
ĐỨC TIN

 Nhưng anh chị em phải sử dụng đức tin nơi Đức Chúa Trời,
để khiến nó hoạt động. Hiểu không? Vì vậy anh chị em có sự

sống lại của riêng mình bên trong anh chị em. Sự sống lại nằm
bên trong anh chị em, trong tâm thần của anh chị em.
2 Vậy thì, anh chị em biết đấy, khi Chúa Jêsus chết trên thập
tự giá, “Linh hồn Ngài đi xuống địa ngục và giảng cho các linh
hồn trong tù, là những kẻ không ăn năn trong những ngày nhịn
nhục củaNô-ê.” Thân thểNgài đi vào trongmồmả. Nhưng, trước
khi Ngài chết, Ngài đã giao phó Thần Linh Ngài vào trong tay
của Đức Chúa Trời. Vào trong tay…“Tôi giao Thần Linh tôi vào
trong tay Cha.” Vậy, anh chị em thấy, Thần Linh Ngài đi về với
Đức Chúa Trời; linh hồn Ngài đi xuống âm phủ; thân thể Ngài đi
tới mồ mả.
3 Vậy thì, Linh ấy mà đã ở trong Ngài là Thánh Linh của Đức
Chúa Trời. “Thánh Linh ấy, nhiều lần và nhiều cách, đã xức dầu
cho các đấng tiên tri, để mang Sứ điệp đến cho dân sự; trong
những ngày sau rốt, phán dạy qua Đấng Christ; và bây giờ, trong
những ngày này ở đây, qua Phúc Âm.” Bây giờ, khi chúng ta tiếp
nhận Đấng Christ vào trong lòng mình, đó là tất cả những gì
chúng ta cần. Đó là Sự sống Đời đời.
4 Vậy thì, Đấng Christ không thể trở lại cho đến khi ba ngày
đã được trọn. Bởi vì, Thánh Linh Ngài ở phía sau một tấm bình
phong, giống như một thanh chắn, giống như thế này, để Ngài
không thể vượt qua thanh chắn ấy, vì đó là Lời được phán của
Đức Chúa Trời, rằng, “Ngài phải nằm trong mộ ba ngày và ba
đêm.” Vậy thì, Ngài không thể trở lại cho đến khi ba ngày đêm
trôi qua. Rồi khi ba ngày đêm đã hết, Thánh Linh Ngài được thả
ra. Nó đi thẳng đến linh hồn Ngài, rồi linh hồn Ngài trở lại và
đem thân thể ấy lên, và làm cho ứng nghiệm điều Ngài đã phán.
“Ta có quyền phó sự sống Ta. Ta có quyền lấy nó lên lại. Ta có
quyền năng.”
5 Vậy thì, mỗi một người trong anh chị em đều có quyền năng,
giống như vậy, bởi vì anh chị em là con trai và con gái của Đức
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Chúa Trời. Và chính Thánh Linh mà ở trong anh chị em, sáng
nay, Đức Thánh Linh mà ở trong anh chị em sáng nay, cùng Đức
Thánh Linh ấy sẽ làm anh chị em sống lại. Vì thế, anh chị em có
quyền làm cho chínhmình sống lại.

6 Khi anh chị em chết, linh hồn anh chị em sẽ đi vào—vào…
dưới bàn thờ của Đức Chúa Trời, không phải trong…ngay trong
sự Hiện diện của Đức Chúa Trời. Bấy giờ, thần linh của anh chị
em sẽ đi đến với Đức Chúa Trời, nhưng anh chị em không thể
trở lại. Nên nhớ, trong Kinh Thánh, Nó có nói linh…“Những linh
hồn dưới bàn thờ, kêu khóc, ‘Lạy Chúa, cho đến chừng nào, cho
đến chừng nào?’” Và họ không thể trở lại cho đến khi những lời
Kinh Thánh ứng nghiệm, và, giống như Đấng Christ, không thể
trở lại cho đến khi lời Kinh Thánh ứng nghiệm. Rồi, sau khi, tất
cả đã được thực hiện, mọi sự đau khổ đã chấm dứt, và các anh
em đã đau khổ những việc giống như vậy, hoặc chúng ta đã phải
chịu đựng như họ đã phải chịu đựng, và vân vân; thì, vào ngày
đó, anh chị em sẽ biết chính xác nơi mình được chôn, thần linh
của anh chị em sẽ được thả ra khỏi Đức Chúa Trời và sẽ đến với
linh hồn.

7 Vậy thì, linh hồn là phần đó của anh chị emmà biết và hiểu,
trí thông minh của anh chị em. Anh chị em còn nhớ khải tượng
tôi đã có cách đây không lâu, hay là sự chuyển dịch nhỏ, đi vào
trong nơi ấy và thấy những người đó không? [Hội chúng nói, “A-
men.”—Bt.] Bấy giờ, thần linh của anh chị em sẽ trở lại với thân
thể đó, và loại—loại thân thể đó, linh hồn, mà là một thân thể
không phải ăn và vân vân. “Nếu đền tạm thuộc về đất này hưnát,
chúng ta có một đền tạm khác chờ sẵn rồi,” một thân thể thuộc
về trời. Và với thần linh đó, và linh hồn đó và thân thể thuộc về
trời đó, anh chị em sẽ sống lại thân thể xác thịt này trong Thiên
hi niên tuyệt vời đó. Hiểu không? Anh chị em có quyền năng
trongmình bây giờ, để làm điều đó, bây giờ. Nhưng, quyền năng
ấy mà anh chị em có bên trong giờ này, có thể làm nên một thế
giới mới. Đức Chúa Trời không có những phần nhỏ, yếu đuối; và
những phần lớn, mạnh mà đầy quyền năng. Một chút nhỏ nhất
của Đức Chúa Trời đều vô sở bất năng, đấy, một chút nhỏ nhất
của Đức Chúa Trời. Vì thế, anh chị em biết đấy.
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Vì vậy tôi đang cố gắng để anh chị em hiểu được bằng đức
tin bây giờ.

