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Keluaran 15:26 Kata TUHAN, "Taatilah Aku dengan sungguh-sungguh, dan 
lakukanlah apa yang Kupandang baik; ikutilah semua perintah-Ku. Kalau
kamu berbuat begitu, kamu tidak akan Kuhukum dengan penyakit-
penyakit yang Kutimpakan kepada orang Mesir. Akulah TUHAN yang 
menyembuhkan kamu."

Ulangan 7:15 Kamu akan dilindungi TUHAN dari segala penyakit dan 
dijauhkan dari segala bencana yang kamu saksikan di Mesir, tetapi 
bencana-bencana itu akan ditimpakan-Nya kepada musuh-musuhmu.

Mazmur 107:20 Ia menyembuhkan mereka dengan perintah-Nya, dan 
meluputkan mereka dari liang kubur.

Mazmur 146:8 dan membuat orang buta dapat melihat. Ia menegakkan 
orang yang jatuh, dan mengasihi orang yang jujur.

Yesaya 35:5 Pada waktu itu orang buta akan dapat melihat, dan orang tuli 
akan dapat mendengar.

Yesaya 53:5 Tetapi ia dilukai karena dosa-dosa kita, dan didera karena 
kejahatan kita. Ia dihukum supaya kita diselamatkan, karena bilur-
bilurnya kita disembuhkan.

Yesaya 58:8 Maka terang akan menyingsing bagimu seperti fajar, dan luka-
lukamu akan segera sembuh. Aku akan menyertaimu untuk 
menyelamatkan kamu. Kehadiran-Ku akan melindungi kamu dari segala 
penjuru.

Yeremia 30:17 Sekalipun musuhmu berkata, 'Sion telah dibuang, dan tak 
ada yang memperhatikan,' namun kamu akan Kubuat sehat kembali, dan
luka-lukamu akan kuobati."

Yeremia 33:6 Tapi kelak Aku akan memulihkan keadaan kota ini dan 
penduduknya; mereka akan kuat lagi. Aku akan memberikan kepada 
mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah.

Maleakhi 4:2 Tetapi bagi kamu yang taat kepada-Ku, kuasa-Ku yang 
menyelamatkan akan terbit laksana matahari, dan sinarnya membawa 
penyembuhan. Kamu akan bebas dan gembira seperti anak sapi yang 
baru dikeluarkan dari kandang.

Matius 4:23,24 Di Galilea, Yesus berkeliling di seluruh negeri dan mengajar 
di rumah-rumah ibadat. Ia memberitakan Kabar Baik bahwa Jehovah 
akan memerintah. Dan Ia juga menyembuhkan orang-orang yang sakit 
dan cacat. 24 Kabar tentang Yesus itu tersebar di seluruh negeri Siria, 
sehingga banyak orang datang kepada-Nya. Mereka membawa orang-
orang yang menderita segala macam penyakit dan kesusahan. Orang-



orang yang kemasukan roh jahat, yang sakit ayan, dan yang lumpuh, 
semuanya disembuhkan oleh Yesus.

Matius 8:16,17 Pada waktu mulai petang, orang membawa kepada Yesus 
banyak orang yang kemasukan roh jahat. Dan dengan sepatah kata saja,
Yesus mengusir roh-roh jahat itu dan menyembuhkan juga semua orang 
yang sakit. 17 Yesus melakukan semuanya itu, dan dengan itu terjadilah 
apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, yaitu, "Ia menanggung 
penderitaan kita dan menyembuhkan penyakit kita."

Matius 9:35 Demikianlah Yesus pergi berkeliling dari satu kota ke kota 
yang lain dan dari satu kampung ke kampung yang lain. Ia mengajar di 
rumah-rumah ibadat, dan mewartakan Kabar Baik tentang bagaimana 
Jehovah memerintah sebagai Raja. Ia menyembuhkan orang-orang yang 
menderita segala macam penyakit dan cacat badan.

Matius 10:1 Pada suatu hari Yesus memanggil kedua belas orang pengikut-
Nya berkumpul. Lalu Ia memberi kepada mereka kuasa untuk mengusir 
roh-roh jahat dan menyembuhkan segala macam penyakit dan segala 
macam cacat badan. (Markus 3:14,15)

Matius 10:8 Sembuhkanlah orang-orang yang sakit; hidupkan orang-orang 
yang mati; sembuhkanlah orang-orang yang berpenyakit kulit yang 
mengerikan, dan usirlah roh-roh jahat. Kalian sudah menerima semuanya
itu dengan cuma-cuma. Jadi, berilah juga dengan cuma-cuma.

