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Minggu lalu kita sudah bicara tentang Financial 
Resilience. Financial Resilience bicara tentang 
Ketahanan Finansial dalam kehidupan seseorang. 

• Ada juga istilah ketahanan pangan sebuah 
bangsa. Ketahanan pangan sebuah bangsa 
artinya kemampuan sebuah bangsa untuk 
tetap mempertahankan dan menyediakan 
pangan bagi seluruh rakyat dalam sebuah 
situasi yang penuh tantangan. 
- Bangsa yang baik adalah bangsa yang punya 

ketahanan pangan yang baik. Misalnya ada 
bencana atau situasi krisis, maka negara itu 
tetap bisa menjamin ketersediaan pangan dalam 
waktu yang lama. 

- Tapi kalau ketahanan pangannya jelek, maka 
begitu mengalami musibah, maka negara akan 
panik karena suplai makanan untuk rakyat mulai 
terganggu. 
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• Demikian juga ketahanan financial. Kita tidak 
tahu sampai berapa lama krisis ini 
berlangsung, tapi saya berdoa supaya seluruh 
jemaat Tuhan memiliki ketahanan financial 
yang baik. Saya berdoa suplai berkat dari 
tingkap langit yang terbuka itu tidak pernah 
surut dalam hidup setiap kita. 

• Di satu sisi kita imani ada pertolongan Tuhan yang 
ajaib, tetapi di sisi lain kita harus persiapan dengan 
berusaha sebaik mungkin untuk bertahan, untuk 
terus produktif dan mengupgrade diri kita sambil 
terus meminta tuntunan dan hikmat Tuhan. 

Dan minggu ini, kita akan bicara tentang Health 
Resilience atau Ketahanan Kesehatan. 
 
I. BANGUN KETAHANAN KESEHATAN YANG 

PRIMA! 
 
a. DI TENGAH WABAH YANG MASIH 

MELUAS, KITA HARUS MEMILIKI 
KESEHATAN DAN KEKUATAN YANG 
PRIMA. 

 

• JADILAH KUAT SEKUAT-KUATNYA DAN 
SEHAT SESEHAT-SEHATNYA! 
- Di tengah wabah seperti ini, banyak orang 

yang mulai bergelimpangan karena sakit. 
- Bahkan kadang secara psikis pun, orang 

yang tidak sakit bisa rasanya sakit.  
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- Itu sebabnya saya merasa perlu 
menyampaikan rhema firman Tuhan tentang 
kesehatan. 

- Memang benar kegelapan sedang melanda 
di mana-mana, tetapi terang Tuhan terbit 
atas hidup kita. Memang benar virus ada di 
mana-mana, tetapi kesembuhan dan 
kesehatan ilahi terbit dalam hidup kita. 

- Saya nubuatkan, anda dan saya, sehat 
sesehat-sehatnya dan kuat sekuat-kuatnya! 

- Saya berdoa bulan-bulan ini anda akan 
mengalami puncak kesehatan yang 
belum pernah anda alami! 

- Anda yang selama ini mudah sakit, punya 
kelemahan di bagian tertentu, mudah lelah, 
mudah pusing, dalam nama Tuhan Yesus 
saudara akan alami kesembuhan dan 
pemulihan! 

- Virus dan bakteri mungkin coba datang 
menyerang, tetapi saya berdoa ada 
penjagaan ilahi bahkan ada mekanisme 
daya tahan tubuh ilahi mengalir dalam 
hidup anda! 
 

• Mazmur 91:5-6.  5 Engkau tak usah takut 
terhadap kedahsyatan malam, terhadap 
panah yang terbang di waktu siang, 6 
terhadap penyakit sampar yang berjalan di 
dalam gelap, terhadap penyakit menular 
yang mengamuk di waktu petang. 
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- Orang yang duduk di dalam lindungan 
Tuhan tidak usah takut dengan dengan 
penyakit menular. 

- Bukan berarti terus kita tidak waspada 
dan sembrono, tetapi kita tidak boleh 
dicekam ketakutan. 

