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THE GREAT HEALING MIRACLES #4 

MUJIZAT KESEMBUHAN BESAR #4 

THE SECRETS FOR HEALING 

RAHASIA KESEMBUHAN ILAHI 

 

PEMBUKAAN: 

Sepanjang bulan ini Tuhan sudah membukakan 

satu persatu perhemaan tentang mujizat 

kesembuhan. Saya percaya mujizat bukan lagi 

akan terjadi, tetapi sudah terjadi dan masih akan 

terus terjadi. Dan di bagian akhir ini, saya mau 

bagikan tentang The Secrets for Healing atau 

Rahasia Kesembuhan Ilahi, yaitu bagaimana kita 

mengambil kesembuhan ilahi dalam hidup kita yang 

sudah Tuhan sediakan. 

 

I. TUHAN MAU KITA SEMBUH DAN SEHAT. 
a. Saudara harus tahu satu kebenaran ini. 

Sederhana tetapi saudara perlu hati yang 
terbuka dan mata rohani yang terbuka untuk 
bisa menangkap dan mempercayainya: 
TUHAN MAU SAUDARA SEMBUH DAN 
SEHAT!  
 Yohanes 10:10-11   10 Pencuri datang 

hanya untuk mencuri dan membunuh dan 
membinasakan; Aku datang, supaya 
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mereka mempunyai hidup, dan 
mempunyainya dalam segala kelimpahan. 
11 Akulah gembala yang baik. Gembala 
yang baik memberikan nyawanya bagi 
domba-dombanya; 

 Hanya Yesus yang datang supaya kita 
mempunyai hidup! Bahkan Tuhan mau 
saudara mempunyai hidup itu dalam 
segala kelimpahannya. 

b. Itu sebabnya SEBAGAI ANAK TUHAN, KITA 
PUNYA SATU FASILITAS DARI SORGA, 
NAMANYA KESEMBUHAN ILAHI! 
 2 Petrus 1:3-4   3 Karena KUASA ILAHI-

NYA telah menganugerahkan kepada kita 
segala sesuatu yang berguna untuk hidup 
yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, 
yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya 
yang mulia dan ajaib. 4 Dengan jalan itu IA 
TELAH MENGANUGERAHKAN KEPADA 
KITA JANJI-JANJI YANG BERHARGA 
DAN YANG SANGAT BESAR, SUPAYA 
OLEHNYA KAMU BOLEH MENGAMBIL 
BAGIAN DALAM KODRAT ILAHI, dan luput 
dari hawa nafsu duniawi yang 
membinasakan dunia. 

 Saudara BOLEH mengambil bagian dalam 
kodrat ilahi. 
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II. RAHASIA “MENGAMBIL” KESEMBUHAN 
ILAHI YANG SUDAH TUHAN SEDIAKAN. 
1. MENGAKSES KESEMBUHAN ILAHI 

DENGAN IMAN. 
 Setiap kali saudara mau berurusan 

dengan alam supranatural atau sesuatu 
yang ilahi, maka saudara butuh iman! 

 Matius 8:5-13   5 Ketika Yesus masuk ke 
Kapernaum, datanglah seorang perwira 
mendapatkan Dia dan memohon kepada-
Nya: 6 "Tuan, hambaku terbaring di rumah 
karena sakit lumpuh dan ia sangat 
menderita.” 7 Yesus berkata kepadanya: 
"Aku akan datang menyembuhkannya.” 8 
Tetapi jawab perwira itu kepada-Nya: "Tuan, 
aku tidak layak menerima Tuan di dalam 
rumahku, katakan saja sepatah kata, maka 
hambaku itu akan sembuh. 9 Sebab aku 
sendiri seorang bawahan, dan di bawahku 
ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada 
salah seorang prajurit itu: Pergi!, maka ia 
pergi, dan kepada seorang lagi: Datang!, 
maka ia datang, ataupun kepada hambaku: 
Kerjakanlah ini!, maka ia mengerjakannya.” 
10 Setelah Yesus mendengar hal itu, 
heranlah Ia dan berkata kepada mereka 
yang mengikuti-Nya: "Aku berkata 
kepadamu, sesungguhnya iman sebesar 
ini tidak pernah Aku jumpai pada 
seorangpun di antara orang Israel. 11 Aku 
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berkata kepadamu: Banyak orang akan 
datang dari Timur dan Barat dan duduk 
makan bersama-sama dengan Abraham, 
Ishak dan Yakub di dalam Kerajaan Sorga, 
12 sedangkan anak-anak Kerajaan itu akan 
dicampakkan ke dalam kegelapan yang 
paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap 
dan kertak gigi.” 13 Lalu Yesus berkata 
kepada perwira itu: "Pulanglah dan 
jadilah kepadamu seperti yang engkau 
percaya." Maka pada saat itu juga 
sembuhlah hambanya. 
- Dengan kata lain, IMAN ADALAH KUNCI 

UNTUK MENGAKSES KUASA 
KESEMBUHAN ILAHI DARI YESUS.  