Matius 11:5 Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang berpenyakit 
kulit yang mengerikan sembuh; orang tuli mendengar, orang mati hidup 
kembali, dan Kabar Baik dari Jehovah diberitakan kepada orang-orang 
miskin.

Matius 12:15 Yesus tahu bahwa orang-orang Farisi itu berniat jahat 
terhadap diri-Nya. Jadi Ia pergi dari tempat itu dan banyak orang 
mengikuti-Nya. Lalu Ia menyembuhkan semua orang yang sakit.

Matius 15:30 Banyak orang datang kepada-Nya membawa orang-orang yang
timpang, yang buta, yang lumpuh, yang bisu, dan banyak lagi orang sakit
yang lain. Mereka meletakkan orang-orang itu di depan Yesus, dan Ia 
menyembuhkan orang-orang itu.

Matius 17:20 Yesus menjawab, "Sebab kalian kurang percaya. Ingatlah! 
Kalau kalian mempunyai iman sebesar biji sawi, kalian dapat berkata 
kepada bukit ini, 'Pindahlah ke sana!' pasti bukit ini akan pindah. Tidak 
ada sesuatu pun yang tidak dapat kalian buat!

Markus 1:34 Lalu Yesus menyembuhkan banyak orang yang menderita 
bermacam-macam penyakit, dan mengusir juga banyak roh jahat. Ia 
tidak mengizinkan roh-roh jahat itu berbicara, sebab mereka tahu siapa 
Dia.



Markus 3:10  Ia menyembuhkan begitu banyak orang, sehingga semua 
orang sakit berdesak-desakan berusaha mendekati-Nya agar dapat 
menjamah Dia.

Markus 6:5,6 Di tempat itu Yesus tidak dapat membuat sesuatu keajaiban 
pun, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan 
tangan-Nya ke atas mereka. 6 Ia heran mereka tidak percaya. Kemudian 
Yesus pergi ke kampung-kampung di sekitar itu, dan mengajar.

Markus 6:13 Pengikut-pengikut Yesus itu mengusir banyak roh jahat, 
mengoleskan minyak zaitun pada orang sakit dan menyembuhkan 
mereka.

Markus 6:55,56 Lalu mereka berlari-lari ke mana-mana di seluruh wilayah 
itu, dan mulai membawa orang-orang sakit di atas tikar kepada Yesus. 
Kalau mereka mendengar bahwa Yesus berada di suatu tempat, mereka 
membawa orang-orang sakit ke sana. 56 Di mana saja Yesus datang--
baik di kampung, di kota atau di desa--di situ orang selalu datang dan 
menaruh orang-orang sakit mereka di alun-alun. Lalu mereka minta 
dengan sangat supaya orang-orang sakit itu diizinkan menyentuh jubah 
Yesus, biar hanya ujungnya. Semua yang menyentuhnya, menjadi 
sembuh.

Markus 8:23-25 Maka Yesus memegang tangan orang buta itu dan 
menuntun dia ke luar kota itu. Kemudian Yesus meludahi mata orang itu.
Ia meletakkan tangan-Nya pada mata orang itu, lalu bertanya 
kepadanya, "Dapatkah engkau melihat sesuatu sekarang?" 24 Orang itu 
melihat ke depan, lalu berkata, "Ya. Saya melihat orang berjalan-jalan; 
tetapi mereka kelihatan seperti pohon." 25 Yesus meletakkan lagi 
tangan-Nya pada mata orang itu. Kali ini orang itu berusaha melihat 
dengan sedapat-dapatnya. Matanya sembuh, dan ia melihat semuanya 
dengan jelas sekali.

Markus 9:29 Yesus menjawab, "Roh jahat semacam itu tidak dapat diusir 
dengan cara apa pun, selain dengan doa."

Markus 16:17,18 Sebagai bukti bahwa mereka percaya, orang-orang itu 
akan mengusir roh jahat atas nama-Ku; mereka akan berbicara dalam 
bahasa-bahasa yang tidak mereka kenal. 18 Kalau mereka memegang 
ular atau minum racun, mereka tidak akan mendapat celaka. Kalau 
mereka meletakkan tangan ke atas orang-orang yang sakit, orang-orang 
itu akan sembuh."

Lukas 4:18 "Roh Tuhan ada pada-Ku, sebab Ia sudah melantik Aku untuk 
memberitakan Kabar Baik kepada orang miskin. Ia mengutus Aku untuk 
mengumumkan pembebasan kepada orang tertawan dan kesembuhan 
bagi orang buta; untuk membebaskan orang tertindas



Lukas 4:40 Ketika matahari sedang terbenam, semua orang membawa 
kepada Yesus saudara-saudaranya yang menderita bermacam-macam 
penyakit. Yesus meletakkan tangan-Nya ke atas mereka masing-masing 
dan menyembuhkan mereka.

