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THE GREAT HEALING MIRACLES #1 

MUJIZAT KESEMBUHAN BESAR #1 

THE HEALER IS IN ME 

SANG PENYEMBUH ADA DALAMKU 

 

PEMBUKAAN: 

Tahun ini adalah Tahun Mujizat Besar. Bukan 

hanya tahun mujizat besar yang biasa tetapi tahun 

mujizat besar-besaran! 

 Artinya Tuhan akan kerjakan mujizat secara masif 
dan secara menyeluruh. 

 Tuhan mau lakukan keajaiban dalam berbagai 
aspek dalam kehidupan setiap kita. 

 Jika sejak awal tahun ini Tuhan bawa kita 
mengalami mujizat keuangan besar yang besar-
besaran, maka siap-siaplah di bulan April ini 
Tuhan akan mengadakan gelombang mujizat 
berikutnya yang tidak kalah luarbiasa. 

 Bulan ini Tuhan memberikan satu rhema kepada 
gereja kita, yaitu The Great Healing Miracle! 

 Saya sudah tidak sabar untuk mendengar ribuan 
kesaksian ajaib yang akan meledak di tengah-
tengah gereja kita. 

 Itu sebabnya mari kita arahkan hati dan dengan 
penuh iman kita tangkap pesan Tuhan di awal 
bulan ini, yaitu The Healer Is In Me! Sang 
Penyembuh Ada di Dalamku! 
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I. TUHAN ADALAH SANG JEHOVA RAPHA: 
SANG PENYEMBUH. 
a. Ini adalah firman Tuhan yang disampaikan 

tidak lama setelah bangsa Israel keluar dari 
Mesir dan menyeberangi Laut Teberau. 
 Keluaran 15:22-26   22 Musa menyuruh 

orang Israel berangkat dari Laut Teberau, 
lalu mereka pergi ke padang gurun Syur; tiga 
hari lamanya mereka berjalan di padang 
gurun itu dengan tidak mendapat air. 23 
Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka 
tidak dapat meminum air yang di Mara itu, 
karena pahit rasanya. Itulah sebabnya 
dinamai orang tempat itu Mara. 24 Lalu 
bersungut-sungutlah bangsa itu kepada 
Musa, kata mereka: "Apakah yang akan kami 
minum?" 25 Musa berseru-seru kepada 
TUHAN, dan TUHAN menunjukkan 
kepadanya sepotong kayu; Musa 
melemparkan kayu itu ke dalam air; lalu air 
itu menjadi manis. Di sanalah diberikan 
TUHAN ketetapan-ketetapan dan peraturan-
peraturan kepada mereka dan di sanalah 
TUHAN mencoba mereka, 26 firman-Nya: 
"Jika kamu sungguh-sungguh 
mendengarkan suara TUHAN, Allahmu, dan 
melakukan apa yang benar di mata-Nya, dan 
memasang telingamu kepada perintah-
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perintah-Nya dan tetap mengikuti segala 
ketetapan-Nya, maka Aku tidak akan 
menimpakan kepadamu penyakit 
manapun, yang telah Kutimpakan kepada 
orang Mesir; sebab AKU TUHANLAH YANG 
MENYEMBUHKAN ENGKAU.”  
- Tuhan melihat bahwa salah satu penyebab 

sungut-sungut bangsa Israel adalah karena 
khawatir dengan kesehatan mereka. 

 KATA MENYEMBUHKAN di situ BERASAL 
DARI KATA “RAPHA” YANG PUNYA 
ARTI: MEMPERBAIKI ATAU 
MENYEMBUHKAN SECARA PENUH DAN 
MENYELURUH! 

 Jika ada di antara saudara bergumul dengan 
sakit penyakit, maka saya percaya firman 
Tuhan ini akan menjadi awal mujizat yang 
akan saudara alami. 

b. TUHAN MEMASTIKAN KESEHATAN 
BANGSA ISRAEL SELAMA PERJALANAN 
MEREKA. 
 Waktu Tuhan berkata kepada bangsa Israel: 

AKU TUHAN YANG MENYEMBUHKAN 
ENGKAU, itu bukan hanya janji yang muluk-
muluk, tetapi perkataan itu Tuhan ucapkan 
sebab memang Tuhan sudah 
menyembuhkan mereka! 
- Misi melarikan diri dengan jumlah total 

peserta 2 juta orang sangat mustahil 
bagi manusia. Kenapa? Karena pastilah 
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keadaan atau status kesehatan mereka 
berbeda satu sama lain. 