8 Anh chị em biết rằng điều gì đã xảy ra với mình, như là một
Cơ-đốc nhân. Anh chị em biết điều đó chứ? [Hội chúng nói, “A-
men.”—Bt.] Anh emđã từng giẫm xuống đây trong đống bùn, với
tất cả điều tồi tệ và tội lỗi, và say sưa, và cờ bạc, và—và các việc
của thế gian. Ồ, ngay khi anh chị em tin rằng Đấng Christ tha
thứ tội lỗi mình, anh em đã sống lại trên điều đó. Vậy thì anh em
đang đi lên ở đây, đấy, trên tất cả điều đó. Tại sao? Bởi vì anh chị
em tin rằng mình là Cơ-đốc nhân. Thế thì khi anh em tin nhận
Đấng Christ, và Đức Thánh Linh đến với anh em, thì anh em có
đức tin nơi Đức Thánh Linh, và ban cho anh em quyền năng để
vượt qua tất cả loại đời sống tội lỗi.

9 Ồ, bây giờ, điều duy nhất anh em phải làm, để vượt lên cao
hơn trong sự chữa lành, là chỉ có đức tin nhiều hơn, chỉ—chỉ cần
tiếp tục đẩy nó ra. Hiểu không? Và thế đấy. Bây giờ thế thì anh
embị đau ốm, và anh emkhông phải làmột Cơ đốc nhân, hãy trở
nênmột Cơ-đốc nhân ngay bây giờ, để quyền năng chữa lành đó
sẽ đến trong bạn, bằng cách trở nênmột Cơ-đốc nhân. Và điều đó
sẽ ban cho anh em đức tin để vượt qua tội lỗi. Nó sẽ cho anh em
đức tin. Và mọi sự mà anh em cần trong cuộc hành trình này, thì
ở ngay trong anh em bây giờ. Và điều duy nhất anh em phải làm
là có đức tin nơi Đức Chúa Trời, hầu cho tuôn đẩy những điều
tốt đẹp đó ra từ bên trong anh em, mà hiện có trong anh em, bởi
Đức Thánh Linh. Anh em hiểu rõ điều đó bây giờ không? Anh
em hiểu điều đó không?

10 Tôi tin Billy đã nói cho với tôi, tối hôm qua, gọi cho tôi và
nói, “Hãy đến, sáng nay, đặc biệt vì một người đến, nghĩ rằng
chúng ta đang có những buổi nhóm tuần này, về Bảy Ấn ấy.” Và
họ mang đến một đứa trẻ bị đau, tôi nghĩ vậy. Và nếu có quí vị
ấy ở đây bây giờ, thưa quý vị, xin nhớ, quí vị không thể…Đức tin
của—của quí vị sẽ phải hành động vì đứa bé đó, nếu nó là—nếu
nó là đứa bé sơ sinh, còn nhỏ.

11 Nhưng bây giờ, xin để tôi lấy câu Kinh Thánh nữa, nếu được,
chỉmột lát. [AnhNeville nói, “Cứđọc đi, thưa anh. A-men.”—Bt.]
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12 Chỉ nhớ, bây giờ, trong Phúc Âm chúng ta đọc qua trong
chương thứ 16, tôi tin là, trong sách Công vụ, nơi mà Phao-lô
và Si-la đã ở trong tù một đêm. Và họ bị đánh đập bởi vì họ đã
đuổi linh ma quỉ ra khỏi cô gái bói toán. Và nó là…Và, cô ấy, chủ
của cô ấy bèn giận dữ về điều đó. Và đánh họ, đưa họ vào trong
tù. Và rồi khi họ làm điều đó, trong lúc Phao-lô và Si-la đang cầu
nguyện, và Đức Chúa Trời đã sai đến một trận động đất và làm
rung chuyển nhà tù.

13 Cai tù Phi-líp, là người đề lao, mà, thả những người tù của—
của ông, thì đời sống của ông sẽ phải trả giá cho những người tù
đó. Ông đã ông tuốt gươm ra và định tự tử, thì Phao-lô chạy đến
vànói, “Chớ làmhạimình. Chúng tôi tất cả đều còn ở đây.”

14 Và người đề lao này đã có, nói, họ đã có ấn tượng nào đó về
Phao-lô và những môn đồ ấy. Họ có thể hát những bài thánh ca.
Họ có thể làm chứng, hay đã làm điều gì đó. Nhưng, bất kể đó là
gì đi nữa, người ta biết rằng họ là những người thánh. Họ biết có
điều gì đó khác biệt về những người đó. Bởi vì, một cách nhanh
chóng, ông hỏi, “Tôi phải làm gì để được cứu? Tôi phải làm gì để
được cứu?”