Lukas 5:15 Tetapi kabar tentang Yesus makin tersebar ke mana-mana, dan 
banyak orang datang untuk mendengar-Nya dan untuk disembuhkan dari 
penyakit mereka.

Lukas 5:17-25 Pada suatu hari ketika Yesus sedang mengajar, ada 
beberapa orang Farisi dan guru-guru agama duduk di situ. Mereka datang
dari Yerusalem, dan dari kota-kota di Galilea dan Yudea. Kuasa Tuhan 
ada pada Yesus untuk menyembuhkan orang-orang sakit. 18 Pada waktu
itu beberapa orang datang membawa seorang lumpuh yang terbaring di 
atas tikar. Mereka berusaha membawa orang itu ke dalam rumah supaya
dapat meletakkan dia di depan Yesus. 19 Tetapi karena orang terlalu 
banyak di sana, mereka tidak dapat membawanya masuk. Oleh sebab itu
mereka menaikkan dia ke atas atap rumah. Lalu mereka membongkar 
genting, dan menurunkan dia bersama-sama dengan tikarnya di depan 
Yesus di tengah-tengah orang banyak itu. 20 Waktu Yesus melihat 
betapa besar iman mereka, Ia berkata kepada orang itu, "Saudara, 
dosamu sudah diampuni." 21 Guru-guru agama dan orang-orang Farisi 
mulai berkata satu sama lain, "Siapa orang ini yang berani menghina 
Jehovah? Siapa yang boleh mengampuni dosa, selain Jehovah sendiri?" 
22 Yesus tahu pertanyaan mereka. Jadi Ia berkata, "Mengapa kalian 
bertanya-tanya begitu di dalam hatimu? 23 Manakah yang lebih mudah, 
mengatakan, 'Dosamu sudah diampuni', atau mengatakan, 'Bangunlah 
dan berjalanlah!'? 24 Tetapi sekarang Aku akan membuktikan kepada 
kalian bahwa di atas bumi ini Anak Manusia berkuasa untuk 
mengampuni dosa." Lalu Yesus berkata kepada orang yang lumpuh itu, 
"Bangunlah, angkat tempat tidurmu, dan pulanglah!" 25 Segera orang itu
bangun di depan mereka semua, lalu mengangkat tempat tidurnya, dan 
pulang sambil memuji Jehovah.

Lukas 6:17-19 Kemudian Yesus turun dari bukit itu bersama-sama dengan 
rasul-rasul itu, lalu berhenti dan berdiri di suatu tempat yang datar. Di 
situ ada juga sejumlah besar pengikut-pengikut-Nya yang lain dan 
banyak orang yang datang dari mana-mana di seluruh Yudea, Yerusalem,
dan kota-kota Tirus dan Sidon yang di tepi laut. 18 Mereka datang untuk 
mendengar Yesus, dan untuk disembuhkan dari penyakit-penyakit 
mereka. Mereka yang kemasukan roh jahat datang juga dan 
disembuhkan. 19 Semua orang berusaha menjamah Yesus, karena ada 
kuasa yang keluar dari diri-Nya yang menyembuhkan mereka semua.



Lukas 7:21,22 Waktu itu, Yesus menyembuhkan banyak orang, dan 
mengusir banyak roh jahat serta membuat banyak orang buta dapat 
melihat. 22 Jadi Yesus menjawab, "Kembalilah kepada Yohanes dan 
beritahukanlah apa yang kalian dengar dan lihat: orang buta melihat, 
orang lumpuh berjalan, orang berpenyakit kulit yang mengerikan 
sembuh, orang tuli mendengar, orang mati hidup kembali, dan Kabar 
Baik dari Jehovah diberitakan kepada orang-orang miskin.

Lukas 8:2 At ang ilang babae na pinagaling sa masasamang espiritu at sa 
mga sakit, si Maria, na tinatawag na Magdalena, na sa kaniya'y pitong 
demonio ang nagsilabas,

Lukas 9:2 Kemudian Ia menyuruh mereka pergi menyembuhkan orang sakit
dan menyiarkan berita tentang bagaimana Jehovah memerintah sebagai 
Raja.

Lukas 9:11 Tetapi ketika orang-orang mengetahui tentang hal itu, mereka 
mengikuti Yesus. Ia menerima mereka, lalu berbicara kepada mereka 
tentang bagaimana Jehovah memerintah sebagai Raja. Dan Ia juga 
menyembuhkan orang sakit di antara mereka.

Lukas 13:12 Ketika Yesus melihatnya, berserulah Ia kepadanya, "Ibu, 
engkau bebas dari penyakitmu!"

