
ĐỨC TIN TRỌN VẸN

 Lạy Cha trên Trời của chúng con, đó là ý định tối nay của
chúng con. Chúng con nhóm lại với nhau để chỉ tin mà thôi,

chỉ tin Chúa Jêsus. Có những người kia ở đây, tối nay, những
người bị đau ốm và bệnh tật, và chúng con dâng buổi nhóm tối
nay của—của—của chúng con cho sự chữa lành người đau và
thân thể suy nhược. Bây giờ, như ca sĩ vừa hát bài thánh ca thật
hay đó, Rồi Chúa Jêsus Đến, cầu xin Ngài đến với chúng con tối
nay, Chúa ôi, và chữa lành hết những người bệnh tật, và sẽ không
còn một người yếu đuối nào giữa vòng chúng con tối nay. Xin
nhậm lời, Chúa ôi, và giúp chúng con khi chúng con trông cậy
Lời giờ này để tìm thấy đủ đức tin cho thời đại này. Chúng con
cầu xin trong Danh Chúa Jêsus. A-men.
2 (Chúng của ai?) Có một cặp kính ở đây, mà ai đó bị mất, và
đã được tìm thấy trong nhà thờ. Nếu người nào…nếu người nào
để quên, ồ, nó ở đây trên bục, trên bục giảng.
3 Bây giờ, tôi biết rằng nhiều người đang làm việc, và họ phải
trở về nhà sớm, và vì thế tôi sẽ không nói quá lâu; và rồi có hàng
người cầu nguyện để cầu nguyện cho người đau. Điều đó cho tôi
một cơ hội để—để bắt kịp một số trong những trường hợp khẩn
cấp vừa xảy ra trong căn phòng này, nắm bắt chúng ngay bây
giờ trước khi đến, và chiều nay. Một số trong chúng, dĩ nhiên,
thì rất, rất xấu và hung dữ. Và tôi cũng đã gọi những cuộc điện
thoại, và cầu nguyện cho người đau. Thấy bàn tay của Chúa Jêsus
chúng ta chữa lành người đau ốm và bệnh tật, thật Ngài kỳ diệu
làm sao!
4 Bây giờ, chúng ta không quá thường xuyên có những buổi
nhóm chữa lành này, bởi vì thường thì chúng ta…Thánh Linh sẽ
đến gần nếu có trường hợp nào khẩn cấp, và phân biệt nó nhanh
chóng, rồi chọn nó ra và nói điều gì đó về nó. Rồi những người
còn lại của họ, ồ, chúng ta thật sự…có lẽ nó không quá tệ, vì vậy
chúng ta cứ đi tiếp phần đó. Và tôi nghĩ, được ở đây hai buổi
nhóm ngày hôm nay, chúng ta nên dành riêng một buổi để cầu
nguyện cho người đau. Tôi tin vào sự chữa lành người đau. Tôi
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tin đó là một mạng lệnh Kinh Thánh. Chúng ta không thể giảng
dạy điều đó, mà không có…Phúc Âm trọn vẹn, không có bao gồm
điều đó.

5 Bây giờ, nếu có thể được…Tôi không biết cho đến lúc này, tôi
chưa gọi điện thoại về nhà tối nay, có thể là có khả năng Chúa
nhật sắp đến tôi sẽ qua đây lần nữa. Và nếu anh chị em—nếu
anh chị em không nghe chúng tôi thông báo tuần này, nếu Billy
không cho anh chị em biết (cậu ấy sẽ biết muộn hơn một chút
trong tuần này), nếu anh chị em không nghe điều đó, thì chúng
ta sẽ lại được ở đây vào Chúa nhật đến; bởi vì đó là Lễ Lao động,
anh chị em biết đấy, để nghỉ ngơi, và vì thế…hay về nhà. Hiểu
không? Và vì vậy chúng tôi sẽ cố gắng, ý Chúa. Vậy thì, ồ, nếu
anh chị em không nghe…Tôi nghĩ Billy gởi thẻ cho anh chị em,
hoặc nói với anh chị em cách nào đó qua những buổi nhóm, vì
vậy nếu cậu ấy không gọi điện thoại cho anh em, thì tôi trở lại
cho—cho buổi nhóm Chúa nhật sắp đến này. Nếu, Anh Neville à,
điều đó được không, một trong buổi nhóm? [Anh Neville nói với
Anh Branham—Bt.] Ồ, điều đó tốt.