15 Bấy giờ, Phao-lô nói, “Hãy tin Đức Chúa Jêsus Christ, thì
ngươi và cả nhà ngươi sẽ được cứu.”

16 Thế thì, bây giờ, nếu tin Đức Chúa Jêsus Christ…Điều đó
không có nghĩa là sự cứu rỗi của người ấy sẽ cứu được cả nhà.
Nhưng nếu người ấy có đủ đức tin nơi Đức Chúa Trời cho sự cứu
rỗi của chính mình, thì người ấy có thể có cùng đức tin như vậy
cho người nhà mình. Và người nhà ông sẽ phải đến, đấy, giống
như vậy.

17 Giống như Gióp đã tin, như tôi đã nói đêm nọ, tại một buổi
nhóm, ở Georgia. Tôi nói, “Gióp, ông đã nói, ‘Bây giờ, ta không
biết các con ta có phạm tội chăng, nhưng nếu chúng phạm tội
thì sao?’” Và Gióp có một việc phải làm, để trở nên công bình, đó
là, dâng của lễ thiêu. Ông nói ông sẽ dâng của lễ thiêu, nếu con
cái ông phạm tội, thì chúng sẽ được tha tội của chúng. Và đó là
một việc tốt mà người cha đã làm. Đó là một người cha suy nghĩ
tốt. Chúng ta cần có nhiều người cha ấy ngày hôm nay. Và Gióp
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đã dâng của lễ thiêu. Điều đó xảy ra trước khi ông bị đặt trong
hoạn nạn.
18 Nhưng khi con cái ông bị giết hết, và bầy chiên của ông cũng
bị hủy diệt hết, và tất cả của cải ông, đều bị lấy đi, ông đang ngồi
trong tro bụi phía sau nhà ông, gãimình bằngmảnh sành.
19 Anh em có để ý, sau những ngày bi kịch của ông, khi Đức
Chúa Trời bắt đầu phục hồi lại ông không? Nơi ông đã có mười
ngàn gia súc, và vân vân, Ngài đã phục hồi gấp đôi. Và nhân đôi
chiên của ông, và làm gấp đôi mọi thứ. Nhưng anh em có để ý
không? Và Đức Chúa Trời cũng ban cho Gióp bảy người con của
ông. Anh em có bao giờ nghĩ họ đã ở đâu không? Của lễ thiêu
đó đã thay cho họ. Họ đã được cứu, trong miền Vinh hiển, đang
chờ đợi ông đến. Ông ở với họ ngày nay. “Ngươi và người nhà
ngươi sẽ được cứu.” Hiểu không? Vậy thì, Gióp có một việc cần
phải làm, để trở nên công bình, là dâng của lễ thiêu.
20 Anh chị em có một việc cần phải làm, để trở nên công bình,
đó là, có đức tin nơi Đức Chúa Trời. Vì, bởi đức tin anh chị em
được cứu rỗi, bởi đức tinmà anh chị em được chữa lành, bởi đức
tin anh chị em có mọi sự mình có. Hiểu không? Chính là bởi đức
tin, mà anh chị em tin điều đó. Vậy thì, “Hãy tin vào Đức Chúa
Jêsus Christ, ngươi và cả nhà ngươi sẽ được cứu.”
21 Bây giờ, thưa quí vị, nếu quí vị có con nhỏ ở đây để được cầu
nguyện cho, quí vị hãy tin, chính quí vị. Tôi ở đây ở đặt đức tin
của tôi với đức tin của quí vị, và chúng ta sẽ cùng tin với nhau,
rằng Đức Chúa Trời sẽ chữa lành cho đứa bé đó.
22 Anh chị em biết đấy, chúng ta có trong chúng ta quyền năng
để làm điều đó. Anh chị em có trong mình quyền năng để làm
điều đó. Mỗi Cơ-đốc nhân có quyền năng để làm điều đó. Nhưng
bây giờ nếu chúng ta có thể chỉ có…Quyền năng đó được điều
khiển bởi một luật.
23 Như tôi vẫn thường nói, nó giống như lực hút kiểm soát
nước, bởi vì nó là một định luật. Lực hấp dẫn điều khiển
dòng nước.
24 Mặt trời được kiểm soát bởi—bởi trái…hay trái đất, sự quay
của trái đất. Các bạn không thể chỉ làm cho mặt trời làm một
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việc, rồi nói rằng, “Tôi nghĩ tôi muốn ngủ lâu hơn một chút. Hãy
ngừng lại một giờ.” Nó sẽ không làm điều đó, bởi vì có một quy
luật. Nếu các bạn làm việc theo luật đó, ồ, thế thì, mọi thứ sẽ ổn
thỏa. Nếu các bạn đi ngủ đúng giờ, các bạn có thể thức dậy đúng
giờ. Và nếu các bạn…

25 Giống như chúng ta đã có Hồ Superior, Hồ Ontario, Hồ
Huron, và tất cả những Hồ Lớn đó ở trên đây. Chúng ta có hàng
vạn lần vạnmẫuđất ởNevada, và California, và Arizona, vàNew
Mexico, đang cháy trụi, vì thiếunước, để đất nuôi sống bất cứ thứ
gì. Anh em có thể nuôi cả thế giới, ngoài đó, nếu anh em chỉ có
đủ nước này, tưới ở trên đây, dưới đó. Và những hồ sẽ không hề
gì, bởi vì nó được nuôi bằng suối. Ngay khi mực nước giảm, nó
tăng lên lại ngay, vì lực hấp dẫn giữ nó ở đó. Ồ, vậy thì, nếu anh
em có thể làm việc theo luật hấp dẫn, anh em có thể lấy tất cả
những Hồ Lớn này và nước của cả vùng ở đó, và nuôi cả thế giới,
không người nào có thể bị đói. Nhưng anh em không thể ngồi ở
đây mà nói, “Đúng thế. Tôi hiểu điều đó. Chắc chắn rồi.” Anh em
phải đi làm điều đó.

