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Keluaran 15:26 Dia berfirman, “Jika kamu sungguh-sungguh mentaati Aku, 
TUHAN, Jehovah kamu, dengan melakukan apa yang benar di sisi-Ku, 
serta menurut segala perintah-Ku, Aku tidak akan menghukum kamu 
dengan penyakit yang Aku timpakan kepada orang Mesir. Akulah TUHAN
yang menyembuhkan kamu.”

Ulangan 7:15 TUHAN akan melindungi kamu daripada segala penyakit. Dia 
tidak akan membiarkan kamu menghidap penyakit dahsyat seperti yang 
kamu alami di Mesir, tetapi Dia akan menimpakan penyakit itu kepada 
semua musuh kamu.

Mazmur 107:20 Dia memulihkan mereka dengan firman-Nya, dan tidak 
membiarkan mereka mati.

Mazmur 146:8 dan mencelikkan mata orang buta. Dia menguatkan orang 
yang putus harapan; Dia mengasihi umat yang taat kepada-Nya.

Yesaya 35:5 Orang buta akan dapat melihat, orang tuli akan dapat 
mendengar.

Yesaya 53:5 Tetapi dia dilukai kerana dosa kita, dia diseksa kerana 
perbuatan jahat kita. Kita diselamatkan kerana hukuman yang 
ditanggungnya, kita disembuhkan kerana luka-lukanya.

Yesaya 58:8 Maka cahaya kamu akan bersinar seperti fajar merekah, dan 
luka-luka kamu akan segera sembuh. Aku akan sentiasa menyertai kamu
untuk menyelamatkan kamu. Hadirat-Ku akan melindungi kamu di setiap
sudut.

Yeremia 30:17 Walaupun musuh kamu berkata, ‘Sion telah dibuang, dan 
tiada yang mempedulikannya,’ namun Aku akan menjadikan kamu sihat 
kembali, dan luka-luka kamu akan Kuubati.”

Yeremia 33:6 Tetapi kelak Aku akan memulihkan keadaan kota ini dan 
menyembuhkan penduduknya. Aku akan melimpahkan kedamaian dan 
keamanan kepada mereka.

Maleakhi 4:2 Tetapi bagi kamu yang taat kepada-Ku, kuasa-Ku yang 
menyelamatkan kamu akan terbit seperti matahari, dan kuasa-Ku itu 
akan memberikan kesembuhan seperti sinar matahari. Kamu akan bebas
dan gembira seperti anak lembu yang dikeluarkan dari kandang.

Matius 4:23,24 Yesus menjelajah seluruh negeri Galilea. Dia mengajar di 
rumah ibadat dan mengkhabarkan Berita Baik bahawa tidak lama lagi 
Jehovah akan memerintah. Dia menyembuhkan banyak orang sakit yang 
menderita berbagai-bagai penyakit. 24 Berita tentang Yesus tersebar di 



seluruh negeri Siria, sehingga mereka yang menderita berbagai-bagai 
penyakit dan kesusahan dibawa kepada-Nya. Lalu Yesus menyembuhkan
semua orang yang dirasuk roh jahat, yang sakit gila babi, dan yang 
lumpuh. Mereka semua disembuhkan oleh Yesus.

Matius 8:16,17 Apabila hari sudah petang, orang ramai membawa banyak 
orang yang kerasukan roh jahat kepada Yesus. Yesus mengusir roh-roh 
jahat itu dengan sepatah kata sahaja. Dia juga menyembuhkan semua 
orang sakit. 17 Yesus melakukan semua itu supaya berlakulah apa yang 
dikatakan oleh Nabi Yesaya, “Dia menanggung penderitaan kita dan 
menyembuhkan penyakit kita.”

Matius 9:35 Demikianlah Yesus pergi dari satu bandar ke bandar lain dan 
dari satu pekan ke pekan lain. Dia mengajar di rumah ibadat dan 
mengkhabarkan Berita Baik bahawa Jehovah akan memerintah. Dia 
menyembuhkan orang daripada berbagai-bagai penyakit.

Matius 10:1 Yesus memanggil dua belas orang pengikut-Nya, lalu 
memberikan kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat dan 
menyembuhkan segala macam penyakit. (Markus 3:14,15)

Matius 10:8 Sembuhkanlah orang yang sakit; bangkitkan orang yang mati; 
sembuhkanlah orang berpenyakit kulit yang mengerikan dan usirlah roh 
jahat. Kamu sudah menerima kuasa ini dengan percuma, maka 
lakukanlah semuanya tanpa meminta bayaran!

