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KESEMBUHAN 
 

Pengantar 
 Apakah Anda percaya akan kesembuhan? 
 Tepatnya, apakah Anda pernah mengalami kesembuhan? 
 Atau apakah Anda pernah mendoakan orang dan melihat dia disembuhkan di depan mata Anda? 

 

Apabila kita menerima Yesus Kristus sebagai Juruselamat kita, maka kesembuhan - tubuh, jiwa, dan 

roh - merupakan bagian dari paket keselamatan yang kita terima dari Tuhan - untuk diri kita sendiri 

dan untuk orang-orang yang kita doakan. 

 

Pelajaran kita 
Sejak semula, Tuhan menghendaki agar umat-Nya sehat. Penyakit tidak merupakan bagian dari 

rencana-Nya bagi umat manusia; tetapi ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka penyakit 

menjadi bagian dari hukuman yang harus dibayar. 

Namun demikian, kerinduan Tuhan agar umat-Nya sehat dan utuh itu tetap. Waktu Ia membebaskan 

bangsa Israel dari Mesir, dimana mereka telah menjadi budak selama 400 tahun, Ia memberitahu 

mereka bagaimana mereka dapat tetap sehat. 
 

Firman:  Keluaran 15:25, 26. 

“Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka…. 

Firman-Nya: ‟Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhanmu, dan melakukan apa yang 

benar di mata-Nya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintah-Nya dan tetap mengikuti 

segala ketetapan-Nya, maka Aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit mana pun, yang telah 

Kutimpakan kepada orang Mesir; sebab Aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau.‟” 

1. Apakah keempat syarat dalam ayat ini?_______________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

 

2. Apakah yang dijanjikan Tuhan bila mereka memenuhi syarat-syarat ini?_____________________ 

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

 

3. Bagaimana Ia menyebut diri-Nya?___________________________________________________ 

 

Dalam bahasa Ibrani, nama itu adalah Jehovah Rapha. Apabila kita memenuhi syarat-syarat Tuhan, 

maka kita memiliki kepastian untuk dapat memanggil nama-Nya bagi kesembuhan kita. 

 

Dalam Perjanjian Lama, kita menemukan kesembuhan-kesembuhan yang seketika, tapi dosa masih 

tetap menguasai manusia. Kesembuhan yang sesungguhnya harus menantikan kedatangan Yesus. 

Salah satu nabi yang mengatakan apa yang akan dicapai melalui kematian Kristus adalah Yesaya. 
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Firman:  Yesaya 53:4, 5 

“Tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, 

….Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita; 

ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya 

kita menjadi sembuh.” 

4. Enam keuntungan apakah yang disebut oleh nabi Yesaya?________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

 

5. Sebutkan dua diantaranya yang secara spesifik berhubungan dengan kesembuhan_____________ 

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

 

Mari kita lihat bagaimana ayat yang sama ini ditulis dalam Perjanjian Baru. 

Firman:  Matius 8:17. 

“Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi Yesaya: „Dialah yang memikul 

kelemahan kita dan menanggung penyakit kita.‟” 

6. Apakah perbedaan antara terjemahan ini dengan yang tertulis dalam kitab Yesaya?____________ 

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

 

Yesaya dan Matius dalam mengutip kitab Yesaya menggunakan kata yang sama dalam bahasa Ibrani 

yaitu choli, yang dapat diterjemahkan sebagai “kesengsaraan” atau “penyakit.” 

 

Pada waktu Yesus mati bagi kita di Kalvari, Ia menderita untuk menggantikan penyakit dan dosa kita. 

Oleh karena Yesus memikul baik dosa-dosa maupun penyakit kita di atas kayu salib, maka ada 

kesembuhan dan pengampunan bagi setiap orang yang mau menerimanya dengan iman. 

 

Mari kita lihat kata dalam bahasa Yunani yang mengilustrasikan prinsip yang sama ini. 

Firman:  Roma 10:9. 

“Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu, 

bahwa Tuhan telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan.” 

7. Apakah yang terjadi jika Anda mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya bahwa Tuhan 

telah membangkitkan Dia dari antara orang mati?__________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

 

Firman:  Markus 6:56. 