26 Thế đấy, luật pháp của Đức Chúa Trời cũng giống vậy. Luật
pháp của Đức Chúa Trời là đức tin. Và chúng ta có đức tin ở
đây, sáng nay, để chữa lành mọi bệnh tật, để làm bất cứ điều
gì. Nhưng nó được kiểm soát bởi luật pháp, và luật đó là đức tin.
Luật pháp củaĐức Chúa Trời là đức tin. Chúa Jêsus phán, “Bất cứ
điều gì các ngươi xin, khi các ngươi cầu nguyện, nếu các ngươi
có thể tin các ngươi nhận được nó, thì các ngươi có thể có được
điều ấy.” Thế đấy. Vì vậy, chính đức tin điều khiển nó, và đức
tin được ban cho chúng ta đúng như chúng ta cần nó. Bây giờ,
chúng ta phải…Đức Chúa Trời phân bổ cho một số người trong
chúng ta một số đức tin, một số đức tin khác. Đó không phải là
quyền năng siêu nhiên tuyệt vời nào đómà anh em có. Bởi vì, khi
anh em trở thành một Cơ-đốc nhân, anh—anh em đã có quyền
năng, nhưng anh em thiếu niềm tin vào việc vận hành quyền
năng đó.

27 Vì vậy, bây giờ, sáng nay, khi anh emđến để được cầu nguyện
cho, hãy nhớ rằng, Kinh Thánh đã nói điều này. Điều này là thật.
Gia-cơ 5:14, “Nếu có ai trong anh em, đau ốm, hãy để họ mời các



ĐỨC TIN 7

trưởng lão của hội thánh. Hãy để họ xức dầu cho người đau, và
cầu nguyện cho người ấy. Sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu kẻ
đau, và Đức Chúa Trời sẽ đỡ kẻ ấy dậy.” Đó là một lời hứa, nếu
anh em tin điều đó. Do đó, hãy thấy rằng, sự chữa lành được
phân bổ đến cho cá nhân.
28 Điều đó đã xảy ra trong thời Chúa Jêsus ở Na-xa-rét. Ngài
không thể chữa lành dân chúng dựa vào—dựa vào đức tin của
riêng họ. Ngài phán, “Ta có thể, nếu các ngươi tin. Nếu các ngươi
tin rằng Ta có thể làm điều này, Ta có thể làm điều đó.” Nếu anh
em có thể tin nó!
29 Vì thế, một số người gán—gán quyền năng chữa lành vào
trong một số người khác, những nhà truyền bá phúc âm. Không
phải thế. Quyền năng của sự chữa lành ở trong anh chị em. Nó ở
trong anh chị em. Họ chỉ đặt xe bò trước con ngựa. Nhà truyền
bá phúc âmkhông có quyền năng để chữa lành.
30 Chính Đức Thánh Linh có quyền năng để chữa lành, và anh
chị em có Đức Thánh Linh. Đó là cây nhỏ mà anh chị em có, và
mọi sự mà anh chị em cần thì ở trong anh chị em. Vì thế, cho
nên, anh chị em cứ bắt đầu uống từ lời hứa của Đức Chúa Trời,
nói rằng, “Đó là lẽ thật. Đức Chúa Trời đã phán Ngài chữa lành
tôi. ‘Bởi lằn roi Ngài mà tôi được chữa lành.’” Thế đấy. Anh chị
em biết mình làm gì không? Anh chị em bắt đầu đẩy ra sự chữa
lành, chỉ thế thôi. Hiểu không? Và rồi, những người khác có thể
thấy những gì anh chị em có.
31 Vậy thì đó là gì, “Đức tin là sự biết chắc vững vàng của những
điều mình đương trông mong; là bằng cớ của những điều mình
chẳng xem thấy.”
32 Tôi có thể trồng cây nhỏ đó ngoài đó. Tôi không nhìn thấy
nhữngquả táo, nhưng chúng có ởđó. Câynhỏđóbiết chúng đang
có ở trong đó. Vì thế nó cứ uống, đẩy ra và đẩy ra, vì nó biết, “Nó
ở trong tôi. Tôi sẽ có nó mọc ra đây sau một thời gian ngắn. Hãy
cho tôi một ít thời gian. Cứ cho tôi một ít thời gian.” Nó cứ tiếp
tục uống. “Vâng, tôi biết những trái táo ở trong tôi. Tôi sẽ mang
chúng ra, sau một thời gian ngắn.” Và điều trước tiên anh em
biết, chúng sanh ra. Những trái táo mọc ra, bởi vì người ấy tin
rằng chúng ở trong người.
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33 Và nếu anh em tin rằng quyền năng của Đức Thánh Linh ở
trong anh em, để chữa lành cho anh em, thì anh em có điều đó.
Chỉ cứ đẩy ra. Hiểu không? Anh em có đức tin. Anh emkhông thể
thấy những kết quả ngay lập tức. Anh emkhông thấy nó.