6 Nếu aimuốn biết, cậu bé Collins này, ở đây. Và trong suốt thời
gian giảng về Bảy Ấn, các bác sĩ đã nói rằng cậu bé đó, bị sốt thấp
khớp, rằng cậu phải nằmngửa và uống quamột cái ống; chính—
chính là thế. Và người cha và người mẹ đem cậu từ nhà đến và
để nằm trong phòng, cầu nguyện cho cậu ấy. Và Chúa Jêsus đã
chữa lành cho cậu thật hoàn toàn, cậu ấy đã đi học; và các nhà
chức trách gọi họ đến về chuyện ấy. Vì thế họ đã gọi chuyên gia là
người đang chờ đợi cậu bé, và bà ấy không thể tin…Ông ấy không
thể tin được việc như thế, và họ đã đem cậu bé đến xét nghiệm,
và cậu ấy hoàn toàn bình thường và khoẻ mạnh. Thế thì, Chúa
Jêsus đã đến, quyền lực củama vương bị phá đổ vậy!

7 Anh em biết, việc lạ lùng, tôi định mời người nào đó hát bài
ấy tối nay. Và khi tôi đang hầu việc trong phòng đó, thì điều đó
đến ở đây, người nào đó hát lên bài ấy ở bên ngoài đây, Rồi Chúa
Jêsus Đến. Nếu bài đó—bài đó không được hát, tôi sẽ yêu cầumột
người nào đó hát trước khi tôi—tôi giảng tối nay. Vì thế, Ngài—
Ngài làm tất cảmọi việc đều như ýmuốn.
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8 Bây giờ, nhiều người trong anh em sẽ chờ đợi cho đến buổi
sáng, mà đã phải đi đường xa đến đây, và tôi—tôi đánh giá cao
điều đó—nỗ lực đó. Một số người trong anh em sẽ lái xe trở về
nhà tối nay bởi vì anh em phải đi làm vào ban ngày, vào buổi
sáng, và tôi—tôi biết thật vất vả. Và thế rồi khi tôi nghĩ, và thấy
điều đó,…
9 Tôi cũng có những cơn bệnh, anh em biết đấy; tôi trở nên
buồn bã. Tôi bắt đầu đến chỗ mà ở đó tôi…Những gì đến với tôi,
là chỗ tôi bị những cơn bệnh đó khi tôi phải làm việc quá sức, và
Sa-tan đến nói với tôi, “Ồ, không ai quan tâm đến ngươi. Ngươi
thật không có đượcmột người bạn trên đời, đấy.” Và vì thế…
10 Nên nhớ, tôi không được miễn trừ với sự cám dỗ. Đấy, tôi
phải đắc thắng điều đó. Rồi khi tôi nhìn lại và thấy điều gì giống
thế này, tôi đặt điều đó trở lại ngay vào mặt nó và nói, “Còn
điều đó thì sao?” Điều đó giúp tôi đắc—đắc thắng. “Còn điều đó
thì sao?”
11 Giống như một người bạn nào đó của tôi, đang ngồi trong—
trong buổi nhóm ở đây, có một—một—một phe phái, loại một—
một phe phái nào đó không tin vào sự chữa lành Thiêng liêng,
đến với thanh niên này mới đây và nói với anh ấy, “Việc mà họ
đang giảng ở đó về sự chữa lành Thiêng liêng đó, chẳng có gì
với nó cả.”
12 Và người này sống ở Kentucky, ở gần ngay một bà cụ mà, khi
chúng ta ở tại những Buổi nhóm trại ngoài trời Acton, người mà
sắp chết vì bệnh ung thư. Và em gái của bà ấy đến buổi nhóm
đêm đó với chiếc khăn tay trong ví của bà mà bà đã lấy ra, và
Thánh Linh gọi ra người đàn bà ở phía sau đó (và tôi chưa ở
vùng ấy trước đó) và phán bảo với bà rằng “bà có cái khăn tay
