
Yesus,
Penyembuh dan

Pembaptis

/ Saudara sudah mempelajari banyak hal tentang Yesus, bah-
wa Ialah Mesias yang dijanjikan, Anak Allah, Anak Manusia,
Firman Allah, dan Terang Dunia. Semua nama ini memberi-
tahukan kepada kita kebenaran-kebenaran tentang siapa
Yesus itu.

Memperhatikan apa yang Yesus lakukan adalah cara lain
untuk mengerti siapa Yesus itu. Di dalam pelajaran ini, kita
akan menyelidiki dua dari pekerjaan-Nya: Yesus menyem-
buhkan badan dan jiwa kita, dan Yesus membaptis kita de-
ngan Roh Kudus. Penting sekali untuk mengetahui bahwa
Yesus dapat melakukan hal-hal ini karena kedudukan-Nya.
Dia dapat menyembuhkan kita karena Ialah Anak Allah yang
menciptakan segala sesuatu - termasuk badan kita. Dan Ia
dapat membaptis kita dengan Roh Kudus karena Ialah Anak
Manusia. Kurban yang sempurna, yang sudah ditinggikan
di sebelah kanan Allah di surga. Dari tempat itu Ia mengirim
Roh Kudus ke atas anak-anak-Nya. Dia melakukan hal-hal
itu untuk kita karena Ia mengasihi kita. Betapa luar biasa
Sahabat kita ini.
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Yesus hidup saat ini, dan Ia tetap menjadi Penyembuh dan
Pembaptis. Sementara mempelajari tentang pelayanan-pela-
yanan-Nya ini saudara akan menemukan berkat-berkat indah
di dalamnya.

Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari ...

Yesus Adalah Tabib nahi
Yesus Adalah Pembaptis dengan Roh Kudus

Pelajaran ini akan menolong saudara ...

o Menerangkan kenapa Yesus sanggup menyembuhkan
orang-orang sekarang ini.

o Menguraikan apa yang dikatakan Alkitab tentang baptisan
dalam Roh Kudus.

o Mengatahui bahwa saudara. dapat percaya pada Yesus un-
tuk menyembuhkan dan membaptiskan saudara dengan
Roh Kudus.
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Siapakah Yesus?

YESUS ADALAH TABIB ILAHI

Tujuan 1. Mengenali alasan-alasan kenapa Yesus dapat me-
nyembuhkan orang sekarang ini.

Di dalam kitab-kitab Injil kita menjumpai Yesus sebagai
Tabib yang Agung, penyembuh badan dan jiwa. Pada waktu
kita bercakap-cakap dengan pengikut-Nya maka kita menge-
tahui bahwa dewasa ini Ia masih terus melakukan pekerjaan-
Nya.

Penyembuh Badan dan Jiwa

Apakah tabib itu? Apakah pekerjaannya? Jawaban atas
pertanyaan ini menolong kita untuk menghargai Yesus se-
bagai Tabib nahi. Seorang dokter yang baik:

1. Ingin menolong dan menyembuhkan orang sakit.
2. Cakap dan sedia mengobati orang sakit.
3. Memeriksapasiennya dengan saksama.
4. Menentukan penyakit pasiennya.
5. Memberi tahu cara pengobatan yang tepat.
6. Menerapkan pengobatan yang diperlukan (dengan perse-

tujuan si pasien).

Apakah keenam pernyataan ini nyata dalam pelayanan Ye-
sus? Ya. Semuanya nyata! Yesus menunjukkan bahwa Ia
mempedulikan orang yang sakit jiwanya atau pun tubuhnya.
Sebagai Pencipta kita, Ia tidak memerlukan sinar X untuk
mengetahui kebutuhan kita. Ia mengenal dan mengetahui
kebutuhan kita. Ia menciptakan kita dan mudah bagi-Nya
untuk memperbaiki sesuatu bagian yang tidak bekerja dengan
sepatutnya.
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Penyembuhan maupun penyelamatan merupakan bagian
yang penting dari pelayanan Yesus. Sebenarnya, kata kesela-
lamatan di Alkitab mencakup kesehatan bagi tubuh maupun
kelepasan dan kesejahteraan bagi jiwa.