34 Vậy thì, hãy xem, Gia-cơ đã xưng công bình cho Áp-ra-ham
bởi những việc làm của ông. Phao-lô đã xưng công bình cho Áp-
ra-ham bởi đức tin của ông. Thế thì chúng ta nói gì, giữa hai
điều này? Áp-ra-hamđang nói về những gì…Tôimuốn nói, Phao-
lô nói về những gì Đức Chúa Trời đã thấy trong Áp-ra-ham. Và
Gia-cơ đang nói về những gì người ta thấy nơi Áp-ra-ham. Hiểu
không? Bây giờ, thấy chứ?

35 Do đó, Đức Chúa Trời biết điều ấy trước khi đứa trẻ sanh ra,
rằngÁp-ra-hamcóđức tin. VàÁp-ra-hamchứngminhnó với Đức
Chúa Trời, bằng hành động giống như (ông) rằng đứa bé sẽ ra đời
trong khi ông vô sinh. Ông không có con cái. Tử cung vợ ông đã
chết, và ông thì vô sinh. Nhưng, tuy nhiên, ông biết, “Trong nơi
nào đã có đứa bé.” Anh em biết đấy, ông cứ uống lời hứa, nương
dựa vào Bộ Ngực, El-Shaddai vĩ đại của Đức Chúa Trời. Nương
dựa ở đó, uống, biết rằng Đức Chúa Trời sẽ ban nó cho ông; biết
rằng đó làmột lời hứa,màNgài phải thực hiện điều đó.

36 Và chúng ta là con cái của Áp-ra-ham. Vì vậy chúng ta hãy
dựa vào lời hứa của Ngài, và giữ ở đó, biết rằng Đức Chúa Trời
sẽ thực hiện điều đó. Ngài đã phán vậy. Bây giờ anh chị em tin
điều đó không? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.]

37 Thế thì hãy để người đau xếp hàng ở trên đây một trong
những phía này hay phía kia, những người mà muốn được cầu
nguyện cho. Và nếu như chúng ta mời trưởng lão ở đây và xức
dầu cho họ, tôi sẽ cầu nguyện cho họ, và chúng ta tin rằng Đức
Chúa Trời sẽ làm cho hết thảy họ được khỏe mạnh. “Nếu các
ngươi có thể tin.”

38 Teddy, anh ở đâu? Hãy đi vòng quanh phía tay phải này. Tốt
đấy. Và tôimuốn anh chơi đàn bài Chỉ TinMà Thôi.

39 Và trong khi họ đang đi lên, chúng ta hãy cúi đầu, những
người còn lại trong cử tọa, và chúng ta hãy cầu nguyện cho
những người đang đến.
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40 Kính lạy Cha Thiên Thượng của chúng con, chúng con mang
đến cho Cha, sáng nay, trong Danh Chúa Jêsus Christ, nhân loại
đau khổ, đau ốm, tội nghiệp này đang ở trong tình trạng bất
hạnh, khủng khiếp này. Con tinNgài, Chúa ôi. Con—conbiết rằng
Lời Ngài là thật. Chúng rất đúng! Chúng không thể sai trật, bởi
vì Chúng là Lời Đời đời và mãi mãi của Đức Chúa Trời. Chúng
có mọi quyền năng, giống như Đức Chúa Trời, bởi vì Chúng là
một phần của Ngài. “Ban đầu đã có Lời, và Lời ở cùng Đức Chúa
Trời, và Lời là Đức Chúa Trời. Và Lời đã trở nên xác thịt và ở
giữa chúng con.” Giờ này, chúng con tin điều đó, Chúa ôi, bằng
cả tấm lòng, với tất cả linh hồn chúng con, với tất cả những gì có
bên trong chúng con. Chúng con tin điều đó.
41 Và con đã cố gắng, trong cách đơn sơ, như một đứa trẻ, để
đưa ra điều đó cho dân sự, hầu cho họ có thể hiểu và biết rằng
Quyền năng của Đức Chúa Trời nằm bên trong họ. Nếu họ chỉ có
thể có đức tin và đi theo luật lệ của Đức Chúa Trời.
42 Đó là cách họ được cứu rỗi. Họ đến và ăn năn tội lỗi của
mình, và chịu báp têm trong Danh của Chúa Jêsus Christ, theo
Kinh Thánh này, Công vụ 2. Và lúc ấy Phi-e-rơ đã nói, rằng, “Các
ngươi sẽ nhận lãnh sự ban cho của Đức Thánh Linh.” Và Ngài
đến đây, hoàn toàn chính xác, bởi vì Đó là Lời của Đức Chúa Trời
được bày tỏ.
43 Vậy thì, bây giờ, cũng giống như vậy, Cha ôi, chúng con biết là
đúng, khi chúng con xức dầu cho người đau, và cầu nguyện cho
họ. “Lời cầu nguyện của đức tin sẽ cứu người đau. Đức Chúa Trời
sẽ đỡ họ dậy.” Lạy Chúa, xin cho mỗi người rời khỏi bàn thờ này,
chung quanh nơi này sáng nay, thật sung sướng và vui mừng,
biết rằng Đức Chúa Trời đã chữa lành họ. “Hãy đi, và được khỏe
mạnh.” Vì chúng con giao phó họ cho Ngài giờ này, trong Danh
Chúa Jêsus Christ.
44 Nguyện xin mỗi người đều được chữa lành, và nắm bắt khải
tượng, nó có nghĩa gì. “Giống như Áp-ra-ham, đã gọi những sự,
mà không có, dường như chúng đã có rồi.” Dù kết quả có ra sao,
điều đó không liên quan gì với đức tin. Kết quả chẳng là gì. Đức
tin đã nắm giữ rồi. “Và đức tin là sự biết chắc vững vàng của
những điềumình đương trôngmong, và bằng cớ của những điều
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mình chẳng xem thấy.” Lạy Chúa, xin làm cho nó thấm nhuần
trong lòng họ, vì họ đang cần Ngài.