 Rahasia kesembuhan ilahi adalah iman. 
 Terkadang ada fenomena orang sudah 

disembuhkan dalam sebuah ibadah atau 
KKR, tetapi sesampainya di rumah atau 
besoknya, TIBA-TIBA SEOLAH 
KESEMBUHANNYA HILANG DAN 
AKHIRNYA DIA SAKIT KEMBALI SEPERTI 
SEDIA KALA. KENAPA? 
- 1 Petrus 5:8-9   8 Sadarlah dan berjaga-

jagalah! Lawanmu, si Iblis, berjalan keliling 
sama seperti singa yang mengaum-aum 
dan mencari orang yang dapat ditelannya. 
9 Lawanlah dia dengan iman yang 
teguh, sebab kamu tahu, bahwa semua 
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saudaramu di seluruh dunia menanggung 
penderitaan yang sama. 

- Lawan semua perasaan-perasaan itu 
dengan firman Tuhan, misal Nahum 1:9  
Apakah maksudmu menentang Tuhan? 
Ia akan menghabisi sama sekali; 
kesengsaraan tidak akan timbul dua 
kali! 

2. KETAATAN YANG PENUH. 
 Iman selalu diikuti dengan ketaatan. 

Ketaatan selalu mengkuti iman. Iman 
dibuktikan dengan ketaatan. Ketaatan 
adalah bukti seseorang punya iman. 
Seringkali Yesus meminta orang yang 
disembuhkan untuk belajar taat. 
- Itu juga yang terjadi pada Naaman, 

seorang panglima perang yang kena kusta: 
2 Raja-raja 5:10-14   10 Elisa menyuruh 
seorang suruhan kepadanya mengatakan: 
"Pergilah mandi tujuh kali dalam sungai 
Yordan, maka tubuhmu akan pulih 
kembali, sehingga engkau menjadi 
tahir." 11 Tetapi pergilah Naaman dengan 
gusar sambil berkata: "Aku sangka bahwa 
setidak-tidaknya ia datang ke luar dan 
berdiri memanggil nama TUHAN, Allahnya, 
lalu menggerak-gerakkan tangannya di 
atas tempat penyakit itu dan dengan 
demikian menyembuhkan penyakit 
kustaku! 12 Bukankah Abana dan Parpar, 
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sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari 
segala sungai di Israel? Bukankah aku 
dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" 
Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan 
panas hati. 13 Tetapi pegawai-pegawainya 
datang mendekat serta berkata kepadanya: 
"Bapak, seandainya nabi itu menyuruh 
perkara yang sukar kepadamu, bukankah 
bapak akan melakukannya? Apalagi 
sekarang, ia hanya berkata kepadamu: 
Mandilah dan engkau akan menjadi tahir." 
14 Maka turunlah ia membenamkan 
dirinya tujuh kali dalam sungai Yordan, 
sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. 
Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti 
tubuh seorang anak dan ia menjadi 
tahir. 

 Selain itu ketaatan juga sangat penting 
bagi saudara yang mau dipakai Tuhan 
dalam karunia kesembuhan. 

3. HIDUP DALAM PERTOBATAN DAN 
RENCANA TUHAN. 
 Yohanes 5:14-15   14 Kemudian Yesus 

bertemu dengan dia dalam Bait Allah lalu 
berkata kepadanya: "Engkau telah 
sembuh; jangan berbuat dosa lagi, 
supaya padamu jangan terjadi yang lebih 
buruk." 15 Orang itu keluar, lalu 
menceriterakan kepada orang-orang Yahudi, 
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bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan 
dia. 

 BUKAN HANYA PERTOBATAN, TETAPI 
KITA PAKAI HIDUP KITA UNTUK 
MELAYANI DAN MENGGENAPI 
RENCANA TUHAN! 

4. TERIMA KEPENUHAN ROH KUDUS. 
 SEMAKIN BANYAK KITA MENGALAMI 

KEPENUHAN ROH KUDUS, MAKA 
SEMAKIN NYATA MANIFESTASI KUASA 
ALLAH DI DALAM DAN MELALUI KITA.  

 Kita harus memahami bahwa MANUSIA 
DICIPTAKAN OLEH TUHAN DENGAN 
KAPASITAS UNTUK MENERIMA 
KEPENUHAN ROH ALLAH. 

 Jadi boleh kita katakan bahwa ROH ITU 
ADALAH ELEMEN DARI ALLAH SENDIRI, 
SEDANGKAN TUBUH KITA ITU ADALAH 
ELEMEN DARI BUMI INI.  

 

PENUTUP: 

Itu sebabnya terimalah kepenuhan Roh Kudus, 

maka alamilah kesembuhan ilahi! 


