




Dukungan

Pengajaran Barry Bennett telah mentransformasi dan memperbarui 
pikiran kita. Dengan ribuan jam mengajar di Charis Bible School, ke
mampuan Barry untuk menyampaikan janji Tuhan tentang kesembuhan 
jelas dan tepat. Duduklah di bawah karunia Barry Bennett dalam buku 
ini dan hidup Anda tidak akan pernah sama.

—John Tesh dan Connie Sellecca

Barry Bennett adalah salah satu pengajar utama dalam tubuh Kristus 
hari ini. Saya telah mengenal dia selama bertahuntahun dan setiap kali 
saya mendengar dia mengajar atau membaca sebuah buku atau artikel 
yang telah ia tulis, saya diperkaya dan didorong oleh pewahyuan yang ia 
impartasikan dari firman. Buku ini, Ia Menyembuhkan Mereka Semua, 
adalah salah satu buku paling lengkap tentang topik kesembuhan yang 
telah saya baca. Barry menjawab banyak pertanyaan yang dimiliki orang
orang tentang kesembuhan dan saya yakin bahwa setelah membaca buku 
ini, pewahyuan akan datang kepada Anda dan iman akan bangkit di dalam 
hati Anda untuk menerima kesembuhan Anda!

—Greg Mohr

Direktur  

Charis Bible College, Colorado
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Persembahan

Buku ini dipersembahkan kepada  
istri saya yang penuh kasih, Betty Kay,  

dan tiga anak kami, David, Daniel, dan Leah,  
dan keluarga mereka,  

yang semuanya telah menjadi bagian dari perjalanan  
ke dalam kasih karunia Allah untuk kesehatan  

dan kesembuhan ini.
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Kata  
Pengantar

Kesembuhan adalah sesuatu yang memengaruhi setiap orang 
di bumi ini. Di dunia yang jatuh ini, kita semua berhadapan 
dengan sakitpenyakit dan kehancuran yang dibawa olehnya. 

Orangorang menghabiskan milyaran dolar untuk perawatan dan mil
yaran lagi untuk mencegah penyakit. Itu adalah salah satu persoalan 
hidup terbesar dan Tuhan tidak meninggalkan kita sendirian untuk 
mengatasi area penting ini dengan kekuatan kita sendiri.

Yesus telah membeli kesembuhan bagi tubuh kita sama besarnya 
seperti Ia telah membeli pengampunan bagi dosa kita. Ini adalah se
buah pernyataan yang radikal bagi kebanyakan orang dan merupakan 
salah satu alasan besar kebanyakan orang tidak mengalami kesembuhan 
ilahi. Mereka hanya tidak tahu kebenaran tentang apa yang Yesus telah 
lakukan dalam area ini.

Yesus mengatakan bahwa kebenaran akan memerdekakan kita 
(Yohanes 8:32) tetapi hanya kebenaran yang kita ketahuilah yang me
merdekakan kita. Apa yang tidak diketahui orangorang tentang kesem
buhan benarbenar membunuh mereka.

Di dalam buku ini, Barry Bennett membagikan kebenarankebe
naran dasar ini tentang bagaimana menerima kesembuhan langsung 
dari Tuhan dalam cara praktis yang tidak bisa Anda lewatkan. Ia juga 
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menjelaskan bagaimana mengatasi banyak hambatan yang meng
halangi orangorang dari menerima kesembuhan yang sudah Yesus 
sediakan. Ini akan menjawab banyak pertanyaan. Barry bukan hanya 
membagikan teori. Ia telah mengalami mukjizat kesembuhan sendiri 
dan juga dalam keluarganya. Ia mengajarkan kuliah mengenai kesem
buhan di Charis Bible College kami dan saya rasa tidak berlebihan me
ngatakan ribuan orang juga telah menerima kesembuhan mereka oleh 
karena kebenaran yang dibagikan Barry kepada mereka.

Jika Anda membutuhkan kesembuhan atau mengenal seseorang 
yang membutuhkan kesembuhan pada saat ini, maka buku ini untuk 
Anda. Waktu terbaik untuk belajar tentang kesembuhan bukanlah 
ketika pertempuran untuk kesembuhan berkobar, melainkan sebelum 
badai melanda, dan Anda bisa meletakkan dasar kesehatan dalam 
ketenangan sebelum badai.