- Kenapa kita tidak usah takut dengan 
penyakit sampar yang berjalan dalam gelap 
dan penyakit menular yang mengamuk di 
waktu petang? Karena Tuhan sanggup 
meluputkan!! 

 
- Pertanyaan saya adalah bagaimana 

Tuhan akan meluputkan? 
- Waktu saya renungkan, maka ada 2 cara: 

Pertama, Tuhan sanggup melenyapkan, 
menghilangkan, atau minimal 
menyingkirkan semua agen penyakit 
sehingga tidak kena dan menyerang 
tubuh kita. Tuhan sanggup membuat 
semacam benteng ilahi sehingga sakit 
penyakit tidak bisa menyentuh dan 
mendekati kita. 

- Tetapi ada cara lain yang Tuhan bukakan 
kepada saya, yaitu cara kedua: Tuhan 
membuat tubuh kita menjadi sangat kuat 
sehingga sekalipun virus dan bakteri 
menyerang, tetapi kita yang menang! 
Tuhan memberikan antibodi yang sangat 
hebat dan membuat kita bisa sembuh dan 
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sehat! Saya percaya Tuhan bisa pakai 
kedua cara tersebut.  

- Ibaratnya dalam kisah raja-raja di Alkitab, 
ada kalanya Tuhan mengusir semua 
musuh sehingga gagal menyerang Israel 
(agen penyakit diusir), tetapi ada kalanya 
Tuhan ijinkan peperangan terjadi dengan 
begitu sengit tetapi kemenangan adalah 
jaminan pasti bagi umat Tuhan (agen 
penyakit masuk, tetapi dikalahkan oleh 
antibodi).  

- Saya berdoa cara 1 maupun cara 2 akan 
Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Saya 
berdoa semua virus corona dihalau dan 
disingkirkan dari seluruh lingkungan kita. 
Tetapi jika virus itu sudah berhasil masuk ke 
dalam lingkungan anda bahkan tubuh anda, 
saya berdoa daya tahan tubuh anda diurapi 
Tuhan sehingga virus itu akan dihancurkan 
dalam tubuh anda! 
 

b. SAYA BERDOA ANDA BUKAN HANYA 
SEHAT DI LINGKUNGAN YANG SEHAT, 
TETAPI JUGA SEHAT DI LINGKUNGAN 
YANG TIDAK SEHAT SEKALIPUN! 
 

• Mulai hari ini anda bukan pribadi yang 
mudah sakit!  
- Saya perkatakan anda orang yang mudah 

sembuh!  
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- Anda orang yang mudah sehat! Ada 
kesehatan ilahi dalam tubuh anda. 

- Kita semua adalah orang-orang yang punya 
ketahanan fisik yang sangat hebat.  

- Itulah health resilience! 
- Mau digempur dari manapun, fisik kita tetap 

kuat dan sehat! 
 

• Paulus adalah contoh seorang yang punya 
ketahanan fisik yang begitu luarbiasa. 
 
- 2 Korintus 11:23-27.   23 Apakah mereka 

pelayan Kristus? — aku berkata seperti 
orang gila — aku lebih lagi! Aku lebih banyak 
berjerih lelah; lebih sering di dalam penjara; 
didera di luar batas; kerap kali dalam bahaya 
maut.  24 Lima kali aku disesah orang 
Yahudi, setiap kali empat puluh kurang satu 
pukulan, 25 tiga kali aku didera, satu kali aku 
dilempari dengan batu, tiga kali mengalami 
karam kapal, sehari semalam aku terkatung-
katung di tengah laut. 26 Dalam 
perjalananku aku sering diancam bahaya 
banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari 
pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak 
orang-orang bukan Yahudi; bahaya di kota, 
bahaya di padang gurun, bahaya di tengah 
laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara 
palsu.  27 Aku banyak berjerih lelah dan 
bekerja berat; kerap kali aku tidak tidur; aku 
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lapar dan dahaga; kerap kali aku berpuasa, 
kedinginan dan tanpa pakaian, 
 

- Paulus adalah salah satu orang yang paling 
produktif yang dicatat dalam Alkitab. 
Pelayanan membawa dampak yang sangat 
besar. 

