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Lukas 5:12-16 

Lukas adalah seorang dokter, dia menuliskan Injil 

Lukas dengan teliti sekali. Lukas ingin menekankan 

bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang Suci Kudus. 

Pada ayat 8, ia pun tersungkur di depan Yesus dan 

berkata, “Tuhan pergilah dari padaku karena aku ini 

seorang berdosa.”  Lukas ingin menunjukkan kepada 

pembacanya bahwa Tuhan Yesus itu bukan sekedar 

manusia biasa. Simon Petrus melalui mulutnya 

mengakui bahwa Engkau adalah Allah. Engkau 

adalah Allah yang suci. Aku tidak layak Tuhan ada 

di hadapan-Mu. Aku adalah orang kotor. Maka 

Yesus berkata kepada Simon “Jangan takut, mulai 

dari sekarang engkau akan menjala manusia”. Tuhan 

Yesus menjadikan orang berdosa itu rekan kerja-

Nya. Lukas mencatat dosanya diampuni kemudian 

kustanya disembuhkan. Pertama-tama, ketika kita 

mengatakan kita memiliki iman, maka kita harus 

berjuang menyatakan iman kita di dalam perbuatan. 

Orang sakit kusta adalah orang yang sakitnya sangat 

ditakuti dan tanda-tanda dari orang yang sudah 

mencapai stadium terakhir dimana badan penuh 

kusta akan mengalami mati rasa yang sangat berat. 

Tidak dapat lagi merasakan apa-apa, baik sentuhan, 

atau panas, atau bahkan rasa sakit itu sendiri, bagian 

tubuh bisa tanggal tanpa orang tersebut merasa sakit. 

Suatu kali Yesus berada dalam suatu kota, dalam 

sebuah kota di situ ada seorang yang penuh kusta. 

Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan 

memohon. Lukas mengatakan orang ini penuh kusta, 

bukan cuman menyerang kulit, menyerang sampai 

ke sarafnya. Tidak bisa merasa sakit, panas, dingin, 

nyeri karena penyakit itu menyerang sampai ke 

syarafnya, dan juga sulit bergerak. Lukas 

menyebutkan orang itu tersungkur dan memohon 

datang kepada Tuhan Yesus. Kita melihat kenapa 

orang kusta ini disebut orang beriman? Ketika 

seseorang itu beriman kepada Tuhan maka iman itu 

perlu diperjuangkan. Orang mendapatkan iman itu 

adalah anugerah, tetapi ketika iman itu dinyatakan di 

dalam perbuatan, kita perlu memperjuangkan supaya 

iman itu boleh nyata di dalam perbuatan kita. Bagian 

ini seringkali pudar pada zaman ini karena orang-

orang pada zaman ini sering mengkaitkan iman itu 

dengan keenakan. Bukankah banyak gereja-gereja 

yang mengatakan kamu beriman. Kalau kamu 

beriman, kamu sakit, kamu sembuh. Kalau kamu 

beriman yang tadinya miskin menjadi kaya. Kalau 

kamu beriman segala sesuatu yang tadinya buruk, 

dengan iman segala sesuatu itu bisa menjadi baik. 

Kita kehilangan satu perjuangan untuk menyatakan 

iman itu di dalam perbuatan kita. Kita harus belajar 

kepada orang yang sangat rendah, orang yang 

dianggap sampah oleh orang zaman itu. Orang sakit 

kusta dia beriman kepada Kristus dan untuk imannya 

itu yang mengerakkan dirinya untuk mendekati 

Kristus. Dia bahkan tersungkur. Dia bahkan mau 

menaruh kepalanya sampai ke tanah, untuk dia 

mendapatkan belas kasihan dari Tuhan. Iman itu 

harus dinyatakan di dalam perbuatan, dan ketika 

iman itu dinyatakan di dalam perbuatan perlu adanya 

perjuangan untuk menyatakan iman itu ada, dan 

boleh nyata di dalam perbuatan. Ibrani pasal 11:4. 

“Karena iman Habel telah mempersembahkan 

kepada Allah korban yang lebih baik daripada 

korban kain. Dengan jalan itu ia memperoleh 

kesaksian kepadanya, bahwa ia benar, karena Allah 

berkenan akan persembahannya itu dan karena iman 

ia masih berbicara, sesudah ia mati.” Karena iman 

Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban 

yang lebih baik daripada korban Kain. Habel 

menyatakan imannya di dalam perbuatan, dan iman 

yang dinyatakan di dalam perbuatannya 

membutuhkan perjuangan. Bagian kedua, saya 

mengambil beberapa contoh Henokh (Ibrani 11:5). 

Karena imannya Henokh terangkat supaya ia tidak 

mengalami kematian. Kalau kita melihat di dalam 

Kejadian 5:4 Henokh tidak mengalami kematian. 