45 Con hành động như đầy tớ hènmọn của Ngài, để đứng ở đây
cùng với những đầy tớ khác, và cầu xin Đức Chúa Trời đặt trong
lòng chúng con vì những người đau này. Chúng con cầu xin trong
Danh Chúa Jêsus. A-men.

46 Người nào đó nói Anh Estle Beeler đã có trong tòa nhà. Và
tôi tin rằng có một mục sư khác ở đây, người đã hướng dẫn cầu
nguyện, sáng nay. Chúng tôi muốnmời tất cả mục sư truyền đạo
ở đây, bất kể anh em là ai, mời các anh em lên đây và đứng
chung quanh bàn thờ này với chúng tôi, chỉ một lát, một chút
thôi, xin mời, các anh em. Và những người…Anh Ben, cảm ơn
anh. Xin đến ngay và đứng ở đây chung quanh bàn thờ này ở
đây, để chúng ta có thể cầu nguyện với những người này, đặt tay
trên họ.

47 Bây giờ, khi họ đàn bài hát. Và quí vịmục sư truyền đạo đứng
vào chỗ của họ ở đây, để chúng ta, mỗi người, có thể đặt tay trên
người đau.

48 Chúng ta hãy xem, đi xuống qua ngọn núi nơi xa kia. Tôi thấy
một Người đang đến, không khác bất kỳ người đàn ông nào. Ngài
chỉ là một Người bình thường, hầu như tầm vóc nhỏ bé, khá yếu
đuối. Khi chúng ta thấy Ngài, mắt Ngài nhìn xuống một—một
quang cảnh xảy ra dưới thung lũng. Đó là các sứ đồ của Ngài. Họ
có một cậu bé ở dưới đó, bị chứng động kinh, và không nghi ngờ
gì họ đangnói, “Xin chữa lànhnó, lạy Chúa! Xin chữa lànhnó!”

49 Nhưng, anh em thấy đấy, chỉ cần nói, “Xin chữa lành nó, lạy
Chúa, xin chữa lành nó,” điều đó sẽ không đủ. Điều đó sẽ hoàn
toàn không đủ. Phải có điều gì đó đằng sau đó, “Xin chữa lành
nó, lạy Chúa, xin chữa lành nó.” Hiểu không? Nếu tôi có thể làm
cho anh em tin điều đó, và tin bằng cả tấm lòng của anh em, anh
em sẽ được chữa lành, nếu tôi có thể làm cho anh em thật sự
thấy khải tượng ấy.

50 Bây giờ hãy nhìn, các môn đồ đang đứng đó, có lẽ đang lay
động nó, có lẽ đẩy mạnh hơn. “Hãy tin điều đó, anh ơi! Hãy
tin điều đó! Ha-lê-lu-gia! Hãy tin điều đó! Xin chữa lành nó, lạy
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Chúa! Xin chữa lành nó!” Nhưng ma quỷ ở ngay đấy, bởi vì hắn
không thể tìm thấy có đủ đức tin để làm cho hắn lìa khỏi.
51 Nhưng ở đây một Đấng đi xuống băng qua đồi. Và ngay sau
khi con quỷ đó nhận ra rằng người đó có chút khác biệt so với
những người khác…Hiểu không?
52 Bây giờ, đó là kiểu người mà chúng ta muốn ở cùng ở đó,
giống như Đức Chúa Jêsus của chúng ta. Vâng. Không phải chỉ
đến để trình diễn, nhưng đến trong tình yêu của Đức Chúa Trời
chúng ta, biết rằng chúng ta được ủy thác để đi ra làm điều này.
Đây là sứmệnh của chúng ta.
53 Sau đó, khi Ngài bước đến gần người cha, tôi nghĩ đây là nơi
bài hát này được viết ra, được sáng tác từ Lời đó, ông thưa, “Lạy
Chúa, xin thương xót con trai tôi, vì nó bị quỷ ám khốn khổ lắm.”
Nói, “Quỷ đã lắm phen quăng nó trong lửa, và làm gầy mòn, và
vân vân.” Ông nói, “Tôi đãmangnó đến cho cácmônđồ củaNgài,
songhọ không chữa lànhnóđược. Nhưng tôi—tôi—tôi nghĩ…”
54 Ngài phán, “Ta có thể, nếu ngươi tin. Bây giờ, Ta có Quyền
phép trong Ta,” Ngài phán, “để làm điều đó, nếu ngươi có thể tin
điều đó.”
55 Đức Chúa Trời có để cho những bệnh ung thư này ra khỏi
những người đang ngồi ở đây sáng nay, mà đã bị nằm liệt giường
vì bệnh ung thư, và bệnh bạch cầu, bệnh tật, đau ốm, liệu Đức
Chúa Trời sẽ chữa lành họ và đi qua các bạn không? Chắc chắn
là không. Không. Hiểu không? Vậy thì, Ngài không sai. “Ta có thể,
nếu các ngươi tin.” Ngài đã nói gì?