Saya telah mengenal Barry dan keluarganya selama bertahuntahun 
dan ia konsisten. Ia berjalan bersama Tuhan dan tidak pernah gagal un tuk 
menyampaikan pewahyuan baru langsung dari takhta. Barry adalah 
orang yang rendah hati yang meninggikan Tuhan dan bukan dirinya 
sendiri dan oleh karena itu memiliki kasih karunia besar pada hidupnya 
(1 Petrus 5:56). Hubungan ini dan kasih karunia padanya menyediakan 
saluran untuk Tuhan mengalir melaluinya yang akan memperkaya ke
hidupan Anda. Anda membutuhkan buku ini.

Saya percaya Tuhan sedang menjangkau Anda melalui buku ini. 
Tuhan telah mengurapi Barry untuk membagikan kebenarankebe
naran ini dalam cara yang begitu sederhana dan praktis sehingga Anda 
tidak akan pernah sama lagi. Bersiaplah untuk menerima kesembuhan 
Anda dan biarkan kuasa mukjizat kesembuhan mengalir melalui Anda 
kepada orang lain.

Andrew Wommack
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Pendahuluan

Hati Allah untuk 
Anda Adalah Hidup 

Berkelimpahan

… Aku datang, supaya mereka mempunyai hidup,  
dan mempunyainya dalam segala kelimpahan.

—Yohanes 10:10

Ada kasih karunia untuk Anda mengalami hidup berkelimpahan. 
Sebelum Anda lanjut membaca buku ini, saya ingin Anda tahu 
bahwa Yesus peduli pada Anda dan ingin Anda sehat. Kesehatan 

dan kesembuhan adalah kehendakNya bagi semua pria, wanita, dan 
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anakanak di bumi ini. Ia telah menyediakan pengampunan dan kesem
buhan bagi semua manusia. PenyediaanNya dikenal sebagai “kasih 
karunia” di dalam Alkitab. Dan ada cukup untuk Anda.

Ketika Yesus mendarat, Ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, 
maka tergeraklah hatiNya oleh belas kasihan kepada mereka dan Ia 
menyembuhkan mereka yang sakit.

—Matius 14:14

Belas kasihan Yesus tidak berkurang. Saya tidak bisa menemukan 
bukti dalam kitab injil di mana Yesus pernah mempertanyakan meng
apa seseorang sakit atau menaruh rasa bersalah pada mereka. Saya 
tidak pernah menemukan bukti di mana Yesus mengindikasikan bah
wa penyakit memiliki tujuan ilahi atau bahwa itu adalah berkat yang 
tersembunyi. Saya tidak bisa menemukan satu contoh di mana Yesus 
mengatakan “tidak” kepada siapapun yang mencari Dia untuk kesem
buhan. Ia penuh dengan belas kasihan dan menyembuhkan yang sakit. 
Ia penuh kasih karunia dan kasih karuniaNya tetap hidup hari ini.

… Banyak orang mengikuti Yesus dan Ia menyembuhkan mereka 
semuanya. 

—Matius 12:15

Tuhan membenci penyakit! Ia membenci sumbernya dan Ia mem
benci dampaknya pada kehidupan manusia. Itu bukan bagian dari cip
taanNya dan selalu berkaitan dengan yang negatif dalam Alkitab. Meng
apa begitu banyak orang Kristen menemukan tempat yang positif bagi 
penyakit dalam teologi mereka padahal Yesus dengan jelas mengobarkan 
perang terhadapnya?

Sebagian besar pelayanan Yesus berputar di sekitar menyembuhkan 
yang sakit. Terlihat bahwa semua yang datang kepada Dia disembuhkan. 
Tidak ada dalam Alkitab di mana Yesus menolak menyembuhkan sese
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P e n d a h u l u a n

orang yang datang kepadaNya, atau mengatakan bahwa ada tujuan 
Tuhan dalam penyakit yang diderita seseorang. Ia menyembuhkan me
reka semua.

Setelah kebangkitan Yesus, di gereja mulamula dalam Kisah Para 
Rasul 5, kita menemukan yang berikut:

Dan juga orang banyak dari kotakota di sekitar Yerusalem datang ber
duyunduyun serta membawa orangorang yang sakit dan orangorang 
yang diganggu roh jahat. Dan mereka semua disembuhkan.