Alkitab mencatat Henokh adalah orang yang hidup 

benar dihadapan Tuhan. Henokh hidup bergaul 

dengan Allah di tengah orang-orang yang tidak 

hidup benar dihadapan Allah. Henokh memerlukan 

perjuangan untuk menyatakan Iman dia di dalam 

perbuatan ditengah-tengah orang yang tidak hidup 
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benar dihadapan Allah. Ibrani mencatat saksi-saksi 

iman seperti Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, 

Musa dan yang lain-lain. Alkitab mencatatkan 

orang-orang ini adalah orang yang beriman dan 

bagaimana orang-orang ini memperjuangkan iman 

mereka boleh nyata di dalam perbuatan kehidupan 

mereka. Sebagai orang Kristen bila kita mengalami 

kesulitan yang mungkin berbeda dengan orang sakit 

kusta bagaimana kita bisa menyatakan iman kita di 

dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita menyatakan 

iman kita di dalam perbuatan kita itu membutuhkan 

perjuangan, kesungguhan, dan pengorbanan. Butuh 

perjuangan sama seperti orang kusta yang bergerak 

di dalam kesakitannya, yang menunduk di dalam 

kesakitannya, maka kitapun perlu memperjuangkan 

iman itu boleh nyata di dalam perbuatan kita. Bagian 

yang kedua. Bapak ibu saudara sekalian, tadi saya 

katakan bahwa orang kusta itu dia beriman. Tuhan 

adalah Tuhan yang benar-benar memiliki kuasa. Kita 

lihat di dalam Lukas 5:12 dikatakan orang kusta itu 

memohon. Tuan jika Tuan mau, Tuan dapat 

mentahirkan aku. Iman itu berarti bahwa tahu Tuhan 

itu berkuasa sekaligus tahu bahwa kehendak Tuhan 

itu adalah yang terbaik, yang terjadi. Orang kusta ini 

bukan orang yang tidak percaya kepada Tuhan 

Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Ketika 

orang kusta itu memanggil Tuhan Yesus maka 

sebutan panggilan yang diberikan oleh orang kusta 

itu kepada Tuhan Yesus adalah “Kurie”. “Kurie” itu 

menunjukkan kepada Tuan, tetapi apakah orang 

kusta ini sekedar menyebutkan bahwa Tuhan Yesus 

itu sekedar tuan di tengah-tengah dunia ini? 

Jawabannya tidak! Orang kusta ini begitu percaya 

bahwa Kristus adalah benar, Dia adalah Tuhan. Dia 

mampu menyembuhkan, Dia mampu mengampuni 

dosanya, tetapi sekaligus sambil dia percaya kepada 

Tuhan sambil dia juga percaya bahwa kehendak 

Tuhan itu adalah yang terbaik. Ketika kondisi sulit 

kita seringkali mengungkapkan hal-hal yang buruk, 

hal-hal yang yang tidak mengenakkan hati. Tetapi si 

kusta meskipun dia bergerak di dalam kesakitan, 

kesulitan bergerak, tubuhnya tidak lagi mudah untuk 

digerakkan. Ketika dia harus mendekat kepada 

Tuhan Yesus, ketika dia harus meletakkan kepalanya 

ke tanah untuk dia bisa memohon kepada Tuhan 

Yesus, hal itu bukan hal yang mudah. Tetapi sambil 

kesulitan itu tetap datang dia tetap mengakui dengan 

iman dia bahwa Yesus adalah Tuan, dan Yesus itu 

berkuasa atas hidupnya. Beriman artinya adalah 

Tuhan itu adalah Tuhan yang berkuasa dan bahwa 

kehendak-Nya adalah yang terbaik yang harus 

terjadi di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya 

adalah bagaimana dengan kita? Seringkali kita 

merasa orang-orang yang berjasa bagi gereja, sudah 

cukup memberikan sumbangan kepada gereja, sudah 

cukup aktif di tengah-tengah kehidupan pelayanan di 

tengah-tengah gereja kita. Kita merasa sudah cukup 

banyak berkorban untuk gereja kita, maka kita tidak 

mengakui bahwa Tuhan itu adalah Tuan kita. 

Perkataan orang kusta jika Tuan mau, jika Tuhan 

mau, itu tidak pernah ada di dalam mulut kita. Tidak 

pernah ada di dalam hati kita. Yang kita pikirkan 

adalah kehendakku harus jadi. Ini adalah satu hal 

yang sangat berbahaya. Saul ketika dia ditegur 

karena dia memberikan persembahan yang tidak 

seharusnya dia berikan. Di dalam 1 Samuel 13: 10 

dicatat, baru saja ia habis mempersembahkan korban 

bakaran maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi 

menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. 

Tetapi kata Samuel, Apa yang telah kau perbuat? 

Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-

serak meninggalkan aku, dan engkau Samuel tidak 

datang pada waktu yang telah ditentukan padahal 

orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Kita 

melihat bagaimana Saul ketika dia sudah menjadi 

raja, dia merasa bahwa dirinya sudah begitu banyak 

berkorban maka dia tidak lagi mau menantikan 

waktu Tuhan itu. Dia tidak lagi mempercayai bahwa 

waktu Tuhan itulah yang terbaik. Dia tidak mau lagi 

menunggu yang namanya Samuel. Saul merasa dia 

sudah berjasa. Dia mempunyai posisi yang begitu 

hebat maka dia merasa dia memiliki hak untuk 

mengatur Tuhan. Bahkan melawan perintah Tuhan. 

