di smartphone seukuran kepalan tangan. Ilmu 

pengetahuan, ilmu kedokteran, dan usahausaha lain diperkecil ke ruang

ruang kerja profesional yang hampir tidak saling berhubungan. Dr. Brand 

mempunyai kemampuan yang langka untuk mempertemukan bidang

bidang yang ada. Sebagai seorang ilmuwan yang bersemangat, peng

amat burung, pendaki gunung, dan tukang kebun organik, dia berusaha 

keras untuk mengintegrasikan tatanan alam dengan tatanan spiritual. 

Sebagai orang Kristen, dia senang menemukan gemagema Sang Pen

cipta yang terdengar lewat alam.

Bila Anda mengarahkan teleskop untuk melihat galaksigalaksi, 

bintangbintang, dan planetplanet di alam semesta, dan kemudian me

lihat melalui mikroskop molekulmolekul, atomatom, dan elektron

elektron yang sangat kecil, Anda akan melihat kemiripan struktur dan 

pola dari kedua hal itu. Pencipta yang sama telah merancangkan kedua 

tingkat realitas itu. Dan Pencipta yang sama itu juga yang merancangkan 

tubuh manusia dan kemudian mengilhami para penulis Perjanjian 

Baru untuk melihat ke sana sebagai model dari kebenaran rohani. Wa

wasan Dr. Brand tidak berbentuk khotbah, melainkan sebagai peng
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amatanpengamatan yang teliti tentang bagaimana selsel bekerja sama 

sebagai satu komunitas dan pelajaran apa saja yang dapat kita petik 

dari mereka.

Saya harap buku ini akan membantu menjembatani jurang yang 

sudah terlalu lama memisahkan dunia ciptaan dari Penciptanya. Allah 

menciptakan materi, menggunakan kreativitas yang luar biasa ketika 

menciptakan dunia ini, khususnya ketika merancang tubuh kita. Se

tidaknya, yang dapat kita lakukan adalah bersyukur.

Saya terkenang kepada tahuntahun kolaborasi kami ketika karier 

menulis saya sendiri baru saja dimulai. Saya mempunyai topiktopik 

yang sangat bagus untuk digarap: alam jasmani dan khususnya tubuh 

manusia yang mengagumkan itu; kehidupan luar biasa seorang dokter 

bedah yang membawa kesembuhan kepada orangorang yang tidak bisa 

merasakan sakit dan dengan demikian menjadi jauh lebih menderita; 

dan misteri Tubuh Kristus, yang tentu saja adalah perjalanan paling 

ber bahaya yang pernah diciptakan Allah, dengan memercayakan re

putasi ilahi kepada orangorang seperti kita, para pengikutNya yang 

anginanginan.

Catatan Pribadi
Sahabat sejati dapat dibuktikan, seiring berjalannya waktu, pada pe

nga ruhnya terhadap Anda. Ketika saya membandingkan diri saya pada 

pertemuan pertama kami dan diri saya saat ini, saya menyadari ada per

ubahanperubahan besar terjadi dalam diri saya, Dan Paul Brand ber

tanggung jawab atas banyak perubahan itu.

Pada bagian lain, saya sudah menulis dengan jujur tentang pergu

mulanpergumulan awal saya dengan iman, yang sebagian besar di aki

batkan oleh gerejagereja yang berbahaya. Saya dapat membayangkan 

Allah dengan lembut mengarahkan saya kepada Dr. Brand (melalui 



9

P E N D A h U l U A N

pe nemuan secara kebetulan oleh istri saya di sebuah lemari, tentu saja 

(pada waktu yang genting dalam perjalanan rohani saya. Baiklah, Philip, 

kamu sudah melihat beberapa hal terburuk yang disampaikan gereja. 

Sekarang saya akan menunjukkan kepadamu satu hal yang terbaik.

Paul Brand adalah seorang lakilaki yang baik dan hebat, dan saya 

akan selalu mensyukuri waktu yang kami lewatkan bersama. Iman saya 

bertumbuh saat saya mengamati dengan mata kritis seorang penulis 

seseorang yang menjadi semakin baik dalam segala cara karena iman

nya. Tidak ada orang yang lebih memengaruhi saya, dan saya tidak kenal 

orang lain yang bisa menggambarkan dengan cara yang lebih baik per

nyataan Yesus dalam keempat Injil yang paling banyak dikutip, yang 

mengatakan bahwa “barangsiapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia 

akan memperolehnya”. Dari sudut pandang budaya yang terobsesi de

ngan kesuksesan, seorang dokter bedah ortopedis yang menyerahkan 

kariernya demi beberapa orang yang paling miskin dan paling tertindas 

di planet ini adalah contoh dari orang yang “kehilangan nyawanya”. 