—Kisah Para Rasul 5:16

Akan salah mengatakan bahwa jika Anda membutuhkan kesem
buhan dan telah berada dalam kerumunan orang menuju gereja di 
Yerusalem, maka Anda akan disembuhkan. Kesembuhan adalah untuk 
semua orang dalam pelayanan Yesus dan untuk semua orang di gereja 
mulamula. Apakah ada yang berubah? 

Izinkan harapan lahir di dalam hati Anda. Kasih karunia Allah lebih 
besar daripada penderitaan atau penyakit apapun yang mungkin Anda 
alami. Bacalah dan renungkanlah setiap kebenaran yang disampaikan 
dalam buku ini. Percayalah bahwa firman-Nya bekerja di dalam Anda 
un tuk memerdekakan Anda dan menyembuhkan Anda. 
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Bab 1

Apakah Kesembuhan 
untuk Hari Ini?

Saat itu tahun 1989, dan istri saya, saya, dan ketiga anak kami 
tinggal di Huehuetenango, Guatemala, untuk belajar bahasa 
Spanyol. Kami tiba di Guatemala pada bulan Januari dan akan 

pindah ke sebuah pelayanan di Chile pada bulan November. 
Pada beberapa titik di bulan September, kami melakukan perja

lanan ke desa pegunungan untuk membagikan injil. Kita diundang un tuk 
makan saat berada di sana dan lingkungannya sangat sederhana. Bebe
rapa hari setelah perjalanan itu, saya mulai merasa sakit dan lemah. Ini 
berlangsung beberapa hari sampai akhirnya suatu pagi saya memandang 
ke cermin dan memperhatikan bola mata saya kuning! Saya mendatangi 
istri saya dan menanyakan apakah dia memperhatikan sesuatu, dan ia 
langsung berkata, “Oh Barry, kau kena hepatitis!”
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Saya mendatangi dokter setempat yang melakukan tes darah dan 
meneguhkan bahwa kasus saya sangat serius dan saya perlu beristirahat 
dan melakukan diet ketat selama berbulanbulan. Saya tidak memiliki 
empat bulan yang tersisa di negara itu, jadi saya tidak senang.

Seorang teman misionaris mampir dengan sekotak buku dan kaset 
tentang iman dan kesembuhan untuk saya pelajari. Saya sudah percaya 
pada kesembuhan dan bisa mengajarkan prinsipprinsip kesembuhan 
sampai suatu tingkat. Saya tidak perlu diyakinkan, tetapi saya perlu di
sembuhkan.

Saya menghabiskan berjamjam sehari untuk empat minggu se lan
jutnya dengan membaca, mendengarkan kasetkaset, dan berdoa. Suatu 
hari saat keluarga saya sedang berada di pasar, saya diamdiam keluar 
dari kamar tempat saya “dikarantina” dan duduk di area dapur kami. Saya 
berdoa dan merenungkan semua yang telah saya pelajari, dan tibatiba 
saya “mendengar” Tuhan berkata kepada saya, “Barry, oleh bilurbilurKu, 
kamu sudah sembuh.” Saya tahu itu, tetapi tibatiba rasa TAHU saya ber
beda! Tuhan telah berbicara kepada saya dalam cara yang sama beberapa 
tahun sebelumnya dan telah memberikan saya sebuah pewahyuan ten
tang kebenaran. Sekarang adalah yang kedua kalinya sebuah pewahyuan 
tentang kebenaran mengubah saya.

PewAHyuAn TenTAng KeBenArAn

Tibatiba saya tahu saya sudah disembuhkan! Tidak ada keraguan dalam 
pikiran atau hati saya. Saya bertanya dalam hati, Apa yang akan dilaku
kan seorang yang disembuhkan sekarang? Saya bangun, berpakaian, dan 
meninggalkan rumah untuk pertama kalinya dalam empat minggu, dan 
saya jalanjalan. Berat badan saya turun dan saya masih kuning, tetapi 
saya sudah sembuh. Saya kembali ke makanan normal, aktivitas nor mal, 
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dan tidak pernah memandang ke belakang. Saya tidak pernah memiliki 
masalah liver sejak saat itu.

Entah tubuh saya telah pulih secara alami seiring berjalannya waktu 
atau tidak, bukan itu inti dari kisah ini. Intinya adalah bahwa kita bisa 
mendengar Tuhan dan bahwa kesembuhan adalah bagian dari pene
busan kita yang sudah diselesaikan. Di mata Tuhan, saya selalu disem
buhkan. Hanya dibutuhkan empat minggu untuk saya memercayainya. 
Semakin cepat kita mengetahuinya dan memercayainya, semakin cepat 
penyakit akan melepaskan cengkeramannya dari hidup kita.

