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Tuhan Pasti Sanggup Menyembuhkanmu

  

Saudara-saudariku terkasih, hari ini kita merayakan hari Minggu Orang Sakit sedunia! Gereja
memberikan waktu istimewa untuk mengingat dan mendoakan orang-orang sakit, khususnya
warga Gereja Katolik! Gereja mau menampakan kemurahan hati Allah yang berbelaskasih.
Setiap orang pasti pernah mengalami yang namanya sakit, baik ringan maupun berat! Dan sakit
yang berat kadang-kadang bisa membuat iman kita lemah, terlebih saat kita sudah berusaha
dan berjuang sampai habis-habisan tapi tak kunjung sembuh juga! Kadang iman kita lemah dan
putus harapan. Bacaan-bacaan hari ini memberi kita kekuatan untuk tetap tabah, sabar dan
tegar menghadapi penderitaan kita karena Yesus sanggup memulihkan segalanya!
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Saudaraku yang terkasih, merenungkan bacaan-bacaan Kitab Suci pada hari ini, mengingatkan
saya akan sebuah lagi rohani yang indah. Sebagian dari syair lagu tersebut adalah "ketika
kupercaya mujizat itu nyata, bukan karna kekuatan namun RohMu ya Tuhan, ketika kuberdoa
Mujizat itu nyata". Ada tiga kekuatan besar yang sanggup memulihkan dan menyembuhkan
hidup kita, khususnya sakit penyakit yang kita alami, yaitu: iman- percaya, doa-harapan dan
Roh Kudus Tuhan! Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini, Yesus menyembuhkan
orang yang sakit kusta. Penyakit yang sakit menjijikan dan menakutkan pada zaman Yesus.
Dan itu digambarkan dalam bacaan pertama tadi, orang kusta itu najis, harus diasingkan dan
bahkan dilihat sebagai orang yang mendapat kutuk. Penyakit yang sulit disembuhkan pada
waktu itu. Namun pada Yesus tidak ada yang tidak mungkin! Orang kusta ini datang pada
Yesus, mohon disembuhkan berbekal iman-percayanya kepada Yesus! Yang menarik dari
orang kusta ini adalah ia tidak mengandalkan kerinduan dan kekuatan yang ada padanya,
tetapi justru kemauan dan kekuatan Tuhan, inilah iman sejati yang melahirkan tekad yang luar
biasa! Sejenak kita melihat rumusan doa dari orang kusta ini adalah "jika Engkau mau, Engkau
dapat mentahirkan aku". Ungkapan yang sederhana namun tersembunyi iman yang besar, ia
percaya kekuatan dan kesembuhan berasal dari Tuhan! Harus orang kusta ini menggunakan
rumusan kata-kata "Tuhan saya mau sembuh dari penyakit ini". Orang kusta ini memberi
teladan pada kita, untuk dalam doa dan permohonan kita hendak kita mencari apa yang Tuhan
kehendaki untuk kita! Tuhan tau yang dibutuhkan orang kusta ini adalah kesembuhan jasmani
dan rohaninya!

  

Saudara-saudariku terkasih, dalam bacaan kedua, rasul Paulus mengingatkan umat di Korintus
untuk bisa menjadi pengikut Yesus, yang membawa sukacita dan keselamatan bagi orang lain!
Apa hubungannya dengan orang sakit? Paus Fransiskus dalam pesannya di hari orang sakit
sedunia hari ini, tidak hanya memberi pesan kepada mereka yang sakit tetapi kepada yang
sehat, yang mendapat tugas mulia merawat orang sakit. Paus mengingatkan pentingnya
kemurahan dan belaskasih yang tulus dalam merawat orang-orang sakit, memang tidak mudah,
tetap itulah penggilan kita! Kata Paulus, jadilah pengikut Kristus sama seperti aku juga menjadi
pengikut Kristus. Jadilah penyembuh seperti Yesus melalui sikap dan tutur kata serta perilaku
kita yang penuh belaskasih! Dengan demikian orang disembuhkan bukan hanya dengan
obat-obatan saja, melainkan juga dengan kasih dan pengharapan yang tulus!

  

  

Saudaraku terkasih, tak satupun derita, masalah seberat apapun yang tak dapat dipulihkan dan
disembuhkan oleh Yesus! Mujizat itu nyata dan masih terjadi sekarang ini, asal kita bersandar
pada kuat kuasa Allah! Iman, harap dan kasih ada taruhannya! Jangan berhenti berharap,
percaya dan berdoalah pada Yesus, penyembuh yang sejati.
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Tuhan Memberkati

  

  

Pastor Hironimus Ronny Dahua MSC
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