trong ví của bà, mà bà ấy có ở đó, bà ấy đã lấy đi từ nhà, và chị
bà ở trên dãy đất nào đó, sắp chết vì bệnh ung thư dạ dày. Bác
sĩ đã không cứu chữa được bà ấy.” Và tôi nói, “Hãy đi đặt chiếc
khăn tay đó trên người đàn bà ấy, vì CHÚA PHÁN NHƯ VẬY, ‘Bà
ấy sẽ sống.’” Và đó là đêm mà, những người hàng xóm trên đó
nghĩ rằng họ có đội Cứu Thế Quân, khi Anh Ben lên đó, và rồi đặt
cái…Và—và sau đó bà ấy được chữa lành thật hoàn toàn đến nỗi
bà làmcông việc của chínhmìnhvà công việc củahàng xóm.
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13 Vì thế người thanh niên này, biết điều đó, anh ta nói, “Thế
thì giải thích trường hợp bà ấy! Điều đó không có gì bàn cãi. Hãy
giải thích; anh biết bà ấy đã mắc bệnh ung thư. Bà ấy sống ở đây
tại Louisville và các bác sĩ đã thực hiện giải phẫu, và chỉ quay
lại nói, ‘May bà ấy lại, đưa bà ấy về. Không làm được gì cả.’ Và
giờ đây bà là một người hoàn toàn bình thường, khoẻ mạnh.”
Nói, “Hãy giải thích điều đó.” Điều đó không cần phải giải thích
gì nữa. Hiểu không?
14 Anh em biết, trong Kinh Thánh, nói, “Và họ có thể không
nói điều nào sai cả, bởi vì người đó đang đứng ngay giữa họ,
những phép lạ được thực hiện trên người.” Đó là chỗ chúng ta…
Nókhiến Sa-tan phải xấuhổ, phải không?Người đàn ông ấyđang
đứng ở đómà phép lạ đã được thực hiện trên ông.
15 Đức Chúa Trời khiến kẻ chết sống lại không? Ngồi ở đây một
người đàn ông, ngay tại đây, đã sống lại từ kẻ chết. Đức Chúa
Trời chữa lành người đau không? Ô chà, những bàn tay có thể
thật sự giơ lên khắp mọi nơi. Đức Chúa Trời chữa lành người
đau. Và chúng ta biết Ngài là ĐẤNG TA LÀ vĩ—vĩ đại, không phải
“Ta đã là” hay “sẽ là” vĩ đại; ĐẤNG TA LÀ. Đúng vậy. ĐẤNG TA
LÀ, đó là “luôn hiện diện, mọi nơi, mọi lúc”; hôm qua, ngày nay,
và cho đến đời đời không hề thay đổi.
16 Bây giờ, nhanh lên, chúng ta hãy lật trong Kinh Thánh phước
hạnh. Tôimuốn đọcmột—một đoạnmà—mà thật sự thường làm
tôi “chóng mặt” khi tôi đọc nó. Và tôi muốn có hàng người cầu
nguyện tối nay, và cầu nguyện cho tất cả mọi người muốn được
cầu nguyện cho.
17 Và bây giờ chúng ta hãy lật tới Mác, Phúc âm Mác, chương
11 của Phúc âm Mác. Và chúng ta sẽ bắt đầu đọc khoảng câu—
câu 22 của chương 11 của Phúc âm Mác. Và nhiều người trong
anh em biết phân đoạn Kinh Thánh này, Nó rất quen thuộc. Đó
là phân đoạn Kinh Thánh tôi đang nghĩ đến, Anh Russell, khi
những…khi Ngài phán với tôi và nói về những con sóc đó. Và
chúng…đó đúng là chính lời Kinh Thánh tôi đang nghĩ đến. Nó
luôn luôn làmột vấn đề nan giải. Ngài phán, “Nếu các ngươinói”;
không phải “Nếu Ta nói”. “Nếu các ngươi nói!”
18 Nào, chúng ta hãy đọc.
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…Chúa Jêsus cất tiếng phán cùng họ rằng: Hãy có đức
tin nơi Đức Chúa Trời.