- Mungkin ada lansia yang nyaris stroke, 
mungkin ada lelaki yang habis dipukuli 
mandor, mungkin ada orang yang luka saat 
bekerja membuat batu bata, mungkin ada 
balita yang demam, mungkin ada wanita 
yang sedang datang bulan, dll. 

- Dan untuk keluar dari Mesir, mereka 
semua harus dalam keadaan fit, mereka 
harus kuat, mereka harus berjalan 
bahkan berlari dengan cepat. Dan tidak 
ada pilihan lain selain Tuhan 
menyembuhkan mereka semua. DALAM 
WAKTU 1 MALAM, TUHAN 
MENGADAKAN KESEMBUHAN ILAHI 
ATAS 1 BANGSA SEJUMLAH 2 JUTA 
ORANG! Ya baik mereka sadar atau tidak, 
Tuhan sudah menyembuhkan mereka! 

- Saya percaya jika DALAM WAKTU 
SEKEJAP TUHAN SANGGUP 
MENYEMBUHKAN 1 BANGSA, maka 
dalam ibadah inipun Tuhan sanggup 
kerjakan mujizat kesembuhan atas setiap 
kita! Jika saudara percaya maka siap-
siaplah terima mujizat saudara saat ini 
juga! 

 Ulangan 8:4  Pakaianmu tidaklah menjadi 
buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah 
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menjadi bengkak selama empat puluh tahun 
ini. 
- Dan jika hari ini ada di antara saudara 

datang dengan kondisi organ yang 
rusak, saya percaya SANG 
PENYEMBUH ITU ADA DAN DIA 
SANGGUP MEMPERBAIKI SECARA 
MENYELURUH KESEHATAN SAUDARA 
sekalian! Dalam nama Tuhan Yesus organ 
dalam tubuh saudara dipulihkan oleh 
Tuhan! 

 

II. KESEHATAN DAN KESEMBUHAN KITA 
ADALAH PENTING DI MATA TUHAN YESUS. 
a. Selama 3,5 tahun melayani, sekitar 

seperlima waktu pelayanan Yesus dipakai 
untuk melayani kesembuhan ilahi. 
 Ini artinya mujizat kesembuhan punya 

tempat tersendiri di hati Yesus. 
 Lukas 6:18-19   18 Mereka datang untuk 

mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan 
dari penyakit mereka; juga mereka yang 
dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh 
kesembuhan. 19 Dan semua orang banyak 
itu berusaha menjamah Dia, karena ada 
kuasa yang keluar dari pada-Nya dan 
SEMUA ORANG ITU DISEMBUHKAN-
NYA. 

b. Jika saudara perhatikan, ADA 3 PELAYANAN 
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PRIORITAS YESUS, YAITU TEACHING, 
PREACHING, AND HEALING! Tiga pelayanan 
utama yang Yesus kerap lakukan selama Dia 
ada di dunia ini: mengajar di rumah ibadat, 
memberitakan Injil, dan melenyapkan segala 
penyakit dan kelemahan.  
 Matius 9:35   Demikianlah Yesus berkeliling 

ke semua kota dan desa; Ia mengajar dalam 
rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil 
Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala 
penyakit dan kelemahan.  

 TEACHING, PREACHING DAN HEALING 
JUGA HARUSLAH MENJADI 
PELAYANAN SETIAP ORANG PERCAYA! 

 Tetapi bukan hanya teaching dan 
preaching, tetapi kita juga harus mulai 
melangkah dalam dimensi Healing! 