Matius 4:23,24. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea;
Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan
Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan
kelemahan di antara bangsa itu.
Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Siria dan

dibawalah kepada-Nya semua orang yang buruk keadaannya,
yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasuk-
an, yang sakit ayan dan yang lumpuh, lalu Yesus menyem-
buhkan mereka.

Matius 8: 17. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang
disampaikan oleh nabi Yesaya: "Dialah yang memikul ke-
lemahan kita dan menanggung penyakit kita. "
Yesus menyembuhkan sekalian orang yang datang minta

kesembuhan kepada-Nya - orang buta, orang sakit, orang
timpang, dan orang-orang yang sakit jiwa karena ketakutan,
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kecurigaan dan kedengkian. Tabib nahi kita datang untuk
memberikan kesehatan kepada seluruh pribadi kita - badan.
pikiran, perasaan dan roh. Ia ingin kita menikmati hidup
dalam segala kelimpahannya.

Yohanes 10:10. "Aku datang, supaya mereka mempu-
nyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan!"

Pelanjutan Pekerjaan-Nya

Yesus masih tetap Tabib yang Agung. Ia mengutus para
pengikut-Nya untuk menyembuhkan orang sakit demi nama-
Nya. Apa yang telah dilakukan-Nya sebagai jawaban atas
doa dan melalui Roh Kudus. Dewasa ini Yesus tetap sama.
Ribuan orang dapat menceritakan bagaimana Yesus menyem-
buhkan mereka ketika mereka berdoa kepada-Nya.

Markus 16:17,18,20. "Tanda-tanda ini akan menyertai
orang-orang yang percaya: mereka akan mengusir setan-
setan demi nama-Ku ... mereka akan meletakkan tangan-
Nya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Mereka
pun pergilah, memberitakan Injil ke segala penjuru, dan
Tuhan turut bekerja dan meneguhkan Firman itu dengan
tanda-tanda yang menyertainya.

Ibrani 13:8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin mau-
pun hari ini dan sampai selama-lamanya.

Yakobus 5:14,15. Kalau ada seorang di antara kamu yang
sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya
mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak
dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan
menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan memba-
ngunkan dia; dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya
itu akan diampuni.
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Yang Harus Saudara Kerjakan

1Menurut Alkitab, kata "keselamatan" mencakup kesehatan
bagi
a) tubuh saja.
b) pikiran dan jiwa saja.
c) tubuh, pikiran dan jiwa.

2Yesus sanggup menyembuhkan kita dari segala macam
penyakit karena Ia
a) menciptakan kita.
b) hidup di dunia.
c) mengajarkan tentang Allah.

3Andaikan seorang teman bertanya kepada saudara, "Bagai-
mana saya dapat yakin Yesus masih menyembuhkan saat
ini?" Dari daftar di bawah ini pilihlah dua bagian Alkitab
yang memberikan jawaban paling langsung atas pertanyaan
itu.
a Matius 4:23,24.
b Yohanes 10:10.
c Ibrani 13:8.
d Yakobus 5:14-15.

YESUS ADALAH PEMBAPTIS DALAM ROH KUDUS

Tujuan 2. Mengenali apa yang dikatakan Alkitab tentang ke-
datangan Roh Kudus.

Di dalam Perjalanan Lama kita membaca tentang para pe-
mimpin umat Allah - para nabi, imam dan pemerintah -
yang dipenuhi Roh Kudus. Mereka diurapi dengan minyak
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untuk menunjukkan bahwa mereka dipisahkan bagi Allah.
Minyak, yang dituangkan ke atas mereka itu merupakan
suatu lambang. Mereka bersandar pada Allah, dan meng-
harapkan Dia mencurahkan Roh-Nya ke atas mereka supaya
mereka beroleh kuasa untuk melaksanakan perintah-Nya.

Pada suatu hari Allah memberikan suatu janji yang indah
kepada nabi Yoel, Masanya akan tiba bila Allah akan men-
curahkan Roh-Nya ke atas sekalian umat-Nya, bukan hanya
ke atas pemimpin-pemimpin mereka.

YoeI2:28,29. Kemudian daripada itu akan terjadi, bahwa
Aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas semua manusia,
maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan ber-
nubuat; orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi,
teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan.
Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan
akan Kucurahkan Roh-Ku pada hari-hari itu.