Tetapi Dr. Brand menjalani hidup yang sama memuaskan dan sama kaya

nya seperti yang dijalani setiap orang yang saya kenal. Dia adalah orang 

yang menggabungkan prestasi profesional dengan kualitas kerendahan 

hati yang tak lekang oleh waktu dan dengan semangat petualangan yang 

menggebu.

Sama seperti orangorang lain, dia menolong mengarahkan saya 

berkenaan dengan sudut pandang, roh, dan citacita. Saya melihat dunia 

jasmani dan isuisu tentang lingkungan sebagian besar melalui cara 

pandangnya. Dari Dia saya juga mendapatkan keyakinan bahwa kehi

dupan Kristen yang saya dengar dalam teori, sebenarnya dapat diprak

tikkan. Bukan mustahil hidup di tengah masyarakat modern, mencapai 

sukses tanpa kehilangan kerendahan hati, melayani orang lain dengan 

penuh pengorbanan, namun muncul dengan sukacita dan kepuasan. 
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Setiap kali saya meragukan itu, saya mengingat kembali waktu saya 

ber sama Paul Brand.

Sekarang saya dapat melihat bahwa ada pertukaran dalam kola

borasi kami ketika menulis. Karena pernah terluka oleh gereja dan di

landa keraguan, saya menjadi tidak dewasa dan tidak mempunyai ke

mampuan untuk mengungkapkan iman saya sendiri yang belum dewasa 

itu. Tetapi saya dapat menulis dengan integritas penuh tentang iman Dr. 

Brand, dan melalui proses itu katakata dan pikiranpikirannya men

jadi katakata dan pikiranpikiran saya juga. Sekarang saya melihat bah wa 

sepuluh tahun yang saya jalani untuk bekerja bersamanya adalah tahap 

peralihan yang penting. Sebagai seorang penulis, saya mengungkapkan 

imannya dengan katakata. Sebagai penukarnya, dia mengungkapkan 

katakata saya dengan iman.

Simone Weil pernah berkata, “Kejahatan imajiner [seperti yang 

digambarkan dalam bukubuku dan filmfilm] itu romantis dan ber

variasi; kejahatan yang nyata itu suram, monoton, ituitu saja, mem

bosankan. Kebaikan yang imajiner itu membosankan; kebaikan yang 

nyata itu selalu baru, mengagumkan, menyenangkan.” Saya melihat ke

baikan yang nyata dalam diri Paul Brand dan saya merasa kebaikan itu 

memang mengagumkan dan menyenangkan. Sebagai rekannya dalam 

menulis, saya merasa mendapat hak istimewa untuk ikut berperan da lam 

menyinarkan terang pada hidupnya.



B A G I A N  S A T U

Segambar 
Dengan Dia

Manusia Adalah Mahakarya!   

Betapa Mulia Akal Budinya! Tiada Terbatas Kemampuannya!  

Betapa Istimewa dan Mengagumkan Perawakan dan Gerakannya! 

Bagaikan Malaikat Perbuatannya, Bagaikan Allah Pengertiannya!

—  W i l l i a m  S h a k e s p e a r e  —
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Tidak Tampak 
Menjadi Tampak 

T irai memisahkan kelompok siswa magang dan mahasiswa 

kedokteran dari bagian lain bangsal yang berisi empat puluh 

tempat tidur di sebuah rumah sakit pelatihan di Vellore, India. 

Pada bagian lain bangsal itu tampak berbagai aktivitas: para perawat 

sibuk mengurus pasienpasien lain, keluargakeluarga yang datang 

membesuk dengan membawa makanan dari rumah. Tetapi, di balik tirai, 

kami sedang memerhatikan rekan muda kami saat dia sedang membuat 

diagnosis.

Posisinya setengah berlutut, seperti yang saya ajarkan kepadanya, 

dan tangannya yang hangat menyelip ke bawah selimut dan memegang 

perut seorang pasien perempuan. Sementara jarijarinya memeriksa 

dengan lembut untuk mencari tandatanda yang memberi petunjuk 

tentang adanya suatu penyakit, dia mengajukan serangkaian pertanyaan 
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kepada perempuan itu, yang menunjukkan bahwa dia sedang menim

bangnimbang antara kemungkinan adanya radang usus buntu atau 

infeksi ovarium. Tibatiba mata saya menangkap sesuatu — gerakan 

kecil yang hampir tidak kentara di wajah siswa magang itu. Apakah itu 

lengkung alis yang naik? Suatu kenangan samar muncul di benak saya, 

tetapi saya tidak bisa mengingatnya dengan jelas.

