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 GIỚI THIỆU: 
 
 Con người ai cũng sợ bệnh tật.  Người ta không hề muốn chết.  Những con người 
trí thức bỏ cả cuộc đời mình tìm kiếm cách chữa trị cho các loại bệnh tật.  Sự tiến bộ đi 
lên và các bác sĩ có chữa được một vài căn bệnh, nhưng có một số người bị bệnh rồi chết 
đi. 
 Bệnh tật là hậu quả của tội lỗi con người.  Tổ tiên của chúng ta, ông A-đam và bà 
Ê-va, bất tuân lệnh Đức Chúa Trời và Chúa muốn trừng phạt họ.  Bệnh tật là hậu quả của 
sự trừng trị tội lỗi.  Từ khi loài người sinh ra như một kẻ phạm tội thì ai cũng gặp rắc rối 
bởi bệnh tật.  Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã mở ra một con đường cho chúng ta được 
chữa lành khi mang bệnh. 
 

 ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ NGƯỜI CHỮA BỆNH: 
 
 Chúa đã hứa với những người của Ngài trong Bản Ghi Chép Thánh: “Nếu ngươi 
chăm chỉ nghe lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, làm sự ngay thẳng truớc mặt Ngài, 
lắng tai nghe các điều răn và giữ mọi luật lệ Ngài, thì ta chẳng giáng cho ngươi một trong 
các bịnh nào mà ta đã giáng cho xứ Ê-díp-tô; vì ta là Đức Giê-hô-va, Đấng chữa bệnh cho 
ngươi.” (Xuất Ê-díp-tô ký 15:26).  Đức Chúa Trời cũng đã cảnh báo rằng nếu họ phạm 
tội: “Ngài sẽ khiến giáng trên ngươi các bịnh hoạn của xứ Ê-díp-tô mà ngươi đã run sợ 
đó, và nó sẽ đeo dính theo ngươi.” (Phục truyền luật lệ ký 28:60) 
 Chúa cảnh báo về những căn bệnh sẽ đến cho những ai bất tuân và hứa hẹn sự 
chữa lành cho những ai tuân theo Ngài.  Chúa lúc nào cũng giữ gìn lời hứa của Ngài.  Đa-
vít, người soạn thánh thi, ngợi khen Chúa bởi vì “Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi, 
chữa lành mọi bệnh tật ngươi.” (Thi thiên 103:3).  Giê-rê-mi nhắc cho chúng ta nhớ lại 
lời hứa của Chúa: “Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ chữa lành thân thể ngươi, và chữa vết 
thương ngươi” (Giê-rê-mi 30:17).  Chúa rất yêu thương người của Ngài và mong muốn 
cho họ được tốt lành và hạnh phúc. 
 Sự chữa lành là có thể bởi vì Đức Chúa Jêsus Christ.  Chúa Jêsus chết vì chúng ta 
để chúng ta có thể được cứu khỏi sự trừng phạt của tội lỗi mình.  Tuy vậy, sự đóng đinh 
của Chúa Jêsus không chỉ mang đến sự cứu rỗi nó còn đem lại sự chữa bệnh.  “Ngài gánh 
tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi, 
được sống cho sự công bình; lại nhân những lằn đòn của Ngài mà anh em đã được lành 
bịnh.” (I Phi-e-rơ 2:24) 
 Chúa Jêsus đã làm nó thành có thể và sách Kinh Thánh dạy chúng ta làm cách nào 
để nhận nó.  “Trong anh em có ai đau ốm chăng?  Hãy mời các trưởng lão Hội Thánh 
đến, sau khi nhân danh Chúa xức dầu cho người bịnh đoạn, thì các trưởng lão hãy cầu 
nguyện cho người.  Sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu kẻ bịnh, Chúa sẽ đỡ kẻ ấy dậy; nếu 
kẻ bịnh có phạm tội, cũng sẽ được tha.” (Gia-cơ 5:14-15).  Xức dầu.  Cầu nguyện nhân 
danh Chúa Jêsus Christ.  Cầu nguyện với đức tin.  Chúa Jêsus sẽ chữa lành bệnh và tha 
thứ tội lỗi bạn. 



 
 NHỮNG VÍ DỤ CỦA SỰ CHỮA LÀNH: 

 
 Khi mà Chúa Jêsus ở trên thế gian, Ngài chữa lành cho rất nhiều người.  Chúa 
Jêsus có sức mạnh vượt qua khỏi tất cả các bệnh tật.  Những người bệnh đến từ xa xôi để 
được gặp Chúa Jêsus để Ngài có thể chữa lành họ.  “Người ta bèn đem cho Ngài mọi 
người đau ốm, hay là mắc bịnh nọ tật kia, những kẻ bị quỷ ám, điên cuồng, bại xuội, thì 
Ngài chữa cho họ được lành cả.” (Ma-thi-ơ 4:24).  Bệnh tật và ma quỷ phải chạy trốn 
trước mệnh lệnh của Chúa Jêsus. 
 Chúa Jêsus trao cho những môn đồ của Ngài sức mạnh chữa lành.  Khi họ dùng 
tên của Chúa Jêsus thì họ có được sức mạnh qua khỏi mọi căn bệnh và ma quỷ (Lu-ca 
10:17).  Chúa Jêsus bảo rằng những ai đặt niềm tin vào Ngài có thể làm được những việc 
đặc biệt đầy sức mạnh.  “Hễ đặt tay trên kẻ đau, thì kẻ đau sẽ lành.” (Mác 16:18). 
 Kinh Thánh kể về việc những môn đồ của Chúa Jêsus cầu nguyện cho người què 
chân (Công vụ 3).  Người được chữa lành.  Phi-e-rơ cầu nguyện cho Đô-ca, người đã chết 
(Công vụ 9).  Nàng trở lại sự sống.  Phao-lô cầu nguyện cho một người trẻ tuổi bị té ra 
khỏi cửa sổ và chết (Công vụ 20).  Người ta đã rất là hạnh phúc khi có thể dẫn anh ta trở 
về sống sót. 
 

 KẾT LUẬN: 
 
 Những người theo Chúa vẫn được chữa lành.  Chúa Jêsus mang lại món quà chữa 
lành cho Hội Thánh.  Ngài mong muốn chúng ta có thể sử dụng nó.  Ngài muốn người 
của Ngài đựơc lành và hạnh phúc. 
 Chúa không hề muốn bạn bị bệnh.  Chúa Jêsus đã chịu đau đớn để các bạn có thể 
được chữa lành.  Nếu bạn cầu nguyện với đức tin gọi lên Chúa Jêsus thì Ngài sẽ chữa 
lành cho bạn.  Con người vòng quanh thế giới ngày nay đang làm điều này.  Người dẫn 
đầu của Hội Thánh xức dầu và cầu nguyện nhân danh Chúa Jêsus.  Ma quỷ bị xua đuổi.  
Mắt mù có thể thấy trở lại.  Tai điếc lại có thể được nghe và ngay cả người chết cũng có 
thể sống lại.  Đức Chúa Trời vẫn là người chữa lành.  Ngài muốn là người chữa bệnh cho 
bạn.          
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