Matius 11:5 orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang berpenyakit 
kulit yang mengerikan sembuh, orang tuli mendengar, orang mati 
dibangkitkan semula, dan Berita Baik daripada Jehovah dikhabarkan 
kepada orang miskin.

Matius 12:15 Apabila Yesus mengetahui pakatan jahat itu, Dia pergi dari 
situ dan banyak orang mengikut Dia. Dia menyembuhkan semua orang 
sakit,

Matius 15:30 Banyak orang datang kepada-Nya dan membawa orang yang 
tempang, yang buta, yang lumpuh, yang bisu, dan banyak lagi orang 
sakit. Mereka meletakkan semua orang ini di hadapan Yesus dan Yesus 
menyembuhkan mereka semua.

Matius 17:20 Yesus menjawab, “Kamu tidak dapat melakukannya, kerana 
kamu kurang percaya kepada Jehovah. Ketahuilah! Jika kamu 
mempunyai iman sebesar biji sawi, kamu dapat berkata kepada bukit ini,
‘Beralihlah ke sana!’ dan bukit ini akan beralih. Kamu dapat melakukan 
apa sahaja!

Markus 1:34 Yesus menyembuhkan banyak orang yang menderita berbagai-
bagai penyakit, dan Dia juga mengusir roh-roh jahat. Yesus tidak 
membenarkan roh-roh jahat berkata apa-apa, kerana roh-roh jahat tahu 



siapa Dia.
Markus 3:10 Dia telah menyembuhkan banyak orang. Oleh itu semua orang 

sakit berasak-asak hendak menyentuh Dia.
Markus 6:5,6 Dia tidak dapat melakukan satu mukjizat pun di situ. Dia 

hanya menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangan-
Nya pada mereka. 6 Yesus sangat hairan kerana mereka tidak percaya 
kepada-Nya. Kemudian Yesus pergi ke kampung-kampung di sekitar 
tempat itu dan mengajar orang.

Markus 6:13 Mereka mengusir roh jahat, menyapukan minyak zaitun pada 
orang sakit, dan menyembuhkan mereka.

Markus 6:55,56 Lalu mereka berlari ke seluruh kawasan itu. Di mana-mana 
mereka tahu Yesus ada, mereka membawa semua orang sakit yang 
terbaring di atas tikar kepada-Nya. 56 Ke mana sahaja Yesus pergi, baik 
ke kampung, ke kota, ataupun ke pekan, penduduk di situ membawa 
semua orang sakit ke padang tempat orang berkumpul. Lalu mereka 
memohon supaya setidak-tidaknya Yesus membenarkan semua orang 
sakit menyentuh hujung jubah-Nya. Maka semua orang yang 
menyentuhnya sembuh.

Markus 8:23-25 Yesus memegang tangan orang buta itu lalu memimpinnya 
keluar dari pekan itu. Setelah Yesus meludahi mata orang itu, Dia 
meletakkan tangan-Nya pada mata orang itu, lalu bertanya kepadanya, 
“Dapatkah kamu lihat sesuatu?” 24 Orang itu memandang ke hadapan 
lalu berkata, “Ya. Saya nampak orang, tetapi mereka seperti pokok yang
berjalan.” 25 Sekali lagi Yesus meletakkan tangan-Nya pada mata orang 
itu. Kali ini orang itu memandang dengan seboleh-bolehnya. Matanya 
sembuh, dan dia melihat segala-galanya dengan jelas sekali.

Markus 9:29 Yesus menjawab, “Tiada cara lain yang dapat mengusir roh 
jahat semacam ini, kecuali dengan doa.”

Markus 16:17,18 Kepada mereka yang percaya akan diberikan tanda-tanda 
ini: Mereka akan mengusir roh jahat demi nama-Ku; mereka akan 
berkata-kata dalam bahasa yang tidak diketahui. 18 Jika mereka 
memegang ular atau meminum racun, mereka tidak akan mendapat 
celaka. Jika mereka meletakkan tangan pada orang sakit, orang sakit 
akan sembuh.''

Lukas 4:18 “Roh Tuhan ada pada-Ku. Dia telah melantik Aku supaya 
mengkhabarkan Berita Baik kepada orang miskin. Dia mengutus Aku 
supaya mengumumkan pembebasan kepada orang tawanan, 
kesembuhan bagi orang buta; dan kemerdekaan bagi orang yang 
tertindas,

Lukas 4:40 Ketika matahari terbenam, semua orang yang mempunyai 



kawan yang menderita berbagai-bagai penyakit membawa mereka 
kepada Yesus. Yesus meletakkan tangan-Nya ke atas tiap-tiap orang 
dan menyembuhkan mereka semua.