Berabad-abad kemudian, Allah memberi tahu Yohanes
Pembaptis bahwa Mesias akan membaptis orang dengan Roh
Kudus. Allah telah mengutus Yohanes Pembaptis sebagai
utusan-Nya yang khusus menyiapkan jalan bagi Mesias dan
memperkenalkan Dia kepada umum. Orang datang berbon-
dong-bondong untuk mendengar pemberitaan Yohanes.
Banyak dari mereka dibaptis dalam air oleh Yohanes untuk
menunjukkan bahwa mereka telah berpaling dari dosa dan
kini menjadi milik Allah - Yohanes mengatakan kepada me-
reka:

Matius 3:11. "Aku membaptis kamu dengan air sebagai
tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian dari-
padaku - Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus
dan dengan api. "
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Tidak lama kemudian Yohanes memperkenalkan Yesus ke-
pada umum. Ia menggunakan empat gambaran atau sebutan
untuk melukiskan Yesus dan tugas-Nya:

1. Anak domba Allah
2. Seorang yang lebih berkuasa daripadaku
3. Dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus
4. Anak Allah

,,,.r-r-
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Yohanes 1:29,30,32-34. "Lihatlah Anak domba Allah,
yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud
ketika kukatakan: Kemudian daripadaku akan datang
seorang, yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada
sebelum aku. . .. Aku telah melihat Roh turun dari langit
seperti merpati, dan Ia tinggal di atas-Nya. Dan aku pun
tidak mengenal-Nya, tetapi Dia, yang mengutus aku untuk
membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku: Jikalau
engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal
di atas-Nya, Dialah itu yang akan membaptis dengan Roh
Kudus. Dan aku telah melihat-Nya dan memberi kesaksi-
an: Ia inilah Anak Allah."

Alkitab memakai kata "baptis" yang berarti "menyelam"
atau "mencelup" untuk dua pengalaman yang berbeda:
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1) diselamkan dalam air untuk menunjukkan pertobatan,
dan 2) menerima karunia Roh Kudus. Apabila Allah men-
curahkan, mengirim atau memberikan Roh Kudus kepada
orang percaya, mereka "dibaptiskan" atau "diselamatkan"
ke dalam Roh Kudus. Hasilnya ialah mereka "dipenuhi"
dengan Roh Kudus.

Selama tiga setengah tahun pelayanan Yesus di depan
umum, murid-murid-Nya tentu sering kali bertanya-tanya
dalam hati kapankah Ia akan membaptis mereka dengan
Roh Kudus. Yesusmenamakan pengalaman ini "janji Bapa."
Tetapi mula-mula Ia harus menunaikan tugas-Nya sebagai
Anak Domba Allah sebelum Ia dapat membaptis mereka
dalam Roh Kudus. Ia harus mati, bangkit, dan kembali ke
surga. Sesudah itu Ia akan mengutus Roh Kudus kepada
mereka. Pada malam sebelum Ia mati, Ia memberitahukan
banyak hal tentang Roh Kudus dan pekerjaan-Nya kepada
murid-murid-Nya.

Yohanes 15:16,26; 15:26; 16:7,13. "Aku akan minta
kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu se-
orang Penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu,
yaitu Roh Kebenaran. Penghibur, yaitu Roh Kudus, yang
akan diutus oleh Bapa dalam nama-Ku, Dialah yang akan
mengajarkan segalasesuatu kepadamu dan akan mengingat-
kan kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu

Ia akan bersaksi tentang Aku. Adalah lebih berguna
bagi kamu, jika Aku pergi. Sebab jikalau Aku tidak pergi,
Penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau
Aku pergi, Aku akan mengutus Dia kepadamu. Tetapi
apabila Ia datang, yaitu Roh Kebenaran, Ia akan memim-
pin kamu ke dalam seluruh kebenaran."
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Sesudah Yesus bangkit, beberapa saat sebelum Ia naik ke

surga, Ia menyuruh murid-murid-Nya:

1) Pertama, menerima Roh Kudus dan kuasa-Nya supaya
mereka dapat menjadi saksi-saksi-Nya.

2) Pergi memberitakan Yesus dan keselamatan-Nya kepada
semua orang di mana saja.

