










 Penyakit yang PALING DITAKUTI. 

 Pada zaman YESUS, penyakit ini tidak dapat disembuhkan dan mudah 
berjangkit, serta MEMBAWA CELAKA PADA SIPENDERITA.

 Disebut "pukulan jari Allah". 



 Penyakit ini dianggap sebagai lambang dosa. 

 Oleh undang-undang agama, kusta itu dianggap najis. Penderitanya 
disingkirkan dari masyarakat. 

 Apa saja yang dijamahnya adalah najis. 



Jika didapati benar ia berpenyakit kusta, maka ia harus disingkirkan dari 
keluarganya, putus hubungan dari himpunan bani Israel serta 

diharuskan bergaul hanya dengan mereka yang menderita penyakit 
yang sama. 



1. Diasingkan dari masyarakat

2. Dan dipisahkan dari keluarga

3. Akibatnya mereka bukan hanya menderita secara fisik tetapi 
juga secara psikis (mental)



Si Penderita diharuskan mengumumkan penyakitnya sendiri, 
mengoyakkan jubahnya & membunyikan suatu tanda untuk 

mengamarkan semua orang agar menjauhkan diri dari tubuhnya yang 
berbahaya itu!

Teriakannya ialah: "Najis! Najis!" yang diserukannya dengan nada 
kesedihan dari tempat pembuangan yang terpencil lagi sepi itu, adalah 

sebagai suatu tanda yang didengar dengan perasaan takut dan jijik.



Di zaman sekarang ini Penyakit Kusta bisa disamakan dengan 
penyakit AIDS, belum ada obat yang pasti untuk mendapatkan 

kesembuhan bagi si penderita





Markus 1:40 

Seorang yang sakit kusta datang
kepada Yesus, dan sambil berlutut

di hadapan-Nya ia memohon
bantuan-Nya, katanya: "Kalau 

Engkau mau, Engkau dapat 
mentahirkan aku."



Pekabaran tentang kuasa Yesus 
telah sampai kepada semua 

orang kusta yang ada di zaman 
Yesus, namun diatara sekian 

banyaknya orang kusta dialah 
satu-satunya orang kusta yang 

percaya, bahwa Yesus pasti 
akan menerimanya



 Apabila orang banyak melihat dia, semuanya pun berlarilah karena 
takutnya.…. ingin menghindari bersentuhan dengannya. 

 Ada pula yang berusaha mencegah dia menghampiri Yesus, tetapi 
semuanya itu sia-sia adanya. Ia tidak mau melihat atau 
mendengarkan mereka. Ucapan hinaan dan kutukan tidak 
dihiraukannya lagi. Ia hanya melihat Anak Allah. Ia hanya mendengar 
suara yang memberi hidup baru kepada yang hendak mati. Ia 
mendesak maju menuju pada Yesus, lalu merebahkan dirinya pada 
kaki-Nya sambil berseru: "Ya Tuhan, jikalau kiranya Tuhan kehendaki, 
niscaya Tuhan dapat mentahirkan hamba!”



Markus 1:41 

Maka tergeraklah hati-Nya 
oleh belas kasihan, lalu Ia 
mengulurkan tangan-Nya, 
menjamah orang itu dan 

berkata kepadanya: "Aku mau, 
jadilah engkau tahir.”



Seketika itu juga lenyaplah 
penyakit kusta orang itu, dan 

ia menjadi tahir.



Dengan tiba-tiba suatu perobahan 
telah terjadi pada diri orang kusta ini. 
Daging tubuhnya menjadi sehat, urat 
syarafnya bekerja kembali dan otot-
ototnya menjadi kuat. Kulitnya yang 

kasar itu berganti dengan kulit seperti 
seorang bayi yang sehat.
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Markus 1:43-44

Segera Ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras: "Ingatlah, 
janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada 
siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan 
persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan, yang 
diperintahkan oleh Musa, sebagai bukti bagi mereka."



Ada pun maksud Yesus dalam hal Dia mengingatkan orang ini supaya berdiam. 
Yesus mengetahui bahwa musuh-musuh-Nya senantiasa berusaha untuk 

membatasi pekerjaan-Nya, dan membalikkan orang banyak daripada-Nya. Dia 
mengetahui jikalau penyembuhan orang kusta itu digembar-gemborkan, orang 

kusta yang lain akan datang mengerumuni Dia dan orang banyak akan terjangkit 
oleh penyakit ini. 

Banyak orang kusta tidak akan menggunakan karunia kesehatan itu sebagai suatu 
berkat bagi diri mereka sendiri atau bagi lain orang. Dan dengan menarik banyak 

orang kusta kepada-Nya, Dia akan dituduh merombak undang-undang agama. 
Dengan demikian pekerjaan-Nya dalam mengabar Injil akan terhalang.



Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya 
kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk 

ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi; namun 
orang terus juga datang kepada-Nya dari segala penjuru



Apabila orang ini kembali kepada sahabat-sahabatnya, terjadilah 
kehebohan. Dengan tidak menghiraukan akan amaran Yesus, orang ini 
tidak tinggal diam malahan ia menyebarkan di segala tempat berita 

tentang kesembuhannya. Mustahil menyembunyikannya, orang kusta itu 
mengabarkan kesembuhannya ke mana-mana. Karena kesembuhannya 

itu maka ia berjalan keliling memberitakan kuasa Tabib Besar itu. Ia 
tidak mengerti bahwa dengan tiap-tiap pernyataan yang seperti itu 

menjadikan para imam dan tua-tua lebih bertekad untuk membinasakan 
Yesus.



Ada 3 kelompok orang dalam cerita ini.

1. Penderita Kusta

2. Imam

3. YESUS



 Kusta dosa membuat kita tidak layak, najis, 
menjauh dari hal-hal kebenaran, membuat kita 
malu dan terpisah dari ALLAH

 Kusta dosa, telah berakar dalam, mematikan dan 
mustahil disucikan oleh kuasa manusia. 

 Tidak ada seoranpun yang dapat berkata saya 
bersih dari kusta Dosa



Sesungguhnya, tangan TUHAN tidak kurang panjang untuk 
menyelamatkan, dan pendengaran-Nya tidak kurang tajam untuk 

mendengar; tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu
ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri 

terhadap kamu, sehingga Ia tidak mendengar, ialah segala dosamu.



 Seorang yang memutuskan seorang 
terkena kusta atau tidak

 Imam seringkali menempatkan diri 
seperti TUHAN

 Bahkan menghalangi dan membuat 
seseorang yang berdosa semakin 
terpisah jauh dari TUHAN



1. Yesus tidak pernah mengucilkan orang yang sedang menderita mental 
dan raga sebagaimana yang dialami oleh penderita kusta

2. Yesus tidak pernah memutuskan komunikasi dengan penderita kusta 
tersebut, tapi merangkulnya dengan mengulurkan tanganNya. 

3. Yesus mau menjamah yang tidak patut dijamah

4. Yesus bukan hanya menyembuhkan sakit orang Kusta tetapi juga 
mengampuni dosanya



Tetapi Yesus, yang datang dengan peri 
kemanusiaan dan tidak terdapat cacat. 

Hadirat-Nya mempunyai kuasa 
menyembuhkan untuk orang berdosa. 

Siapa saja yang jatuh pada kaki-Nya, sambil 
berkata dengan penuh percaya, "Tuan, jika 
Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku", 

akan mendengar jawab-Nya "Aku mau, 
jadilah engkau tahir.”



Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, 
sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan 

kita dari segala kejahatan.