Vì mọi sự đều có thể được, chỉ…

Bây giờ, Anh Tyler, hãy lên…?…

Bây giờ chỉ tin mà thôi, chỉ tin mà thôi,
56 Bây giờ, khi tôi cầu nguyện, tôi muốn anh em đặt tay
lên những người đó. Bất cứ thứ gì họ cần,…?…và đi ngay
xuống hàng.
57 AnhNeville, anh xức dầu, và các anh em…?…
58 Muốn mọi người, trong số khán giả, cúi đầu ngay bây giờ.
Mọi người cầu nguyện hết sức.
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Chỉ…
59 Lạy Chúa, xin thương xót, con cầu nguyện, và chữa lành
những người này, quaDanh Chúa Jêsus Christ. A-men.

Trong Danh Chúa Jêsus Christ ở Na-xa-rét…?…[Băng
trống—Bt.]
60 Rất nhiều người, dọc theo hàng, hãy nhìn xem họ, thấy phản
ứng của họ như thế nào, thấy cách họ phản ứng với một hành
động. Thấy không? Đó chỉ là một hành động như vậy, họ đứng
dậy và tiến lên.Một điều nữa, là cách họ phảnứng với hành động
mà họ đã làm. Sau khi họ đã đến chỗ để tin, rằng, khi họ được
cầu nguyện cho, thì họ sẽ được lành, thế thì hãy xem phản ứng
về hành động của họ.
61 Bây giờ, mục sư của chúng ta đã có một sứ điệp bổ ích cho
chúng ta, tôi tin chắc, sáng nay.
62 Một điều tôi muốn đề cập chỉ trong giây lát, đó là một cô gái
Công giáo đang đứng đó dọc theo bàn thờ. Vài ngày trước cô ấy ở
trong nhà tôi, cô ấy và chồng cô ấy. Và tôi đã biết chồng cô ấymột
thời gian. Và—và có điều gì đó xảy ra trong khi chúng tôi thực
hiệnmột cuộc nói chuyện ngắn riêng.
63 Đó là nơi chúng tôi có khải tượng. Đó là nơi chúng tôi…Tôi
đã từng có nó ở đây trong nhà thờ, nhưng vừa mới ngủ dậy vào
buổi sáng, và đại loại nhưvậy. Và vì vậy nó đã có ở trong đó.
64 Tôi không hề nói gì, bởi vì cô ấy là một cô gái, một điều nữa,
luôn được nuôi dưỡng trong một giáo hội Công giáo, và đại loại
như vậy. Nhưng cô ấy đã đi nói chuyện cho mẹ cô ấy. Và trong
thời gian đó, tôi nhìn thấy hình ảnh củamẹ cô. Nói cho cô ấy biết
bệnh của mẹ cô là gì, và mô tả về bà ấy, và vẻ ngoài của mẹ cô
ấy như thế nào. Dĩ nhiên, cô ấy đã đánh giá điều đó, nó có đúng
hay không. Tôi chưa bao giờ nhìn thấymẹ cô ấy, trong đời tôi. Cô
ấy biết điều đó.
65 Và cô gái, sáng nay, đã đến trước bàn thờ ở đây và đứng, để
tuyên xưng và tin nhận Đấng Christ là Cứu Chúa của mình. Cô
ấy đã làm điều đó ở bàn thờ, sáng nay.
66 Anh Neville, không biết, đã xức dầu cho cô. Thật—thật Đức
Chúa Trời làm việc! Xức dầu cho cô ấy, cho người đau. Nhưng
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hãy quan sát sự vận hành của Đức Thánh Linh. Bây giờ, cô ấy đã
được xức dầu, thực sự không đau ốm, nhưng được xức dầu. Xem
cách nó làm cho mọi thứ hoạt động đúng không? Cô ấy đứng
như một Cơ-đốc nhân bây giờ, sau khi cô ấy đã trở thành những
gì chúng ta tin là một Cơ đốc nhân. Bây giờ, cô ấy nói, “Xin anh
cầu nguyện cho mẹ tôi? Bà ấy bị đau.” Đó là cùng một người. Vì
vậy, dầu xức đã được bôi sớm.
67 Tôi nghĩ, thật thích hợp làm sao, điều đó, xem đấy,một người
nào đó vừa được cứu. Đấng Christ đã đứng về phía tất cả chúng
ta. Đấng Christ đứng về phía tất cả chúng ta. Và ngay khi cô gái
này trở nên một Cơ-đốc nhân, thì cô cũng muốn được đại diện
cho người nào đó, tỏ cho thấy rằng Thánh Linh của Đấng Christ
đến trong chúng ta khi chúng ta thực sự được cứu. Vậy thì, điều
đó thực sự tốt đẹp. Tôi—tôi chắc chắn đánh giá cao điều đó, tâm
linh Cơ đốc tốt đẹp về sự tin cậy ấy. Bây giờ, chỉ cần nhớ.
68 Bây giờ, với người phụ nữ trẻ này, cô ấy đang ở đâu đó ở
đây, và với một phụ nữ Công giáo khác đã đến. Và tôi muốn nói
những lời này, ngay trước khi tôi giao buổi nhóm lại cho mục sư
của chúng ta, hãy xem, là điều này:
69 Vậy thì, giáo hội Công giáo đã một thời giống như hội thánh
này. Nếu anh em đi về và đọc Kinh Thánh, mà chúng ta tin, và
