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Kinh nghiệm về việc cầu xin Chúa chữa lành: CẦN PHẢI THA THỨ CHO NGƯỜI KHÁC

Â Â Â Â Â *VÌ : "FORGIVENESS IS HEALING= THA THỨ LÀ ĐƯỢC CHỮA LÀNH

Sau khi Chúa đã chữa lành cho chân của tôi xong, tôi liền chia sẻ qua điện thoại với một bà bạn
70 tuổi người Mỹ mà tôi đã quen gần 15 năm qua. Nghe tôi kể bà liền yêu cầu tôi cầu xin Chúa
Jesus chữa lành cho chân phải của bà.
Lúc đầu khi nghe bà bảo vậy tôi rất e ngại, nhưng tôi vẫn lấy đức tin và cầu nguyện thử với
Chúa xin Cha chữa lành đầu gối bên phải của bà bị sưng lên từ 6 tháng nay. Bác sĩ cho uống
thuốc mà bà vẫn không đi được bình thường. Bà là người thích thể thao và chơi "bowling" mỗi
tuần. Chân bà đau phải ngồi một chỗ hơn 6 tháng rồi, bà chỉ đi đến đó và nhìn người khác chơi
mà thôi. Tôi nghe bà tâm sự tôi rất buồn và cảm thông với sự đau đớn trên thân thể của bà.
Tôi bắt đầu lấy hết đức tin cầu xin Chúa chữa bệnh cho bà. Tôi cầu xin khóc lóc với Chúa gần
20 phút, bệnh của bà mới chỉ bớt được 50% mà thôi. Bà thấy hơi lâu quá bà nói thôi hơi bớt như
vậy cũng quá tốt rồi. Bà nói lời giã từ vì bận việc và cám ơn tôi.

Ngày hôm sau tôi được Chúa thúc giục phải gọi điện thoại cho bà để cầu nguyện tiếp cho đến
100% mới thôi. Tôi liền gọi điện thoại xin cầu nguyện tiếp cho bà. Bà khước từ và ngại rằng mất
thì giờ của tôi mà không có kết quả như mình ước muốn. Tôi biết bà đang bị ma quỷ đánh lừa
là Chúa không thể chữa lành 100% được đâu. Tôi nói với bà là Chúa Jesus muốn tôi gọi bà hôm
nay và bà sẽ được sự chữa lành 100% bà muốn không? Quyền lựa chọn do chính bà định đoạt.
Bà có vẻ vui mừng và đồng ý để tôi cầu nguyện tiếp cho bà.

Chúa chỉ dẫn tôi là bà còn buồn giận người chồng của bà nên không hết 100% được. Tôi
hỏi bà có đang buồn giận ai không? Bà suy nghĩ một lát rồi trả lời: "Có, tôi đang bực ông
chồng của tôi." Tôi bảo bà hãy tha thứ cho ông trước đi rồi tôi sẽ cầu xin Chúa cho bà
được chữa lành 100% hôm nay.
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Thật đúng như vậy, tôi nhơn danh Chúa Jesus và cầu xin Cha chữa lành cho đầu gối của
bà, tôi nhơn danh Chúa Jesus đuổi tà linh gây ra bệnh đau đầu gối trên thân thể của bà.
Liền tức khắc đầu gối hết đau và sưng 100%. Chúng tôi cả hai người vui mừng nhảy múa
la lên Hallelujah! Cám ơn Cha đã chữa lành.

Ngày hôm sau bà đi chơi bowling trở lại được liền mà không còn bị đau đầu gối nữa. Bà
gọi điện thoại cho tôi biết đầu gối đau bây giờ đã trở lại bình thường. Bà vào nhà thờ làm
chứng về ơn chữa lành của Chúa cho rất nhiều người. Hallelujah! Chúa Jesus Là Đấng
Chữa Lành!
ÂN HUỆ ĐOÀN
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