Quả thật, Ta nói cùng các ngươi, ai sẽ biểu hòn núi này
rằng: Hãy nhấcmình lên, và quăng xuống biển; nếu người
chẳng nghi ngại trong lòng, nhưng tin chắc lời mình nói
sẽ ứng nghiệm; thì người sẽ có được bất cứ điều gì người
nói.

Bởi vậy Ta nói cùng các ngươi, Mọi việc các ngươi xin
trong lúc các ngươi cầu nguyện, hãy tin đã nhận lãnh
chúng, và các ngươi sẽ có chúng.

Và khi các ngươi đứng cầu nguyện, nếu có sự gì bất bình
cùng ai, thì hãy tha thứ, để Cha các ngươi cũng…để Cha
các ngươi ở trên trời cũng có thể tha lỗi cho các ngươi.

Song nếu các ngươi không tha thứ, thì Cha các ngươi ở
trên trời cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi.

19 Bây giờ, vậy nên, đức tin dựa trên sự tha thứ. Và thế thì, như
chúng ta đã nói sáng hômnay, cố gắng đưa hội thánh vào nơimà
chúng ta có thể thực sự nhìn thấy thời đại sứ đồ vận hành giữa
chúng ta, đó là điều hết thảy chúng ta đói khát. Và nó đúng là
nằm ngay ở cửa. Chúng ta thấy điều đó, nhưng chúng ta muốn
nhìn thấy nhiều hơn nữa về nó. Chúng ta muốn nó tuôn chảy
như vậy để nó sẽ—nó sẽ là một sự giúp ích cho chúng ta, chúng
ta chảy ra cho những người khác.

20 Hãy nhớ, Chúa Jêsus (như chúng ta đã có bài học sáng hôm
nay), Ngài chẳng bao giờ sử dụng quyền năng Ngài cho chính
Ngài, Ngài sử dụng nó cho những người khác. Đó là điều mà nó
đã được ban đến cho. Và có lúc nào đó anh em suy nghĩ, “Tại sao
một Người mà đã có rất đầy dẫy quyền năng, giống như Ngài, lại
từng chịu đau ốm?” Vâng, thưa quí vị. Tôi đã đọc trong cuốn sách
nào đó, ở đâu đó, nơi mà nói khi Ngài khiến chàng trai đó sống
lại, con trai của người đàn bà góa ở Na-in (Tôi tin trong quyển,
Hoàng Tử của Nhà Đa-vít), rằng Ngài đã ngồi trênmột tảng đá và
rên rỉ vì nhức đầu. Hiểu không? Ngài đã mang sự yếu đuối của
chúng ta. Bear có nghĩa là “mang chúng.” Đấy, Ngài đã mang. Và
Ngài đã chịu mọi sự trong…giống như chúng ta chịu. Ngài chịu
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đau ốm, Ngài bị cám dỗ, Ngài bị bệnh, Ngài có sự xáo động hoàn
toàn như chúng ta, bởi vì Ngài phải có quyền hầu nhưmột Đấng
Trung Bảo; vì vậy Ngài phải là người dự phần, Đấng Làm Ruộng
của sản vật, trước khi Ngài sẽ biết. Người đàn bà bên giếng và
nhiều chuyện khác, đấy, nếu chúng ta nhìn ngay vào trong lời
Kinh Thánh.

21 Tôi muốn nói rằng tôi tin mọi lời Kinh Thánh, và mỗi chút
của Nó là thật. Có những người phê bình ngày nay họ không
muốn tin điều đó. Có lầnmột người phê bình nói rằng “khi Chúa
Jêsus sai phái nhữngmôn đồ ấy đến nơi có con lừa con bị cột, nơi
hai con đường giao nhau, thì Ngài đã sắp xếp trước để nơi đó có
con lừa bị cột.” Xem đấy, họ không hiểu rằng Đức Chúa Trời đã
sắp xếp trước việc đó.