Lukas 13:32 Yesus menjawab, "Pergilah beritahukan kepada orang yang 
tak berguna itu, 'Hari ini dan besok Aku mengusir roh jahat dan 
menyembuhkan orang sakit, tetapi pada hari ketiga, Aku akan 
menyelesaikan pekerjaan-Ku.'

Yohanes 5:8,14 Maka Yesus berkata kepadanya, "Bangunlah, angkat 
tikarmu dan berjalanlah." 14 Kemudian Yesus berjumpa dengan orang itu
di dalam Rumah Tuhan, dan berkata kepadanya, "Sekarang engkau 
sudah sembuh. Janganlah berdosa lagi, supaya tidak mengalami hal 
yang lebih buruk."

Yohanes 14:12 Sungguh benar kata-Ku ini: Orang yang percaya kepada-Ku, 
akan melakukan apa yang sudah Kulakukan, --malah ia akan melakukan 
yang lebih besar lagi--sebab Aku pergi kepada Bapa.

Kisah Rasul-rasul 3:6 Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Saya tidak punya 
uang sama sekali. Tetapi apa yang ada pada saya, itu akan saya berikan 
kepadamu: Dengan kuasa Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah!"

Kisah Rasul-rasul 5:15,16 Malah keadaan menjadi sebegitu rupa, sehingga 
orang-orang sakit ditaruh di atas tempat tidur atau tikar, lalu dibawa ke 
jalan, supaya mereka paling sedikit bisa terkena bayangan Petrus, kalau
Petrus lewat di situ. 16 Berduyun-duyun orang-orang datang dari kota-
kota sekitar Yerusalem. Mereka membawa orang-orang yang sakit dan 
yang kemasukan roh-roh jahat. Dan orang-orang itu disembuhkan 



semuanya.
Kisah Rasul-rasul 10:38 Kalian tahu bahwa Jehovah sudah memilih Yesus 

orang Nazaret itu dan memberikan kepada-Nya Roh Jehovah dan kuasa. 
Kalian tahu juga bahwa Yesus itu pergi ke mana-mana untuk berbuat 
baik; Ia menyembuhkan semua orang yang dikuasai oleh Iblis, sebab 
Jehovah menyertai Dia.

Kisah Rasul-rasul 19:11,12 Jehovah melakukan keajaiban-keajaiban yang 
luar biasa melalui Paulus. 12 Kalau sapu tangan atau kain pengikat 
pinggang yang pernah dipakai Paulus dibawa kepada orang-orang sakit, 
penyakit mereka hilang dan roh setan pun keluar dari mereka.

Roma 8:26 Begitu juga Roh Jehovah datang menolong kita kalau kita 
lemah. Sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya kita berdoa; Roh itu
sendiri menghadap Jehovah untuk memohonkan bagi kita dengan 
kerinduan yang sangat dalam sehingga tidak dapat diucapkan.

1 Korintus 12:9 Roh yang satu itu juga memberikan kepada orang yang 
satu, kemampuan yang luar biasa untuk percaya kepada Kristus; 
sedangkan kepada yang lain Roh itu memberikan kuasa untuk 
menyembuhkan orang.

1 Korintus 12:28 Begitu juga di dalam jemaat, Jehovah sudah menentukan 
tempat untuk berbagai-bagai orang: Mula-mula rasul-rasul; kedua, nabi-
nabi, ketiga guru-guru, lalu mereka yang mengadakan keajaiban-
keajaiban, kemudian mereka yang diberi karunia untuk menyembuhkan 
orang, atau untuk menolong orang lain, atau untuk memimpin, ataupun 
untuk berbicara dengan berbagai bahasa yang ajaib.

Filipi 2:27 Memang betul ia sakit sampai hampir mati. Tetapi Jehovah 
kasihan kepadanya; dan bukan hanya kepadanya saja, tetapi kepada 
saya juga, supaya saya jangan menjadi lebih sedih lagi.

Yakobus 5:14 Kalau ada yang sakit, hendaklah ia memanggil pemimpin-
pemimpin jemaat. Dan hendaklah pemimpin-pemimpin itu mendoakan 
orang yang sakit itu dan mengolesnya dengan minyak atas nama Tuhan.

1 Petrus 2:24 Kristus sendiri memikul dosa-dosa kita pada diri-Nya di atas 
kayu salib, supaya kita bebas dari kekuasaan dosa, dan hidup menurut 
kemauan Jehovah. Luka-luka Kristuslah yang menyembuhkan kalian.

3 Yohanes 1:2 berdoa semoga Saudara sehat-sehat dan semuanya baik-
baik denganmu, sama seperti jiwamu baik-baik saja.
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