Beberapa orang mengatakan bahwa kesembuhan telah berlalu 
bersama dengan berlalunya para rasul atau kesembuhan telah berlalu 
ketika Alkitab Perjanjian Baru selesai. Banyak yang tidak akan menyang
kal bahwa Tuhan bisa menyembuhkan jika Ia mau, tetapi mereka per
caya bahwa kesembuhan bukanlah sesuatu yang bisa kita andalkan. Me
reka memandang kesembuhan sebagai salah satu misteri Allah dan bahwa 
beberapa orang disembuhkan tetapi banyak yang tidak.

Apakah kesembuhan dan karuniakarunia Roh yang lain telah ber
lalu? Mari kita lihat beberapa alasan yang meneguhkan bahwa karunia
karunia Roh dan kesembuhan tetap hidup di dalam gereja hari ini.

Lalu Ia [Yesus] berkata kepada mereka: “Pergilah ke seluruh dunia, 
beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan di
baptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihu
kum. Tandatanda ini akan menyertai orangorang yang percaya: mereka 
akan mengusir setansetan demi namaKu, mereka akan berbicara 
dalam bahasabahasa yang baru bagi mereka, mereka akan memegang 
ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan 
men dapat celaka; mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, 
dan orang itu akan sembuh.”

—Markus 16:15-18
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Dalam Markus 16:1518, perintah kepada para murid dan diperluas 
sampai kepada gereja, adalah pergi ke seluruh dunia dan memberitakan 
injil. Kita bisa melihat bahwa perintah ini bukan hanya untuk para rasul 
Tuhan mula-mula karena mustahil bagi mereka secara fisik untuk me-
nyelesaikan amanat ini dalam masa hidup mereka. Bukan hanya diba
tasi oleh panjangnya masa hidup di bumi, mereka juga dibatasi oleh 
kurang tersedianya transportasi untuk menjangkau setiap suku dan 
bangsa di bumi. Entah injil untuk setiap bangsa dan setiap manusia atau 
tidak. 

KePADA SeMuA yAng PercAyA

Oleh karena itu, amanat Yesus bukan hanya kepada para rasul, tetapi 
kepada seluruh gereja. Jika tidak, maka kita tidak dipanggil untuk mem
beritakan injil hari ini karena amanat itu mati bersama dengan rasul 
terakhir. Ini adalah hal yang serius. Apakah kita dipanggil untuk men
jangkau bangsabangsa dengan injil atau tidak? Apakah perintah ini 
hanya untuk para rasul Tuhan? Jika perintah tersebut berjalan terus dan 
aktif bagi kita hari ini, maka apa yang mengikutinya juga berkaitan.

Dalam Markus 16:16, Yesus berkata, “Siapa yang percaya,” yang 
mengacu pada bangsabangsa yang menjadi percaya saat injil diberi ta kan. 
Di ayat 17, Ia melanjutkan, “Tandatanda ini akan menyertai orangorang 
yang percaya.” Ini adalah sebuah janji kepada orangorang percaya yang 
sama itu. Orangorang percaya baru dalam ayat 13 adalah orangorang 
percaya yang sama yang disertai tandatanda dalam ayat 17.

Tandatanda apa yang menyertai orangorang percaya baru ini? Me
reka akan mengusir setansetan, mereka akan berbicara dengan bahasa 
yang baru, mereka akan memegang ular—seperti dalam kasus Paulus di 
sebuah pulau, di mana seekor ular menggigit dia dan dia sama sekali tidak 
menderita sesuatu (Kisah Para Rasul 28:36)—jika mereka minum hal 
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mematikan apapun, itu tidak akan menyakiti mereka, dan mereka akan 
menumpangkan tangan ke atas orang sakit dan orang sakit itu akan sem
buh.

Ketika para murid menerima amanat ini, Markus melanjutkan: “Me
rekapun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut 
bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyer-
tainya” (Markus 16:20).

Tuhan sedang bekerja dengan mereka, meneguhkan firman dengan 
tandatanda. Tuhan masih bekerja dengan mereka yang percaya dan ma
sih meneguhkan firman dengan tanda-tanda—kesembuhan dan muk-
jizat—yang menyertai. 