22 ĐứcChúaTrời đã phánbảo tôi, ngàynọ, với AnhDauchởđây,
rằng tôi sẽ “bắt tay anh ấy, trên đường phố lần nữa.” Điều đó rất
lạ, tôi đã không ở đây sáng hôm ấy; nhưng hai phút sau, haymột
phút sau, tôi không gặp anh trên đường. Nhưng tôi bước ra khỏi
xe đúng lúc để bắt tay anh khi anh đang đi đến, trên đường phố.
Anh không biết tôi; anh không mang kính, nên anh không thể
thấy tôi. Khi anh nghe tiếng của tôi, anh bắt đầu khóc. Điều gì
vậy? Thường thì anh không khóc như thế, nhưng đó là một câu
trả lời cho điều đã nói với anh dưới lồng oxy cho người bệnh;
anh sẽ làm điều đó.

23 Tôi nói, “Anh cũng sẽ lại ngồi trong nhà thờ”; đó là ướcmong
của lòng anh. Khi chúng tôi đang có buổi nhómởChicago, anh ấy
muốn đến với buổi nhóm đó, tấm lòng anh dành cho nó. Tôi đã
gởi anh một điện tín chúc mừng thay cho chúng tôi và các con,
nói với anh là chúng tôi đang cầu nguyện để cho anh được khỏe
mạnh, thật nhanh chóng. Và một anh em yêu dấu, đã đến thăm
anh, nói rằng anh ấy—anh ấy thật sựmuốn đến lắm. Nhưng anh
ấy ngồi nhóm ở đây, tối nay, với chúng ta. Thấy không? Đó không
phải là sự sắp xếp trước. Cũng Đức Chúa Trời sắp xếp điều đó,
Ngài làmmọi công việcmột cách hoàn hảo đúng lúc.

24 Mộtngười chỉ trích có lầnđãnói rằng “Không lạ gì Chúa Jêsus
có thể lấy năm ổ bánh nuôi năm ngàn người ăn,” nói, “những ổ
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bánh thì to hơn trong thời đó, và Ngài chỉ cắt mỗi ổ bánh là đủ
cho một ngàn người ăn.”
25 “Tôi cho anh biết, một cậu bé dùng nó cho bữa trưa của nó!”
Một cậu bé gói năm ổ bánh mà có thể nuôi năm ngàn người ăn,
và no nê. Rồi còn thừa mười hai giỏ đầy sau đó thì sao? Hiểu
không? Ồ, họ thật sự…đó chỉ là những người chỉ trích, điều đó
chỉ thế thôi. Điều đó không thay đổi Lời Đức Chúa Trời. Nó không
hề thay đổi, đấy, cứ tiếp tục hành động.
26 Bây giờ, chúng ta muốn nói lúc này dựa trên đức tin, và một
loại đức tin khác: Đức tin Trọn vẹn. Đó làmột việc vĩ đại. Vậy thì,
đức tin, chúng ta được nói trong Kinh Thánh, “Đức tin đến bởi
sự nghe.” Vậy thì, anh em không thể được cứu rỗi mà không có
đức tin. Và đức tin là điều gì đó mà anh em phải tin nó có ở đó,
mà thật sự không điều gì khác sẽ tuyên bố nó có ở đó ngoại trừ
đức tin. Bây giờ tôi đang cố gắng đem đức tin đến cho anh em,
để anh em có thể sẵn sàng cho hàng người xin cầu nguyện này,
trong vài phút sắp đến.
27 Bây giờ, đức tin: “Kẻ đến cùng Đức Chúa Trời phải tin rằng
có Ngài.” Và không thể nào làm—làm vui lòng Đức Chúa Trời mà
không có đức tin, anh em không thể làm vui lòng Ngài. Và nếu
anh em nói anh em tin Đức Chúa Trời…anh em chẳng hề nhìn
thấyNgài, đấy, vì thế nên anh emphải tinNóbằngđức tin. Vànếu
anh em có thể thấy Ngài, thì sẽ không phải là đức tin nữa. Hiểu
không? Bất cứ điều gì mà những giác quan tuyên bố, thì không
phải là đức tin nữa, nó là một sự kiện khoa học; đấy, nó không
phải là đức tin nữa. Nhưng anh em phải chấp nhận Ngài bằng
đức tin. “Và kẻ đến cùng Đức Chúa Trời phải tin Đức Chúa Trời;
và đức tin đến bởi người ta nghe Lời của Đức Chúa Trời.” Hiểu
không? Trước hết anh em phải tin đây là Lời Đức Chúa Trời, và
anh em phải đến với Đức Chúa Trời bằng Lời. Hiểu không? Chỉ
nhận lấy Lời, những gì Nó nói, và “Đúng thế!” Mọi điều khác trái
ngược với Nó, thì không đúng.
28 Áp-ra-ham phải tin chỉ những gì mà Tiếng đó đã phán bảo
ông. Và khi ông được một trăm tuổi, hai mươi lăm năm sau, ông
tin Nó mạnh mẽ hơn ông đã tin hai mươi lăm năm trước khi Nó
được ban cho ông. Hiểu không? Ông đã tin Điều đó. Và “Người
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chẳng lưỡng lự hoặc hồ nghi về lời hứa Đức Chúa Trời qua sự
không tin, nhưng càng mạnh mẽ hơn, dâng sự ngợi khen cho
Đức Chúa Trời, biết rằng điều chi Ngài đã hứa thì Ngài cũng có
quyền làm trọn được.” Và đó là cách, mỗi người chúng ta phải
sống cách đó. Anh em phải đến với một đức tin bền bỉ, tin rằng
Đức Chúa Trời làm thành lời hứa ấy. Nhưng bây giờ, anh emphải
ở trong một địa vị có đức tin ấy, và đó là những gì chúng ta sắp
nói tiếp; đấy, để nhận lãnh đức tin ấy.

