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Halaman 1 
 

Berbicaralah kepada Masalah2 Besar Anda: 
 

 

 

Dr Norvel Hayes adalah hamba Tuhan yang diberi karunia kesembuhan dan dia menceritakan 

bagaimana Tuhan membuka rahasia untuk berbicara kepada penyakit dan mengutuk penyakit tersebut 

dalam Nama Yesus dan mengusir penyakit tsb keluar dari tubuh. 

 

Mujizat kesembuhan juga dialami oleh anak perempuannya yang menderita akan banyaknya 

daging tumbuh ditangan dan kakinya. Bertahun tahun lamanya Dr Norvel berdoa untuk kesembuhan 

anaknya dan suatu hari ia berjumpa dengan Tuhan dengan cara yang ajaib di ruang tamunya.   

 

Saat itu Tuhan berbicara kepadaNya dengan tegas, menegur Dr Norvel “Berapa lama lagi engkau 

akan menerima penyakit didiri anakmu itu?”  dan Tuhan mengingatkan kepadanya akan Firman Tuhan 

didalam Matius 21:21 Yesus menjawab mereka: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu 

percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang Kuperbuat dengan 

pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini: Beranjaklah dan 

tercampaklah ke dalam laut! hal itu akan terjadi. Sejak saat itu Dr Norvel memperkatakan akan 

Firman. Dia mengutuki akan penyakit anaknya itu dengan yakin dan percaya, hingga suatu hari anaknya 

itu mengalami kesembuhan total. Tuhan memberikan kepadanya kulit yang baru ditangan dan kakinya. 
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Halaman 2 
 

Banyak orang tidak mengalami kesembuhan Allah karena mereka tidak mengerti akan kunci 

untuk membuka, menerima mujizat Tuhan. Kunci pertama adalah didalam “perkataan”.  Saudara harus 

perkatakan kepada gunung penyakit itu untuk beranjak dan tercampaklah. Ingatkah saudara ketika Tuhan 

mengutuk pohon ara yang tidak berbuah? Hal ini juga berlaku kepada sakit penyakit, apapun penyakit itu; 

jantung, ginjal, lever, cacat tubuh atau bahkan kanker sekalipun tidak ada yang mustahil bagi Tuhan.  

 

Katakan dan kutuki akan sakit saudara itu sehingga penyakit itu mati dan tercampaklah. Dan 

kunci kedua untuk menerima kuasa kesembuhan Allah adalah terdapat didalam “percaya dan tidak 

bimbang”.  Saudara harus dengan yakin dan teguh, tidak bimbang sekalipun didalam memperkatakan, 

mendeklarasikan dan mengutuki penyakit itu maka saudara akan melihat mujizat Tuhan terjadi.  

 

Jangan beri kesempatan untuk keraguan dan ketidak pastian meracuni iman percaya saudara.  

Percayalah bahwa Yesus lebih besar daripada penyakit apapun di dunia dan Tuhan Yesus bisa 

menyembuhkan sakit apapun asalkan kita percaya dan tidak ragu. 

 

 

Ringkasan di buat oleh Debbie Soewargo 

 

Video bisa di tonton lewat www.SurgaNeraka.com atau sumber aslinya di: 

http://www.youtube.com/watch?v=Jn2iZmHnhQ0#t=989 

 

Video ini bisa didownload di: http://www.surganeraka.com/?page_id=405 dan cari video dengan judul:  

Speak to your mountain – Berbicara kepada masalah besar anda (penyakit kanker atau apapun) (390 

MB) 
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