 Lukas 9:1-2    1 Maka Yesus memanggil 
kedua belas murid-Nya, lalu memberikan 
tenaga dan kuasa kepada mereka untuk 
menguasai setan-setan dan untuk 
menyembuhkan penyakit-penyakit. 2 Dan Ia 
mengutus mereka untuk memberitakan 
Kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan 
orang, 

c. KESEMBUHAN ILAHI ADALAH ALAT 
TUHAN UNTUK MENYELAMATKAN JIWA. 
 Yesus menyembuhkan banyak orang karena 

Yesus murni mengasihi setiap jiwa-jiwa. 
Tetapi selain itu, kesembuhan juga akan 
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menjadi jalan yang dipakai Tuhan untuk 
menyelamatkan sebanyak mungkin jiwa. 
- Matius 19:2  Orang banyak berbondong-

bondong mengikuti Dia dan Ia pun 
menyembuhkan mereka di sana. 

 Saya berdoa gereja kita menjadi Healing 
Center! Ketika mujizat kesembuhan banyak 
terjadi di gereja kita dan itu mulai viral, maka 
saya yakin banyak orang berbondong-
bondong dari utara, selatan, barat, dan timur 
untuk datang mencari Tuhan. Pada akhirnya 
mereka akan disembuhkan dan 
diselamatkan! 

 
III. SADARILAH BAHWA SANG PENYEMBUH ITU 

ADA BERSAMA DENGAN KITA SENANTIASA. 
a. Tuhan adalah Penolong dan Penyembuh 

yang bisa diandalkan. 
 Mazmur 121:1-8   1 Nyanyian ziarah. Aku 

melayangkan mataku ke gunung-gunung; 
dari manakah akan datang pertolonganku? 
2 Pertolonganku ialah dari TUHAN, yang 
menjadikan langit dan bumi. 3 Ia takkan 
membiarkan kakimu goyah, Penjagamu 
tidak akan terlelap. 4 Sesungguhnya tidak 
terlelap dan tidak tertidur Penjaga Israel. 5 
TUHANlah Penjagamu, TUHANlah 
naunganmu di sebelah tangan kananmu. 6 
Matahari tidak menyakiti engkau pada 
waktu siang, atau bulan pada waktu 
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malam. 7 TUHAN akan menjaga engkau 
terhadap segala kecelakaan; Ia akan 
menjaga nyawamu. 8 TUHAN akan 
menjaga keluar masukmu, dari sekarang 
sampai selama-lamanya.  

 Dan berita terbaiknya adalah bukan hanya 
Tuhan kita tidak pernah libur, tidak pernah 
terlambat, dll; tetapi sebaliknya DIA 
SELALU BERSAMA KITA, BAHKAN DIA 
ADA DI DALAM KITA! 
- Galatia 2:20  namun aku hidup, tetapi 

bukan lagi aku sendiri yang hidup, 
melainkan Kristus yang hidup di dalam 
aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang 
di dalam daging, adalah hidup oleh iman 
dalam Anak Allah yang telah mengasihi 
aku dan menyerahkan diri-Nya untuk aku. 

- KRISTUS ADA DALAM SAUDARA, 
ARTINYA SANG PENYEMBUH ITU ADA 
DALAM DIRI SAUDARA! 

b. Cobalah Tanya pada diri saudara sendiri: 
Yakinkah saudara bahwa Kristus Yesus ada 
di dalam diri saudara? 
 2 Korintus 13:5  Ujilah dirimu sendiri, 

apakah kamu tetap tegak di dalam iman. 
Selidikilah dirimu! Apakah kamu tidak yakin 
akan dirimu, BAHWA KRISTUS YESUS 
ADA DI DALAM DIRI KAMU? Sebab jika 
tidak demikian, kamu tidak tahan uji.  
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 Itu sebabnya JIKA SAUDARA MASIH 
RAGU APAKAH SANG PENYEMBUH ITU 
SUDAH ADA DALAM HIDUP SAUDARA 
ATAU BELUM, INI MOMEN TERBAIK 
UNTUK SAUDARA DENGAN PASTI 
MENGUNDANG DIA MASUK DALAM 
HIDUP SAUDARA. 

 

PENUTUP: 

Terimalah Yesus sebagai Tuhan dalam hidup 

saudara. Saat itulah roh saudara akan dilahirkan 

kembali. Roh Kudus mulai akan masuk dan tinggal 

dalam hidup saudara. Dan sejak saat itu sadarilah 

bahwa Sang Penyembuh itu sudah ada di dalam 

kita. 