Untuk mengatakan bahwa Tuhan, kalau kehendakku 

itu tidak terjadi, kalau waktuku itu tidak Tuhan 

penuhi, maka aku harus aku berhak untuk 

memberontak kepada Tuhan. Samuel menegur keras 

Saul akan sikapnya ini. Bandingkan dengan orang 

kusta. Orang kusta ini mengatakan jika Tuan mau. 

Dia benar-benar sadar bahwa Kristus Yesus adalah 

Tuan atas hidupnya. Bagian yang kedua, kita belajar 

iman di dalam kehidupan kita artinya adalah 

menTuhankan Kristus. Menjadikan Kristus itu Tuan 

di dalam kehidupan kita, dan juga sekaligus 

mempercayai bahwa Dia berkuasa atas kehidupan 

kita. Hal ketiga, Tuhan Yesus di dalam bagian ini 

memberikan contoh kepada setiap kita bagaimana 

kebenaran, bagaimana kesucian yang ada di dalam 

diri kita, yang Tuhan berikan kepada kita itu harus 

kita tularkan kepada lingkungan kita, orang-orang 

yang bergelimang di dalam dosa. Kesucian, 

kebenaran tidak kita simpan di dalam diri kita. Iman 

yang kita miliki, kebenaran yang kita miliki itu tidak 

kita simpan untuk diri kita sendiri, tetapi bagaimana 

hal tersebut bisa kita tularkan. Kita bisa teruskan 

kepada orang-orang di sekitar kita. Ketika orang 

kusta tersebut meminta kepada Tuhan Yesus untuk 

menyucikan dia, orang kusta itu bukan cuma sekedar 

meminta Tuhan Yesus untuk menyembuhkan dia, 

tetapi orang kusta itu meminta Tuhan Yesus untuk 

menyucikan dia. Yesus mengulurkan tangan-Nya 

menjamah orang itu. Ini bukan hal yang sederhana. 

Kenapa orang kusta tidak boleh mendekat kepada 

orang yang tidak kusta, kepada orang yang tahir? 

Karena di zaman itu ketika orang kusta datang 

kemudian bersentuhan dengan orang yang tidak 

sakit kusta maka orang yang kusta itu akan 

menularkan penyakitnya kepada orang yang tidak 

sakit kusta tersebut. Ketika Tuhan Yesus datang 

kepada orang kusta itu kemudian Tuhan Yesus 

mengulurkan tangan-Nya dan menjamah orang itu, 

maka ini bukan suatu hal yang biasa. Kita bisa 

melihat Tuhan Yesus punya tidak sih cara untuk 

menyembuhkan orang sakit itu? Apakah Tuhan 

Yesus ketika menyembuhkan orang sakit harus 

menyentuh orang sakit tersebut? Jawabannya 

enggak! Kita bisa melihat di dalam Alkitab Tuhan 

Yesus menyembuhkan orang dengan berbagai 

macam cara. Bagaimana Tuhan Yesus meludah ke 

tanah, mengaduk-aduk ke pasir menempelkan pasir 

itu. Bisa juga Tuhan Yesus melakukan mujizat 

dengan tidak menyentuh, cukup mengatakan satu 

perkataan maka orang itu bisa sembuh. Atau orang 

itu bahkan bisa dibangkitkan dari kematian.  Tidak 

harus disentuh. Tetapi Tuhan Yesus memilih cara 

dengan menyentuh orang sakit kusta tersebut. Bukan 

sekedar menyentuh, tapi Tuhan Yesus benar-benar 

menjamah orang itu. Arti kata menjamah di dalam 

bahasa aslinya itu memiliki arti kata to a touch. Jadi 

benar-benar memberikan satu bukan sekedar 

sentuhan, tapi seperti 1 pegangan, jamahan yang 

benar-benar a touch dengan orang-orang yang sakit 

kusta tersebut. Dan orang yang tadinya najis menjadi 

tahir. Kita lihat di sini itu benar-benar mujizat. 

Tuhan Yesus menginginkan kita untuk kita menjadi 

garam di tengah-tengah dunia ini. Bagaimana dunia 

yang berdosa ini, kita ada di dalamnya dan 

bagaimana kita bisa berperan di dalamnya 

menjadikan dunia yang berdosa ini kembali kepada 

Tuhan, bertobat untuk boleh mengikut Tuhan. 

Matius 5:13 di sana dikatakan “Kamu adalah garam 

dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan Apakah 

ia diasinkan?” Matius 10:16 di sana dikatakan 

dituliskan “Lihat, Aku mengutus kamu seperti 

domba ke tengah-tengah serigala.” Tuhan Yesus 

menyatakan bahwa Tuhan mengutus kita ke tengah 

kondisi dunia yang sulit bukan untuk menjadi sama 

dengan dunia itu. Bukan untuk menarik diri dari 

dunia yang sulit itu. Tetapi untuk memberikan 

pengaruh ke tengah dunia. 
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