- Kenapa pelayanannya bisa sangat 
sukses dan berhasil? Salah satunya, 
karena dia ditopang dengan tubuh 
jasmani yang sangat kuat. Ada kesehatan 
ilahi! 

- Pelayanan tidak hanya mengandalkan 
urapan, tetapi juga memerlukan 
kesehatan tubuh jasmani. 

- Paulus mengalami banyak rintangan secara 
jasmani dalam pelayannnya: dia sering 
kelelahan fisik, di penjara yang sangat 
lembap dan tidak higienis, sering 
didera/dipukul dan disiksa diluar batas, 
kerap tidak tidur, kedinginan, tanpa pakaian, 
dll. Tetapi herannya dia tidak pernah dicatat 
sampai sakit parah, harus cuti pelayanan 
karena mondok, harus istirahat panjang 
akibat diare, dll. 

- Di tengah segala kesibukan dan 
tantangan pelayanan secara jasmani, 
Paulus tetap kuat baik secara roh 
maupun secara jasmani. 
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• Kisah Para Rasul 14:19-20.  19 Tetapi 
datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia 
dan Ikonium dan mereka membujuk orang 
banyak itu memihak mereka. Lalu mereka 
melempari Paulus dengan batu dan 
menyeretnya ke luar kota, karena mereka 
menyangka, bahwa ia telah mati.  20 Akan 
tetapi ketika murid-murid itu berdiri 
mengelilingi dia, bangkitlah ia lalu masuk ke 
dalam kota. Keesokan harinya berangkatlah ia 
bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. 
 
- Saudara coba imajinasikan apa yang 

terjadi saat itu! 
- Paulus dilempari batu seperti Stefanus! 

Saya yakin itu sangat sakit. Luka yang 
disebabkan lemparan batu itu tidak main-
main. Lebam di mana-mana, bahkan 
mungkin darah mulai bercucuran. 

- Dan tidak berhenti di sana. Dalam keadaan 
sudah babak belur seperti itu, Paulus 
diseret. Dan dia diseret kea rah luar kota. 
Artinya entah berapa jauh dia diperlakukan 
keji seperti itu. 

- Bahkan orang-orang yang menghajarnya 
meninggalkankanya di sana karena 
berpikir Paulus sudah jadi mayat alias 
mati. Saya yakin orang-orang yang 
menghajarnya juga bukan orang bodoh yang 
tidak bisa membedakan antara orang yang 
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pura-pura mati dengan orang yang benar-
benar dikira sudah mati. 

- Ya, semua orang itu mengira Paulus sudah 
mati akibat luka yang parah itu. Dan 
memang Paulus sempat tidak bergerak dan 
terbujur kaku. 

 
- Tetapi lihat mujizat terjadi! Saat murid-

muridnya mengelilingi dia, tiba-tiba 
Paulus bangkit begitu saja! Lukanya 
bukan cuma make up! Itu luka betulan 
dan darah yang nyata. Tetapi Paulus 
bangkit begitu saja dan berjalan seperti 
tidak terjadi apa-apa. 

- Bahkan lebih hebat lagi, besoknya dia 
sudah lanjutkan perjalanan lagi! 

- Saya berdoa anda bisa menangkap poin 
yang mau saya sampaikan: pasti sesuatu 
terjadi dalam tubuh Paulus! Benar Paulus 
dilempar batu dan dipukuli. Lukanya 
nyata. Darah yang mengucur nyata. Tetapi 
seolah-olah ada sesuatu yang begitu ilahi 
mengalir dalam diri dan darah Paulus. 
Semua komponen darah bisa dengan 
sangat cepat menghentikan aliran. Semua 
sel-sel dan jaringan tubuh yang terluka bisa 
pulih dengan sebegitu cepat! 