Lukas 5:15 Tetapi berita tentang Yesus semakin tersebar luas. Banyak 
orang datang untuk mendengar Dia dan untuk disembuhkan daripada 
penyakit mereka.

Lukas 5:17-25 Pada suatu hari ketika Yesus sedang mengajar, beberapa 
orang Farisi dan guru Taurat duduk di situ. Mereka datang dari 
Yerusalem, dari semua kota di Galilea dan Yudea. Kuasa Tuhan ada 
pada Yesus untuk menyembuhkan orang sakit. 18 Pada waktu itu, 
beberapa orang datang membawa seorang lumpuh yang berbaring di 
atas tikar. Mereka cuba membawa dia ke dalam rumah supaya dapat 
meletakkannya di hadapan Yesus. 19 Tetapi kerana orang di situ terlalu 
banyak, mereka tidak dapat membawa dia masuk. Oleh itu mereka 
membawa dia ke atas bumbung rumah. Kemudian mereka membuka 
bumbung rumah itu dan menurunkan dia dengan tikarnya di hadapan 
Yesus di tengah-tengah orang ramai itu. 20 Apabila Yesus melihat 
betapa besarnya iman mereka, Dia berkata kepada orang itu, “Hai 
kawan, dosamu sudah diampunkan.” 21 Semua guru Taurat dan orang 
Farisi di situ mula bercakap sesama sendiri, “Siapakah orang ini? Dia 
mengkufuri Jehovah! Tidak seorang pun dapat mengampunkan dosa, 
kecuali Jehovah!” 22 Yesus mengetahui apa yang difikirkan mereka, lalu
Dia berkata, “Mengapa kamu berfikir demikian? 23 Manakah yang lebih 
mudah, mengatakan, ‘Dosamu sudah diampunkan’ atau ‘Bangunlah dan 
berjalan’? 24 Tetapi kepada kamu Aku akan membuktikan bahawa di 
atas bumi ini Anak Manusia berkuasa untuk mengampunkan dosa.” Lalu 
Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, “Aku berkata kepadamu, 
bangunlah, angkatlah tikarmu, dan pulanglah!” 25 Dengan segera orang 
itu bangun di hadapan mereka semua, lalu mengangkat tikarnya dan 
pulang sambil memuji Jehovah.

Lukas 6:17-19 Apabila Yesus turun dari bukit bersama-sama rasul-rasul itu, 
Dia berdiri di tempat yang rata dengan sebilangan besar pengikut-Nya. 
Di situ juga ada orang ramai yang datang dari seluruh Yudea, Yerusalem,
kota Tirus dan Sidon yang di tepi laut. 18 Mereka datang untuk 
mendengar Yesus dan untuk disembuhkan daripada penyakit mereka. 
Orang yang dirasuk roh jahat juga datang dan disembuhkan. 19 Semua 
orang cuba menyentuh Yesus, kerana kuasa keluar daripada-Nya dan 
menyembuhkan mereka semua.

Lukas 7:21,22 Kebetulan pada masa itu, Yesus menyembuhkan banyak 
orang sakit. Dia mengusir roh-roh jahat dan mencelikkan mata orang 



buta. 22 Oleh itu Yesus menjawab utusan-utusan Yohanes, “Pulanglah, 
beritahu Yohanes apa yang telah kamu lihat dan dengar: orang buta 
melihat, orang lumpuh berjalan, orang berpenyakit kulit yang 
mengerikan menjadi sembuh, orang tuli mendengar, orang mati 
dibangkitkan semula, dan Berita Baik daripada Jehovah dikhabarkan 
kepada orang miskin.

Lukas 8:2 dan juga beberapa orang wanita yang sudah disembuhkan 
daripada kerasukan roh jahat dan penyakit. Antara mereka termasuk 
Maria yang disebut Magdalena (tujuh roh jahat sudah diusir daripada 
dirinya);

Lukas 9:2 Setelah itu Dia mengutus mereka pergi menyembuhkan orang 
sakit dan mengkhabarkan berita tentang bagaimana Jehovah 
memerintah.

Lukas 9:11 Apabila orang ramai mengetahui hal itu, mereka mengikut 
Yesus. Yesus menyambut mereka, lalu mengajar mereka tentang 
Pemerintahan Jehovah, dan menyembuhkan orang yang minta 
disembuhkan.

Lukas 13:12 Ketika Yesus melihat dia, Yesus memanggil dia dan berkata 
kepadanya, “Mulai sekarang kamu sembuh!”

