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1:40-45

Markus 

KUSTA

DOA HARI INI :

Tuhan Yesus, kami percaya segala macam penyakit pun taat kepada-Mu. 
Kami juga mau belajar taat Firman-Mu. Mampukan kami Tuhan. Amin.

Maka tergeraklah hati-Nya oleh belas 

kasihan, lalu Ia mengulurkan tangan-Nya, 

menjamah orang itu dan berkata kepadanya: 

“Aku mau. Jadilah engkau tahir.”

Markus 1:41

Di dalam Injil Markus ada kisah mengenai orang yang menderita penyakit kusta. Dia untuk 

meminta belas kasihan kepada Tuhan Yesus. Pada masa itu, Orang Yahudi tetap menganggap 

penyakit kusta sebagai satu-satunya penyakit yang tidak bisa disembuhkan dengan 

pengobatan manusia. Hanya Tuhan yang bisa menyembuhkannya. Maka penderita kusta ini 

beriman dan sangat percaya bahwa Tuhan Yesus bukan hanya sekadar manusia biasa, 

melainkan ia adalah Allah yang mampu menyembuhkan penyakitnya. Tuhan Yesus lalu 

mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu. Penyakit Kusta pun pergi dari tubuh orang 

itu saat diperintahkan oleh Tuhan Yesus.

Kusta menjadi lambang akan dosa pada manusia yang tidak bisa disembuhkan oleh siapa pun 

kecuali Allah sendiri. Kisah kusta di dalam Alkitab ini menggambarkan bagaimana manusia 

yang sudah berdosa tidak mungkin lagi bisa melepaskan dirinya dari dosa – sampai ia mati; 

bahkan tabib yang hebat pun tidak sanggup membebaskannya, kecuali Allah sendiri 

berbelas kasihan.

(ev)

Segala macam penyakit pun tunduk taat 

kepada perkataan Tuhan Yesus. 

Di kalangan orang Ibrani, penyakit kusta dianggap najis dan berbahaya, karena dapat 

menular sehingga harus diasingkan dari masyarakat. Penyakit kusta dapat menjangkiti dahi, 

janggut, kepala, tangan, bahkan menyebar hingga ke seluruh bagian tubuh. 

Dalam Alkitab ada beberapa kisah yang menyebutkan tentang penyakit kusta (Bilangan 

12:10; 2 Raja-Raja 5:27; 2 Tawarikh 26:21) sehingga orang Yahudi beranggapan bahwa 

penyakit kusta adalah penyakit dari Tuhan. Pada masa itu, penyakit ini belum ada obatnya. 

Hanya Allah saja yang bisa menyembuhkan penyakit tersebut secara ajaib. 
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1. Tuhan berbelas kasihan kepada semua orang yang mendekat dan 

    beriman kepada-Nya. Mengapa orang kusta yang putus asa ini

    mencari Tuhan Yesus?

2. Bagaimana cara Tuhan menyembuhkannya?

3. Dari Firman hari ini, aku belajar :

matius 26
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