 
- Saya tidak tahu sakit apa yang anda alami. 

Tetapi saya berdoa mata rohani anda 
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dibukakan sementara kita dengar kisah dari 
Paulus ini. Saya berdoa semua luka anda, 
semua sel-sel yang rusak, jaringan tubuh 
dan organ yang rusak, segera dipulihkan! 
Bahkan paru-paru yang mengalami 
kerusakan akibat virus sanggup 
disembuhkan dengan singkat oleh Tuhan! 

- Bahkan ada juga kisah Paulus digigit ular 
beludak yang sangat berbisa. Memang 
benar Tuhan tidak menyingkirkan  ular itu 
secara spektakuler. Bahkan akhirnya ular itu 
berhasil menggigit Paulus. Tetapi 
hebatnya, Paulus baik-baik saja! Memang 
bisa itu masuk ke aliran darah Paulus, 
tetapi ada sesuatu yang tidak terlihat 
dalam tubuh dan darah Paulus yang 
menonaktifkan semua racun yang masuk 
itu dalam tubuhnya. Saya percaya itulah 
kuasa Darah Yesus! 

- Seperti Paulus yang tetap digigit ular, 
mungkin itu juga yang kita alami. Bakteri 
dan virus berhasil masuk ke tubuh kita, 
kita dites positif, tetapi percayalah semua 
agen penyakit itu bisa Tuhan musnahkan 
di dalam tubuh kita seperti racun ular itu 
dalam tubuh Paulus. 

-  Saya berdoa kalau ada orang yang paling 
susah ditaklukkan oleh virus dan bakteri, 
termausuk virus corona sekalipun, itu adalah 
anda dan saya! Karena kita anak Tuhan! 
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Karena kita dilindungi darah Yesus! 
 

 

II. RAHASIA MEMILIKI KETAHANAN 
KESEHATAN 
 
1. MENJAGA KESEHATAN TUBUH SECARA 

JASMANI. 

• Yang paling utama adalah membangun 
kesehatan dari dalam. 
- Semua terapi penyakit akibat virus 

sebenarnya hanya satu, yaitu menjaga dan 
meningkatkan daya tahan tubuh. 

- Secara media,  virus berbeda dengan 
bakteri yang bisa dibunuh dengan 
antibiotic, kebanyakan virus hanya bisa 
dilawan dengan daya tahan tubuh. 

- Itu sebabnya membangun daya tahan 
tubuh jauh lebih utama dari pada sekedar 
mencegah agen penyakit. 

- Mencegah masuknya agen penyakit itu 
sangat penting juga, misalnya memakai 
masker, memakai hand sanitizer, mencuci 
tangan dan baju, mendesinfeksi benda-
benda, dll. 

- Tetapi kalau tidak dibarengi dengan 
membangun daya tahan tubuh, maka 
pencegahan juga tidak akan maksimal. 
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• Itu sebabnya mulailah tingkatkan 
ketahanan kesehatan anda secara jasmani 
semaksimal mungkin.  
- Dimulai dengan makan makanan yang 

bergizi. Di saat aktivitas fisik mulai banyak 
dibatasi, itu sebabnya kurangi juga 
karbohidrat dan ganti dengan makanan yang 
lebih kaya protein sebagai zat pembangun. 

- Konsumsi vitamin maupun zat-zat yang 
berguna meningkatkan daya tahan tubuh. 
Akan sangat baik jika kita bisa 
mengkonsumsi sesuatu yang natural, 
misalnya buah-buahan. Tidak salah minum 
vitamin tetapi harus tetap dengan cara 
pemakaian yang benar dan jangan malah 
berlebihan dan bisa merusak organ lainnya. 

- Hindari hal-hal yang bisa mengurangi 
daya tahan tubuh kita, misalnya 
kehujanan, terlalu lelah, terlalu banyak 
kena angin, jangan tidur terlalu malam. 