“Ke mana pun Ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan 

orang-orang sakit di pasar dan memohon kepada-Nya, supaya mereka diperkenankan hanya 

menjamah jumbai jubah-Nya saja. Dan semua orang yang menjamah-Nya menjadi sembuh.” 

8. Apa yang terjadi pada setiap orang yang datang kepada Yesus?____________________________ 

__________________________________________________________________________________  
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Terjemahan kata “diselamatkan” dalam kitab Roma dan “disembuhkan” dalam Markus adalah kata 

yang sama dalam bahasa Ibrani, “sozo”. Jika kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah 

Tuhan dan percaya dalam hati kita bahwa Tuhan membangkitkan-Nya dari antara orang mati, maka 

kita dapat disembuhkan, dan juga diselamatkan. 

 

Selama pelayanan-Nya di bumi, Yesus menyembuhkan orang-orang. 

Firman:  Matius 8:16. 

“Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan dan dengan sepatah 

kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit.” 

9. Berapa orang yang disembuhkan oleh Yesus?__________________________________________  

 

Ketika Yesus masih hidup, Ia memberikan kuasa-Nya untuk menyembuhkan kepada murid-murid-

Nya. 

Firman:  Matius 10:1. 

“Yesus memanggil kedua belas murid-Nya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-

roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan.” 

10. Kuasa apa yang diberikan-Nya kepada keduabelas murid-Nya?____________________________ 

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

 

Kemudian Yesus memberikan otoritas yang sama ini juga kepada tujuh puluh pengikut lain. 

Firman:  Lukas 10:1, 2, 8, 9 

“Kemudian dari pada itu Tuhan menunjuk tujuh puluh murid yang lain, lalu mengutus mereka 

berdua-dua mendahului-Nya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjungi-Nya. Kata-Nya 

kepada mereka: ‟Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan 

yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu….Dan jikalau kamu 

masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, 

dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka: Kerajaan 

Tuhan sudah dekat padamu.‟” 

11. Apakah yang harus dilakukan oleh murid-murid itu?____________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

 

Setelah Yesus disalibkan dan dibangkitkan dari antara orang mati, Ia menampakkan diri kepada 

murid-murid-Nya dalam beberapa peristiwa. Sesaat sebelum naik ke surga, Ia memberi mereka 

perintah dan juga memberitakan kabar yang menggembirakan. 

Firman:  Markus 16:17, 18. 

“Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya: demi nama-Ku…mereka akan 

meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh.” 

12. Apa yang akan terjadi bila orang-orang percaya meletakkan tangan atas orang sakit?___________ 

__________________________________________________________________________________  

 

13. Demi nama siapakah mereka akan menyembuhkan?____________________________________ 

 

Ya, Yesus memberikan otoritas-Nya untuk menyembuhkan kepada semua pengikut-Nya. Kita tahu 

bahwa Ia dapat melakukan ini karena melihat apa yang terjadi pada gereja mula-mula. 
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Kisah Para Rasul 3 menceriterakan tentang perjumpaan Petrus dan Yohanes dengan seorang 

pengemis, yang meminta sedekah kepada mereka. 

 

Firman:  Kisah Para Rasul 3:6-8. 

“Tetapi Petrus berkata: ‟Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan 

kepadamu: Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah!‟ Lalu ia memegang tangan 

kanan orang itu dan membantu ia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia 

melonjak berdiri lalu berjalan kian ke mari dan mengikuti mereka ke dalam Bait Tuhan, berjalan dan 

melompat-lompat serta memuji Tuhan.” 

14. Apa yang diperintahkan oleh Petrus kepada orang lumpuh itu?____________________________ 

__________________________________________________________________________________  

 

15. Apa yang terjadi dengan orang itu?__________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

 

16. Demi nama siapa Petrus memerintahkan dia untuk berjalan?_____________________________ 

__________________________________________________________________________________  

 

Sebagaimana telah dikatakan oleh Yesus, mereka yang mengikuti Dia dapat menyembuhkan dalam 

nama-Nya. 

Firman:  Kisah Para Rasul 8:6, 7. 

“Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang 

diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari 

banyak orang yang kerasukan roh jahat keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan 

banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan.” 