Lukas 13:32 Yesus menjawab, “Pergilah beritahu orang licik itu, ‘Hari ini 
dan esok Aku mengusir roh jahat dan menyembuhkan orang sakit, lalu 
pada hari ketiga, Aku akan menyelesaikan pekerjaan-Ku.’

Yohanes 5:8,14 Yesus berkata kepadanya, “Bangunlah, angkatlah tikarmu, 
dan berjalanlah.” 14 Tidak lama kemudian, Yesus berjumpa dengan dia 
di dalam Rumah Tuhan dan berkata kepadanya, “Sekarang kamu sudah 
sembuh. Janganlah berdosa lagi, supaya kamu tidak ditimpa perkara 
yang lebih dahsyat.”

Yohanes 14:12 Sungguh benar kata-kata-Ku ini: Sesiapa yang percaya 
kepada-Ku akan melakukan apa yang Aku lakukan, bahkan dia akan 
melakukan hal-hal yang lebih besar lagi, kerana Aku pergi kepada Bapa.

Kisah Rasul-Rasul 3:6 Tetapi Petrus berkata kepadanya, “Aku sama sekali 
tidak mempunyai wang, tetapi apa yang ada padaku akan aku berikan 
kepadamu: dengan kuasa Yesus Kristus orang Nasaret itu, berjalanlah!”

Kisah Rasul-Rasul 5:15,16 Oleh sebab mukjizat yang dilakukan oleh para 
rasul, orang sakit dibaringkan di atas tilam atau tikar, lalu dibawa ke 
jalan supaya setidak-tidaknya mereka terkena bayang Petrus, apabila 
dia lalu di situ. 16 Banyak orang datang dari bandar-bandar di sekitar 
Yerusalem. Mereka membawa orang sakit dan orang yang dirasuk roh 
jahat, dan semua orang itu disembuhkan.

Kisah Rasul-Rasul 10:38 Saudara-saudara tahu bahawa Jehovah telah 



memilih Yesus orang Nasaret itu dan memberi Dia Roh Jehovah dan 
kekuasaan. Yesus pergi ke serata tempat untuk berbuat baik dan 
menyembuhkan semua orang yang dikuasai oleh Iblis, kerana Jehovah 
menyertai Yesus.

Kisah Rasul-Rasul 19:11,12 Jehovah melakukan mukjizat yang luar biasa 
melalui Paulus. 12 Bahkan sapu tangan dan kain yang pernah dipakai 
oleh Paulus pun dibawa kepada orang sakit, lalu mereka sembuh dan roh
jahat keluar daripada mereka.

Roma 8:26 Begitu juga Roh Jehovah datang menolong kita yang lemah ini. 
Kita tidak tahu bagaimana kita patut berdoa; Roh itu sendiri bermohon 
kepada Jehovah dengan erangan yang tidak dapat diutarakan dengan 
kata-kata.

1 Korintus 12:9 Kepada yang lain, Roh yang sama mengurniakan 
kepercayaan yang luar biasa kepada Kristus, sedangkan kepada yang 
lain pula Roh Jehovah mengurniakan kuasa untuk menyembuhkan orang 
sakit.

1 Korintus 12:28 Di kalangan jemaah, Jehovah sudah memberi semua orang
kedudukan masing-masing. Pertama rasul-rasul, kedua nabi-nabi, dan 
ketiga guru-guru, kemudian mereka yang melakukan mukjizat, lalu 
mereka yang diberikan kurnia untuk menyembuhkan orang sakit, atau 
untuk menolong orang lain, atau untuk menjadi pemimpin, ataupun untuk
bertutur dalam pelbagai bahasa yang ajaib.

Filipi 2:27 Memang benar dia sakit dan hampir meninggal. Tetapi Jehovah 
mengasihani dia, dan bukan dia sahaja tetapi aku juga, supaya aku tidak
bertambah sedih.

Yakobus 5:14 Adakah sesiapa yang sakit? Hendaklah dia memanggil 
pemimpin-pemimpin jemaah, supaya mereka berdoa baginya dan 
menyapukan minyak zaitun padanya demi nama Tuhan.

1 Pedro 2:24 Kristus sendiri memikul dosa kita pada tubuh-Nya di kayu 
salib, supaya kita bebas daripada kuasa dosa, lalu hidup menurut 
kehendak Jehovah. Luka-luka Kristuslah yang menyembuhkan kamu.

3 Yohanes 1:2 berdoa semoga semuanya baik dengan kamu, dan semoga 
kamu sihat, seperti jiwamu pun sihat.
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