- Jangan lupa untuk banyak berolahraga, 
berjemur, dll. 

- Saya rasa sudah banyak informasi tentang 
kesehatan yang bisa kita dapatkan. Tetapi 
mari kita melangkah lebih maju, bukan 
hanya tahu info tentang kesehatan, tetapi 
mari kita mulai praktekkan dengan sungguh-
sungguh. 
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2. MENJAGA KESEHATAN TUBUH SECARA 
JIWANI. 
 

• Kesehatan jiwa sangat mempengaruhi 
kesehatan fisik. 
- Amsal 17:22 Hati yang gembira adalah 

obat yang manjur, tetapi semangat yang 
patah mengeringkan tulang. 

- Hati dan jiwa yang gembira adalah obat 
terbaik bagi kesehatan kita. Hati yang 
gembira akan merangsang banyak hal yang 
membuat daya tahan tubuh kita akan 
semakin kuat. Itu sudah dibuktikan secara 
medis. 

- Sebaiknya hati yang penuh dengan 
ketakutan dan stress berkepanjangan 
menyebabkan daya tahan tubuh juga 
semakin melemah. 
 

- Ulangan 28:59-60.  59 maka TUHAN akan 
menimpakan pukulan-pukulan yang ajaib 
kepadamu, dan kepada keturunanmu, yakni 
pukulan-pukulan yang keras lagi lama dan 
penyakit-penyakit yang jahat lagi lama. 60 Ia 
akan mendatangkan pula segala WABAH 
MESIR YANG KAUTAKUTI ITU 
KEPADAMU, SEHINGGA SEMUANYA ITU 
MELEKAT PADAMU. 
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- Ketakutan akan wabah Mesir justru 
membuat wabah itu akhirnya benar-benar 
melekat kepada orang yang takut 
tersebut. Karena saat orang takut, maka 
daya tahan tubuhnya akan menurun 
sehingga bukan cuma wabah itu saja, 
tetapi berbagai-bagai penyakit juga akan 
menyerang orang tersebut. 
 

• KETIKA KITA FOKUS PADA TUHAN, MAKA 
KETAKUTAN AKAN LENYAP, DIGANTI 
DENGAN KEKUATAN. 
- Mazmur 16:8-11.  8 Aku senantiasa 

memandang kepada TUHAN; karena Ia 
berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. 
9 Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku 
bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam 
dengan tenteram; 10 sebab Engkau tidak 
menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan 
tidak membiarkan Orang Kudus-Mu melihat 
kebinasaan. 11 Engkau memberitahukan 
kepadaku jalan kehidupan; di hadapan-Mu 
ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan 
kanan-Mu ada nikmat senantiasa. 
 

- Saya yakin masalah kita belum bisa 
menandingi masalah yang dihadapi 
Daud. Perang, kesusahan, bahaya, 
wabah, dll yang dialami Daud jauh lebih 
serius ketimbang yang kita 
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rasakan. Tetapi Daud tetap bisa tenang 
dan tentram karena dia berhasil 
senantiasa memandang kepada Tuhan 
dan melihat Tuhan berdiri di sebelah 
kanannya. 
 

• FILTER SEMUA HAL YANG MASUK 
DALAM PIKIRANMU! PILIH FIRMAN 
TUHAN! 
- Kabar buruk atau berita negatif adalah 

pupuk bagi ketakutan dalam hati kita. 
- Makin banyak kita memasukkan berita 

negatif, maka makin suburlah benih 
ketakutan dalam diri kita. 

- Itu sebabnya mulailah fokus kepada kabar 
baik yang positif. 

- Amsal 25:25 Seperti air sejuk bagi jiwa 
yang dahaga, demikianlah kabar baik dari 
negeri yang jauh. 

- Kabar baik akan menyejukkan jiwa kita. Dan 
kabar baik paling baik adalah Injil yang 
adalah kabar baik yang sejati. 