Pertanyaanpertanyaan siswa magang itu mengarah ke bidang 

yang sensitif, khususnya bagi masyarakat Hindu yang menekankan 

sopan santun. Apakah perempuan ini pernah terkena penyakit kelamin? 

Dia menatap lurus ke mata perempuan itu saat menanyainya dengan 

nada suara yang menenangkan. Bagaimanapun juga, ekspresi wajahnya 

menunjukkan simpati, ingin tahu, dan kehangatan. Ekspresi wajah 

itulah yang membujuk perempuan itu untuk mengesampingkan rasa 

kikuknya dan mengatakan kebenaran kepada kami.

Saat itu, saya tibatiba teringat kepada satu tempat. Nah, itu dia! Alis 

kiri naik dan alis kanan turun, kepala miring ke satu sisi, mata berkedip, 

senyum miring penuh arti — semua ini tidak lain dan tidak bukan 

adalah ekspresi wajah Profesor Robin Pilcher, mantan kepala dokter 

bedah saya dulu di London. Ingatan ini membuat saya terkesiap.

Terkejut oleh reaksi saya, siswasiswa itu menatap saya. Tetapi saya 

memang merasa seolaholah siswa magang itu sudah mengenal gaya 

Profesor Pilcher dan sekarang sedang menirukannya. Saya harus men

jelaskan sikap saya itu kepada siswasiswa itu. “Itu ekspresi wajah man

tan kepala dinas saya! Kebetulan sekali — kamu persis menirukan ekspresi 

wajah yang sama, padahal kamu belum pernah ke Inggris dan Pilcher 

belum pernah pergi ke India.”

Mulanya, siswasiswa itu menatap saya dengan tampang bingung. 

Akhirnya, dua atau tiga orang di antara mereka menyeringai, “Kami tidak 

tahu soal Profesor Pilcher itu,” kata yang seorang. “Tetapi, Dr. Brand, 

dia itu tadi menirukan ekspresi wajah Anda.”
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Malam harinya, sendirian di ruang kantor saya, saya mengingat kem

bali masa ketika saya menjadi anak buah Profesor Pilcher. Saya sudah 

mempelajari banyak teknik pembedahan dan prosedur diagnostik dari 

dia. Bahkan dia juga sudah menularkan nalurinya, ekspresi wajahnya, 

dan senyumnya kepada orangorang lain. Senyumnya itu sangat ramah, 

sempurna untuk membuat seorang pasien membuang rasa malunya 

untuk memberitahukan petunjukpetunjuk penting.

Sekarang, saya, murid Pilcher, sudah menjadi jembatan penghu

bung yang mengantarkan hikmatnya kepada muridmurid yang 

terpisah jarak sembilan ribu mil dari tempatnya. Siswa magang itu orang 

India, pemuda berkulit cokelat, berbahasa Tamil, sama sekali tidak mem

punyai kemiripan dengan Pilcher ataupun saya. Tetapi dia telah me

nun  jukkan kemiripan yang luar biasa dengan mantan atasan saya 

sehingga seketika itu juga saya langsung terkenang kepada masa kuliah 

saya di universitas. Pengalaman di bangsal itu memberi saya wawasan 

yang sejernih kristal mengenai konsep “citra, gambaran”.

Frasa Misterius
Di zaman modern, kata citra mungkin mempunyai konotasi yang ber

lawanan dari maknanya semula. Sekarang, seorang politikus menyewa 

orang yang bisa membentuk citra politik bagi dirinya, seorang pelamar 

kerja berdandan untuk menampilkan citra kepercayaan diri dan kesuk

sesan, satu perusahaan berusaha mencari citra pasar yang tepat bagi 

dirinya. Saya ingin mengembalikan makna semula dari kata itu, yakni 

keserupaan yang nyata, bukan ilusi yang memberikan kesan berbeda 

dari yang sebenarnya.

Bayangkan satu buntalan protoplasma seberat 4,5 kg menggeliang

geliut di dalam selimut. Sang ayah beratnya dua puluh kali dari berat 

bayi nya, dan ukuran bagianbagian tubuhnya berbeda dari bayinya. 