Kisah Para Rasul 1:4,5,8. "Menantikan janji Bapa, yang
telah kamu dengar daripada-Ku. Sebab Yohanes mem-
baptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibap-
tis dengan Roh Kudus. Tetapi kamu akan menerima
kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu
akan menjadi saksi-Ku di Yerusalem dan di seluruh Yudea
dan Samaria dan sampai ke ujung bumi."

Yang Harus Saudara Kerjakan

4 Yesus memberitahu pengikut-Nya tentang suatu karunia
yang Ia akan minta Bapa-Nya berikan kepada mereka sete-
lah Ia kembali ke surga. Karunia itu adalah
a) Alkitab.
b) keampunan untuk dosa mereka.
c) penyembuhan untuk tubuh mereka.
d) Roh Kudus.
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5Berikut terdaftar beberapa peristiwa yang berhubungan
dengan kedatangan Roh Kudus. Tandailah peristiwa-peris-
tiwa itu dengan nomor 1 - 5 sesuai urutan terjadinya.
Peristiwa pertama sudah dijawab untuk contoh.

· ... a Yesus memenuhi tugas-Nya sebagai Anak Domba
Allah dan mati untuk menghapus dosa kita.

· b Yesus kembali ke surga.
· c Yesus memberi tahu pengikutnya agar menunggu

sehingga Roh Kudus turun ke atas mereka.

• . ~. d Yoel bernubuat bahwa Allah akan mencurahkan
Roh-Nya atas semua orang.

· ... e Yohanes Pembaptis memperkenalkan Yesus sebagai
Oknum yang akan membaptiskan dengan Roh
Kudus.

Penggenapan

Beberapa saat sebelum Yesus kembali ke surga, Ia memberi
tahu para pengikut-Nya bahwa beberapa hari lagi mereka
akan dibaptis dengan Roh Kudus. Mereka kembali ke Ye-
rusalem dan menunggu. Sepuluh hari kemudian - pada Hari
Pentakosta - terjadilah pencurahan Roh Kudus! Yesus mem-
baptis mereka (120 orang percaya) dengan Roh Kudus dan
api. Dan mereka menerima kuasa yang telah dijanjikan-Nya
-- kuasa untuk menjadi saksi-saksi-Nya.

Kisah Para Rasul 2:1-7,11. Ketika tiba hari Pentakosta,
semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba
turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras
yang memenuhi seluruh rumah, di mana mereka duduk;
dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api
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yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing.
Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka
mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang
diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakan-
nya.

Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang
saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika
turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka
bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-
rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Me-
reka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata:
"Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang
Galilea? ... kita mendengar mereka berkata-kata dalam
bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang
dilakukan Allah."

Petrus, yang penuh Roh Kudus, menyampaikan pesan
Allah kepada orang banyak itu: Mereka sedang menyaksikan
Allah menggenapi nubuat Yoel, Mereka tidak mau menerima
Yesus sebagai Mesias, dan mereka menyalibkan Dia. Tetapi
Allah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Yesus
kembali ke surga dan mengutus Roh Kudus kepada para
pengikut-Nya. Hal ini membuktikan bahwa Yesus adalah
Mesias.

Kisah Para Rasul 2:32,33,36. "Yesus inilah yang dibang-
kitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi.
Dan sesudah Ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan
menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurah-
kan-Nya apa yang kamu lihat dan dengar di sini ... Allah
telah membuat Yesus, yang kamu salibkan itu, menjadi
Tuhan dan Kristus."
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Menurut saudara, apakah pada waktu itu orang banyak
itu teringat akan perkataan Yohanes Pembaptis tentang
Yesus - bahwa Ia akan membaptis orang dengan Roh Kudus?
Berita Yohanes itu benar. Yesus adalah Anak Domba Allah,
Pembaptis, Anak Allah - Mesias. Alangkah mengerikan, me-
reka tidak percaya akan Yesus! Ketidakpercayaan mereka
telah menyalibkan Dia. Dapatkah Allah mengampuni me-
reka?

