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ACTION: 

• Berbagi pengalaman ketika mulai mendoakan kesembuhan/ pemulihan bagi diri sendiri maupun orang lain, dan 

ceritakan apa yang terjadi sesudahnya.  

• Melayani dan mendoakan kesembuhan bagi anggota COOL yang memiliki sakit jasmani, jiwani, maupun rohani. 

• Mulai bersaksi kepada banyak orang ketika disembuhkan/ dipulihkan oleh Tuhan. 

 

KESEMBUHAN 
 

Lalu Ia berkata 

kepada mereka: 

"Pergilah ke seluruh 

dunia, beritakanlah 

Injil kepada segala 

makhluk. … Tanda-

tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya: 

mereka akan mengusir setan-setan demi nama-Ku, 

mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang 

baru bagi mereka, mereka akan memegang ular, dan 

sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak 

akan mendapat celaka; mereka akan meletakkan 

tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan 

sembuh." …  

Merekapun pergilah memberitakan Injil ke segala 

penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan 

firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. – 

Markus 16:15-20 
 

Kesembuhan yang disediakan Tuhan adalah 

kesembuhan ilahi yang Tuhan berikan sebagai bagian 

dari berkat keselamatan bagi orang-orang percaya. 

Tuhan rindu menyatakan kerajaan-Nya di muka bumi ini 

melalui manifestasi mujizat-Nya dimana kesembuhan 

ilahi merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan 

pewartaan Injil. Tuhan rindu setiap orang mengalami 

kesembuhan dan menjadi percaya kepada-Nya. Hanya 

orang-orang yang mau datang kepada Tuhan yang bisa 

mengalami mujizat kesembuhan ini secara utuh baik 

jasmani, jiwani, maupun rohani. 
 

Ada beberapa kebenaran tentang kesembuhan ilahi: 
 

1. Menunjukkan Tuhan hidup dan kuasa-Nya 

masih dinyatakan sampai saat ini 
 

Tidakkah kautahu, dan tidakkah kaudengar? TUHAN 

ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke 

ujung; Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, 

tidak terduga pengertian-Nya. – Yes.40:28 
 

Tuhan yang kita sembah bukanlah pribadi yang mati, Ia 

adalah pribadi yang kekal dan hidup. Yesus pernah ada 

di dunia ini sebagai manusia dan Ia harus mati untuk 

menebus dosa manusia, namun kematian tidak 

menguasai Dia. Tuhan Yesus bangkit pada hari ketiga 

sejak kematian-Nya yang menunjukkan bahwa Ia hidup 

sampai selama-lamanya, yang berarti kuasa-Nya pun 

masih bekerja sampai saat ini bagi setiap orang yang 

percaya melalui kuasa Roh Kudus dalam diri semua 

murid-murid Tuhan yang menyerahkan hidup mereka 

untuk dipakai oleh Tuhan Yesus. Melihat dan 

mengalami kesembuhan dalam segala hal 

menandakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang 

hidup. 
 

2. Bagian dari penebusan Yesus Kristus 
 

Tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah yang 

ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, 

padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan 

ditindas Allah. 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. – Yes.53:4-5 
 

Tuhan Yesus lahir di muka bumi dengan membawa misi 

Bapa di sorga untuk menebus dosa manusia melalui 

karya penyaliban diri-Nya. Peristiwa penyaliban Tuhan 

Yesus menyembuhkan kita dari segala dosa kita serta 

menyembuhkan kita dari segala hal baik jasmani (sakit 

penyakit), jiwani, dan rohani, sehingga bagi setiap 

orang yang percaya kepada-Nya, kesembuhan itu 

sudah tersedia. Jadi percaya saja dan klaim firman-Nya 

maka Ia akan bergerak dari sorga untuk melakukan 

bagian-Nya. 
 

3. Kesembuhan ilahi adalah perintah Tuhan 
 

dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ 

dan katakanlah kepada mereka: Kerajaan Allah sudah 

dekat padamu. – Luk.10:9 
 

Pelayanan Tuhan Yesus selama tiga setengah tahun di 

muka bumi ini disertai dengan banyaknya mujizat yang 

terjadi, salah satunya adalah kesembuhan. Bahkan 

ketika Tuhan mengutus tujuh puluh murid-Nya, Ia 

memerintahkan para murid untuk menyembuhkan 

banyak orang yang sakit (Luk.10:1-12). Dari hal ini 

dapat kita lihat bahwa melakukan pelayanan 

kesembuhan ilahi adalah tugas setiap murid di mana 

saja berada. Para murid saat itu diberikan kuasa dari 

sorga untuk memanifestasikan kerajaan Allah agar 

setiap orang melihat kemuliaan Allah dan menjadi 

percaya kepada Tuhan. Sesungguhnya kita yang sudah 

dipenuhi Roh Kudus dan menjadi murid Kristus juga 

telah diberikan kuasa yang sama. Maka daripada itu 

mari lakukan bagian kita mendoakan kesembuhan 

dalam segala hal bagi orang-orang yang membutuhkan 

dan izinkan Tuhan melakukan bagian-Nya. 

 

 

 