- Artinya kita harus makin sering memasukkan 
benih firman Tuhan dalam hati pikiran dan 
hati kita! Itulah yang akan menyegarkan jiwa 
kita dan membuat tubuh kita jauh lebih kuat 
dan sehat. 

- Mazmur 19:8a: Taurat TUHAN itu 
sempurna, menyegarkan jiwa; 
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3. MENJAGA KESEHATAN TUBUH SECARA 

ROHANI. 
 

• AKTIFKAN PERLINDUNGAN DARAH 
YESUS. 
- Keluaran 12:23: Dan TUHAN akan 

menjalani Mesir untuk menulahinya; 
apabila Ia melihat darah pada ambang 
atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka 
TUHAN akan melewati pintu itu dan tidak 
membiarkan pemusnah masuk ke dalam 
rumahmu untuk menulahi. 

- Bangsa Israel mengoleskan darah anak 
domba di pintu dan tiang rumah mereka saat 
malam Tuhan menulahi Mesir yang 
menyebabkan semua anak sulung orang 
Mesir mati. 

- Ketika tulah itu berjalan dan malaikat maut 
melihat ada darah yang dioleskan, maka 
tulah itu hanya akan melewati rumah orang 
Israel itu. Artinya tulahnya ada dan amat 
dekat, tetapi tulah itu tidak masuk ke rumah 
orang Israel. 

- Di jaman sekarang kita tidak perlu 
menyembelih anak domba, sebab kita 
sudah punya Yesus dalam hidup kita. 
Yesuslah sang Anak Domba Paskah yang 
sudah disembelih dan disalibkan bagi 
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kita, sehingga oleh bilur-bilurNya kita 
menjadi sembuh. 

- Saya ajak sebagai orang percaya kita 
sungguh-sungguh mengaktifkan 
perlindungan darah Yesus ini dalam 
hidup kita. Caranya bagaimana? 
Tentunya dengan IMAN! 

- Imani dengan sungguh-sungguh bahwa saat 
anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan 
Juru Selamat, maka saat itu juga paket 
perlindungan darah Yesus juga anda terima 
dalam hidup anda. 
 

• NUBUATKAN KESEMBUHAN DAN 
KESEHATAN ANDA. 
 
- Bilangan 14:27-29.  27 "Berapa lama lagi 

umat yang jahat ini akan bersungut-sungut 
kepada-Ku? Segala sesuatu yang disungut-
sungutkan orang Israel kepada-Ku telah 
Kudengar. 28 Katakanlah kepada mereka: 
Demi Aku yang hidup, demikianlah firman 
TUHAN, bahwasanya SEPERTI YANG 
KAMU KATAKAN DI HADAPAN-KU, 
DEMIKIANLAH AKAN KULAKUKAN 
KEPADAMU. 29 Di padang gurun ini 
bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni 
semua orang di antara kamu yang dicatat, 
semua tanpa terkecuali yang berumur dua 
puluh tahun ke atas, karena kamu telah 
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bersungut-sungut kepada-Ku. 
 

- Tuhan berkata kepada orang Israel: seperti 
yang kamu katakan di hadapanKU, 
demikianlah akan Kulakukan kepadamu. 

- Sayangnya saat itu orang Israel berkata 
yang buruk. Mereka mengeluh dan 
bersungut-sungut. Kalau saudara baca dari 
ayat awal, mereka berkata: Ah sekiranya 
kami mati saja di tanah Mesir! Dan akhirnya 
itu lah yang terjadi dalam diri mereka, yaitu 
kematian. 

- Coba kalau seandainya mereka 
memperkatakan yang positif dan penuh 
kehidupan, maka saya percaya itu juga yang 
akan Tuhan kerjakan, seperti yang dialami 
Yosua dan Kaleb saat itu. 

- Saya mengajak kita semua untuk 
bijaksana menggunakan perkataan kita di 
masa-masa yang sukar seperti saat ini. 

- Ada perkataan yang akan membuat anda 
tambah sukar, ada perkataan yang akan 
membuat saudara keluar dari kesukaran. 
 