17. Siapakah yang menyembuhkan dalam ayat ini?_________________________________________ 

 

18. Siapakah yang disembuhkan?_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

 

Rasul Paulus adalah orang yang juga dipakai dengan luar biasa oleh Tuhan dalam kesembuhan. 

Firman:  Kisah Para Rasul 19:11, 12. 

“Oleh Paulus Tuhan mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa, bahkan orang membawa 

saputangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, 

maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat.” 

19. Apakah yang luar biasa mengenai mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Paulus?_______________ 

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

 

Sebagaimana Yesus telah memberikan otoritas-Nya untuk menyembuhkan kepada pengikut-pengikut-

Nya yang pertama, Ia juga memberikan otoritas yang sama ini kepada kita.  Kemampuan untuk 

menyembuhkan dan disembuhkan tersedia bagi setiap orang percaya. Kitab Yakobus menyatakan hal 

yang sama ini dengan cara yang praktis. 
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Firman:  Yakobus 5:14-16. 

“Kalau ada seorang diantara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya 

mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir 

dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia; dan jika ia telah 

berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu 

dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, 

sangat besar kuasanya.” 

20. Apa yang harus dilakukan oleh penatua jemaat bagi orang yang sakit?______________________ 

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

 

21. Doa macam apa yang akan menyembuhkan orang sakit?_________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

 

Ayat-ayat ini kemudian berbicara tentang penyakit karena suatu sebab yang spesifik - dosa. 

22. Apakah obatnya untuk jenis penyakit ini?__________________________________________   

__________________________________________________________________________________  

 

Apabila kita menjadi sakit sebagai akibat dari dosa, maka jalan untuk memulihkan kesehatan kita 

adalah melalui pengakuan dan doa. 

 

Pelayanan kesembuhan telah lama diabaikan oleh sebagian besar gereja. Tetapi makin lama kita 

melihat karunia  yang luar biasa ini dipulihkan pada orang Kristen di mana-mana. 

 

Tuhan menghendaki agar gereja-Nya membawa dampak yang luar biasa pada dunia saat ini. Salah 

satu cara agar hal ini dapat terlaksana adalah dengan memegang firman-Nya dan menjadi saluran bagi 

pemulihan kuasa kesembuhan yang luar biasa ini. 
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Jawaban 
 

1. Sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan/melakukan apa yang benar di mata-Nya/memasang 

telinga kepada perintah-perintah-Nya/tetap mengikuti segala ketetapan-Nya. 

2. Ia tidak akan menimpakan penyakit manapun yang telah ditimpakan kepada orang Mesir. 

3. “Akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau.” 

4. Ia menanggung penyakit kita/Ia memikul kesengsaraan kita/Ia tertikam oleh karena 

pemberontakan kita/Ia diremukkan oleh karena kejahatan kita/ganjaran yang mendatangkan 

keselamatan ditimpakan kepadanya/oleh bilur-bilurya kita menjadi sembuh. 

5. Ia menanggung penyakit kita/oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. 

6. Yesaya mengatakan: “Ia memikul kesengsaraan kita”, Matius mengatakan: “Ia memikul penyakit 

kita.” 

7. Kita diselamatkan. 

8. Mereka disembuhkan. 

9. Semua orang sakit. 

10. Untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. 

11. Menyembuhkan orang sakit dan mengatakan kepada mereka: “Kerajaan Tuhan sudah dekat 

padamu.” 

12. Mereka disembuhkan. 

13. Demi nama Yesus. 

14. Untuk bangkit dan berjalan. 

15. Kaki dan mata kakinya menjadi kuat. Ia melonjak berdiri dan berjalan dan melompat-lompat serta 

memuji Tuhan. 

16. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret. 

17. Filipus. 

18. Banyak orang lumpuh dan orang timpang. 

19. Bahkan saputangan dan kain yang pernah dipakainya diletakkan atas orang sakit akan 

melenyapkan penyakit mereka dan mengeluarkan roh-roh jahat. 

20. Mendoakan mereka dan mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. 

21. Doa yang lahir dari iman. 

22. Pengakuan dosa dan doa. 
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