Jika pemberitaan injil dimaksudkan bagi segala bangsa, maka tanda
tanda yang menyertai pemberitaan itu masih benar. Dan mereka yang 
meresponi pemberitaan itu juga akan disertai tandatanda. Logika men
dikte bahwa para rasul Tuhan tidak bisa ada di generasi demi generasi 
untuk menumpangkan tangan pada setiap orang percaya baru agar me
reka menerima kuasa Roh. Kuasanya bukan kuasa rasul tersebut, tetapi 
kuasa Tuhan dan meneguhkan injil. Masih demikian juga hari ini. 

JAnJI BAPA

Mari kita sekarang mempertimbangkan janji Bapa yang diterima oleh 
120 orang pada hari Pentakosta dan dikhotbahkan Petrus pada hari yang 
sama itu. “Karunia Roh Kudus” diumumkan “sebanyak yang akan di
panggil oleh Tuhan Allah kita” (Kisah Para Rasul 2:3839). 

Jawab Petrus kepada mereka: “Bertobatlah dan hendaklah kamu ma
singmasing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk 
pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh 
Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anakanakmu dan bagi 



10

I a  M e n y e m b u h k a n  M e r e k a  S e m u a

orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan 
Allah kita.”

—Kisah Para Rasul 2:38-39

Tidak ada tanggal kadaluarsa pada janji ini! Karunia Roh Kudus di
janjikan kepada semua yang dipanggil Tuhan—dan Ia telah memanggil 
semua! Ia “menghendaki supaya jangan ada yang binasa” (Lihat 2 Petrus 
3:9.)

Dan Aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan BapaKu. Tetapi 
kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi de
ngan kekuasaan dari tempat tinggi.

—Lukas 24:49

Dan dikumpulkan bersama dengan mereka, Yesus memerintahkan 
mereka untuk tidak meninggalkan Yerusalem tetapi menunggu Janji 
Bapa, “yang—demikian kataNya —‘telah kamu dengar dari padaKu’” 
(Kisah Para Rasul 1:4).

Mengapa para murid perlu diberikan kuasa?

Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas 
kamu, dan kamu akan menjadi saksiKu di Yerusalem dan di seluruh 
Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.

—Kisah Para Rasul 1:8

Kuasa untuk menjadi saksi Tuhan sampai ke ujung bumi! sekali lagi, 
para rasul mulamula tidak akan menyelesaikan pekerjaan sampai ke 
ujung bumi. Tetapi saya percaya kebanyakan orang akan setuju bah wa 
menjangkau yang terhilang tetap merupakan hati Tuhan. Apakah kita 
akan menjangkau yang terhilang dan menjadi saksi dengan kuasa atau 
tanpa kuasa? Jika amanat untuk pergi ke seluruh dunia tetap sah, maka 
kuasa untuk menyelesaikan kehendak Tuhan harus tetap sah juga.
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KArunIA-KArunIA roH

Sekarang, mari kita pertimbangkan rencana Tuhan mengenai karunia
karunia Roh.

Sebab karuniakarunia dan panggilan Allah tidak dapat dibatalkan.

—Roma 11:29, NKJV

Kata Yunani untuk karuniakarunia adalah charisma dan kata yang 
sama yang digunakan untuk mengacu pada karuniakarunia Roh yang 
digambarkan dalam 1 Korintus, pasal 12. 

Ada ruparupa karunia, tetapi satu Roh.

—1 Korintus 12:4

Paulus menyatakan bahwa karuniakarunia, charisma Tuhan, tidak 
bisa dibatalkan dan ada berbagai macam charisma. Apa artinya tidak 
dapat dibatalkan?

Kata Yunani untuk tidak dapat dibatalkan adalah ametameletos, 
yang artinya tidak disesali. Dengan kata lain, Tuhan tidak akan meng
ubah pikiranNya tentang peran Roh Kudus dalam berbagai urusan ma
nusia dan dalam pemberitaan injil kepada bangsabangsa.

Karuniakarunia charisma yang tidak dapat dibatalkan ini digam
barkan dalam 1 Korintus 12: 

Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata
kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan 
karunia berkatakata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh 
yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain Ia memberikan 
karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh mem
berikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain Ia 
memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi Ia 
memberikan karunia untuk membedakan bermacammacam roh. 