- Amsal 21:23: Siapa memelihara mulut 
dan lidahnya, memelihara diri dari pada 
kesukaran.  
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- Itu sebabnya jaga perkataan kita. Jangan 
banyak mengeluh. Lebih baik diam daripada 
mengeluh.  

- Bahkan mulai perkatakan kesembuhan 
anda. Baiklah yang tidak berdaya berkata: 
aku pahlawan! Baiklah yang mudah sakit 
berkata: Aku mudah sembuh! Baiklah 
yang terpapar corona berkata: Aku sehat! 
Baiklah Orang Dalam Pengawasan 
berkata: Aku Orang dalam perlindungan! 
 

- Tuhan ajarkan sesuatu yang menarik 
kepada saya. Di masa sekarang ini, banyak 
orang yang sakit karena virus yang begitu 
kecil. Dan banyak orang berkata: di saat 
sekarang ini, kita harus sadar bahwa 
manusia itu begitu lemah! 

- Di satu sisi, saya setuju dengan 
pernyataan itu. Tetapi di sisi lain, Tuhan 
justru ajarkan saya untuk tidak semudah 
itu menyetujuinya! 

- GANTI PERNYATAAN: “DI SAAT INI KITA 
SADAR BAHWA MANUSIA ITU LEMAH” 
MENJADI “DI SAAT INI KITA SADAR 
BAHWA TANPA TUHAN KITA TIDAK 
BISA APA-APA”. 

- Karena kalau kita terus berkata “manusia 
memang makhluk yang lemah”, maka 
sungguh-sungguh itulah yang akan terjadi: 
manusia akan semakin lemah dan ringkih! 
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- Bahkan saya yakin pernyataan “manusia 
memang makhluk yang lemah” itu justru 
menyinggung hati Tuhan yang menciptakan 
kita. Apakah benar Tuhan itu menciptakan 
manusia selemah itu? Apakah benar Tuhan 
ciptakan jantung manusia serentan itu? 
Apakah benar Tuhan ciptakan paru-paru 
manusia seringkih itu? TIDAK! Jangan 
menuduh Tuhan menciptakan manusia 
dengan kualitas rendahan! Itu sama sekali 
tidak benar! 

- Saya percaya Tuhan ciptakan manusia 
dengan kualitas sangat baik! Tuhan 
ciptakan semua organ tubuh kita dengan 
kualitas sangat sempurna! Tuhan 
ciptakan sistem perlindungan tubuh dan 
antibody dengan sangat mengagumkan! 
 

- Itu sebabnya stop berkata “manusia itu 
lemah”. Benar manusia tanpa Tuhan itu 
lemah. Tetapi manusia yang bersama 
dengan Tuhan itu sangat kuat!  

- Hari ini stop melihat dirimu sebagai pribadi 
yang lemah. Sebaliknya lihatlah dengan 
mata iman bahwa semua agen penyakit 
seperti virus, sel kanker, dll, sebagai sesuatu 
yang kecil! 

- Lihatlah dirimu sebagai bait Allah yang 
kokoh bagaikan benteng yang tidak bisa 
ditembus oleh sakit penyakit! Bakteri dan 
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virus manapun akan sangat susah 
membombardir dan menyerang anda! 

- Saya percaya kalau mulai hari ini anda 
bisa terima anointing to see dalam hal ini, 
maka akan ada terobosan besar dalam 
kesehatan anda! Terimalah kesembuhan 
ilahi! Bahkan nikmatilah kesehatan ilahi! 
 

Kita harus waspada dan berjaga-jaga. Kita perlu 
menjaga kesehatan kita seperti yang diajarakan 
para dokter. Tetapi kita juga perlu menjaga 
kesehatan kita sesuai dengan firman Tuhan. 
Jaga hati dan pikiran saudara. Dan jagalah 
kesehatan kita dengan iman bahwa bagi Tuhan 
tidak ada yang mustahil. Kita sangat kuat 
bersama dengan Tuhan! 
 

 

 

 

 
 