Kisah Para Rasul 2:37·39,41. Ketika mereka mendengar
hal itu hati mereka sangat terharu, lalu mereka bertanya
kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang
harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus ke-
pada mereka: "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-
masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kris-
tus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan mene-
rima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu
dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh,
yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah
kita." Orang-orang yang menerima perkataannya itu
memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka
bertambah kira-kira tiga ribu jiwa.
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Mulai dari ayat itu, kitab Kisah Para Rasul mengisahkan
bagaimana orang-orang percaya yang dipenuhi Roh menjadi
saksi-saksi bagi Yesus ke mana pun mereka pergi.

Apakah Yesus masih membaptis dengan Roh Kudus?
Masih! Kini nubuat Yoel sedang digenapi secara lebih luas
daripada saat lain dalam sejarah manusia. Berjuta-juta orang
percaya di seluruh dunia telah menerima pengalaman penta-
kosta - baptisan Roh Kudus. Yesus sedang mendatangkan
hidup baru dan kuasa kepada 'banyak gereja. Hal ini kita
namakan pembaharuan kharismatis. Kharisma berarti
"karunia. .. Roh Kudus datang sebagai suatu karunia dan
membawa serta banyak karunia kuasa rohani.

Yang Harus Saudara Kerjakan

6Petrus mengatakan bahwa bukti Yesus adalah Mesias dan
dibangkitkan dari orang mati adalah
a} kedatangan Roh Kudus atas pengikut-Nya,
b} mukjizat yang dikerjakan nabi-nabi.
c} tanda ajaib yang Allah berikan di langit.

7Ketika Roh Kudus turun atas orang percaya pada Hari
Pentakosta, berkerumunlah orang banyak mengelilingi
mereka karena mereka
a} menyembuhkan orang sakit.
b) berkata-kata tentang Allah dalam macam-macam bahasa.
c} membaptiskan orang-orang yang bertobat dari dosa.
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8 Saudara telah mempelajari beberapa hal yang dapat dilaku-
kan bagi saudara oleh Roh Kudus. Garisbawahilah setiap
cara yang saudara ingin Roh Kudus bekerja dalam ke-
hidupan saudara.

a Menjadi penolong saudara.
b Tinggal beserta saudara senantiasa.
c Mengajar saudara tentang Yesus.
d Memimpin saudara ke dalam kebenaran.
e Memberi saudara kuasa untuk bersaksi bagi Yesus.
f Berkata-kata melalui saudara dalam bahasa lain tentang

kebesaran Allah.

9Renungkanlah. Inginkah saudara diberi Yesus karunia
Roh Kudus? Ia dapat membaptiskan saudara sekarang
juga! Kalau saudara inginkan, ucapkanlah doa ini atau
pakailah kata-kata sendiri.

Doa: Yesus, berilah kepadaku karunia Roh Kudus. Aku
ingin Ia menjadi Penolongku dan mengajarku tentang Eng-
kau, Aku ingin Ia memberikan kepadaku kuasa untuk men-
jadi saksi-Mu. Aku ingin ia berbicara melaluiku sekarang
dalam bahasa lain tentang hal-hal besar yang dikerjakan
Allah. Terima kasih, Yesus. Aku menerima karunia Roh
Kudus-Mu yang indah. Amin!

Dalam pelajaran ini saudara telah mengetahui lebih banyak
tentang siapa Yesus dengan mempelajari pekerjaan-Nya se·
bagai Penyembuh dan Pembaptis. Ia mempunyai karunia ini
dan siap untuk memberikannya kepada saudara. Bagian sau-
dara adalah meminta. Ia mengatakan:

Lukas 11:9,13. "Mintalah, maka akan diberikan kepada-
mu; carilah, maka kamu akan mendapat; ketoklah, maka
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pintu akan dibukakan bagimu. Jadi jika kamu yang jahat
tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu,
apalagi Bapamu yang di surga! Ia akan memberikan
Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepada-Nya."

Cocokkan Jawaban Saudara

4 d) Roh Kudus.

1 c) tubuh, pikiran dan jiwa.

5 Urutannya sebagai berikut:
a 3
b 5
c 4
d 1
e 2

2 a) menciptakan kita.

6 a) kedatangan Roh Kudus atas pengikut-Nya.

3 Jawaban saudara. Saya akan mengatakan bahwa bagian
ayat a (Matius 4:23-24) dan c (Ibrani 13:8) bersama-
sama akan membentuk jawaban yang paling langsung.

7 b) berkata-kata tentang Allah dalam macam-macam bahasa.