anh em biết rằng Giáo hội Công giáo là Giáo hội đầu tiên. Điều
đó đúng. Nhưng nó đã đi cách xa những sự Dạy dỗ của Nó. Đây
là sự dạy dỗ của giáo hội Công giáo. Nhưng, anh em thấy đấy, họ
có hơn sáu trăm cuốn sách khác mà các giáo hoàng và những
người khác đã viết, mà đối với họ nó thật thánh giống như Kinh
Thánh này.
70 Vì thế, thấy đó, đây là gì, các bạn đã không thay đổi. Những
gì các bạn đã làm, chỉ là được cải đạo. Hiểu không? Bây giờ nếu
các bạn lấy…Tất nhiên, tôi đoán có thể một số bạn, hai người họ,
sáng nay, là phụ nữ. Có thể có một số đàn ông Công giáo đang
ngồi ở đây.
71 Nếu các bạn quay lại với lịch sử của hội thánh, nếu các bạn
có thể hỏi linh mục của mình, “Hành động của những sứ đồ này
trong Kinh Thánh ở đây, là cách mà…Đó là những người Công
giáo ban đầu chăng?” Ông ấy sẽ nói, “Vâng.” Và điều đó đúng.
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Họ đã vậy. Vậy thì, họ, nhìn xem họ có loại tôn giáo gì. Họ nhóm
lại trong nơi đơn sơ, nhỏ bé. Họ không bao giờ nói, “Kính mừng
Ma-ri” hay là “Các cha của chúng con.” Đó là một truyền thống
của giáo hội. Họ đã nói gì? Họ ngợi khen Đức Chúa Trời. Họ la
lớn. Họ kêu khóc.
72 Hãy xem ở đây trong Công vụ 2, khi Sứ đồ thánh Phi-e-rơ,
Gia-cơ, và Giăng, cùng hết thảy nhóm nhau lại. Kinh Thánh cho
biết họ nói tiếng lạ. Và họ la hét, và thậm chí hành động rất—
rất được đầy dẫy Thánh Linh cho đến nỗi họ hành động như say
rượu, và thậmchí đếnnỗi thế gian bênngoài đã hỏi, “Không phải
hết thảy những người này say rượu sao?”
73 Và lúc đó Phi-e-rơ, sứ đồ, Thánh Phi-e-rơ thánh thiện, khi
ông đứng lên, và ông nói, “Hỡi những người nam và các anh
em, những người này không say, nhưng họ được đầy dẫy Thánh
Linh,” như là—như Kinh Thánh đã nói. Vậy thì, đó là giáo hội
Công giáo ban đầu, theo như sự dạy dỗ của họ.
74 Bây giờ, các bạn thấy đấy, sau khoảng hai trăm năm, những
người quyền cao chức trọng bắt đầu đi vào nhà thờ. Lúc đó họ
đã làm gì? Họ lập ra tổ chức đầu tiên tại Giáo hội nghị Nicene, S.C.
606. Họ đã làm…Khi Giáo hội nghị Nicene được tổ chức ở Nicaea,
Rô-ma, họ bắt đầu lấy tất cả những người quyền cao chức trọng
vào, và họ thật sự đã hình thànhmột giáo hội, và đã lập nênmột
giáo hội.
75 Sau đó, nó đã đổ vỡ bốn hoặc năm lần. Họ đã đi—họ đã đi từ
đó, đến giám mục; từ giám mục, đến giáo hoàng. Và từ đó, xuất
hiện Chính thống giáo Hy Lạp và những giáo hội khác, cho đến
khi họ tan rã, đến chỗ các bạn thấy nó ngày nay. Nó thật sự chia
ra thành tất cả các loại.
76 Nhưng những gì chúng tôi đang cố gắng làm, thưa người bạn
Công giáo của tôi, hãy xem, chúng tôi cũng là người công giáo.
Chúng tôi là những người công giáo đầu tiên, ban đầu. Và hội
thánh mà họ gọi chúng ta bây giờ, hầu hết, chúng ta được nhắc
đếnnhưngũ tuần, bởi vì chúng ta tin vào ơnphướcngũ tuần.
77 Đó là nơi mà giáo hội Công giáo đã được tổ chức. Và trong
những tổ chức Ngũ Tuần của chúng ta ngày nay, nếu—nếu thế
gian này còn kéo dài năm trăm năm nữa, tổ chức Ngũ Tuần này
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sẽ hình thức nhiều hơn giáo hội Công giáo Rô-ma hiện có ngày
nay. Nó chỉ đang đi xa hơn, theo cùng một cách. Và khi họ tổ
chức, họ lập một hội đoàn ra từ đó. Và sau đó họ chỉ trở thành
nhà nghỉ, và những thành viên, và những linh hồn không được
cải đạo.
78 Với các anh em, và các chị em yêu quý của tôi, với tất cả các
anh chị em. Như là một đầy tớ của Đức Chúa Trời tôi không bao
giờ nói điều này trước đây, trên thế giới, trong nhà thờ này, tôi
chưa bao giờ nói. Nhưng là một tiên tri của Chúa, tôi nói với anh
chị em, “Đây là Sự Sáng. Anh chị em hãy bước đi trong Nó.” 
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