29 Trong Hê-bơ-rơ, Sách Hê-bơ-rơ, chương 11, chúng ta được
cho biết điều đó.

…đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều
mình đang trông mong,…

30 Vậy thì, đây là chỗ nhiều người không nhận được sự chữa
lành của họ, hay là điều họ đang cầu xin, bởi vì họ nhận lấy đức
tin là điều gì đó mà nó không phải. Hiểu không? Họ không tin
nó. Nó—nó là…nó—nó không phải là sự tưởng tượng. Nó là một
sự biết chắc vững vàng thật sự.

31 Bây giờ, hãy lắng nghe kỹ! Đấy, nó không phải là điều anh em
tưởng tượng. Nó đúng là thật với anh em như bất cứ giác quan
nào của thân thể anh em sẽ tuyên bố bất cứ điều gì khác. Nó thật
đúng nhưmắt của tôi nói, “Đây là mảnh giấy.” Nó thật đúng như
nói rằng “đó là một ngọn đèn.” Nó thật đúng như nói, “Tôi cảm
thấy cái áo khoác của tôi.” Nó thật đúng như—như tôi nghe đứa
bé ấy đang nói chuyện ở đó, hay nó đang làm ồn. Đấy, thật đúng
như thế, như âm nhạc đang chơi. Nó thật như thể tôi nếm thứ
gì trong miệng tôi. Nó là điều thật, chỉ anh chị em không thể tỏ
nó cho người khác thấy. Anh chị em đã có một mình điều đó. A-
men! Nó là của anh chị em. Đức tin là sự biết chắc vững vàng đó;
đấy, không phải chỉ là một chuyện hoang đường. Vì thế, nhiều
người đến…

32 Bây giờ, đây là những bài học thật sâu sắc, và tôi sẽ nắm
bắt đỉnh điểm của nó, rồi anh chị em đào sâu trong bài học đó.
Hiểu không?

33 Để ý, nó là điều gì đómà anh em sở hữu; không phải sự tưởng
tượng, nếu anh em thực sự có nó. Nó hoàn toàn có thật với anh



ĐỨC TIN TRỌN VẸN 9

em như bất cứ điều gì có thể có. Nó đúng là có thật như—như
thể anh em biết rằng—rằng mình đang lái xe ô-tô của mình. Nó
thật như thể anh embiếtmình đang ngồi trong nhà thờ. Nó hoàn
toàn thật như anh em nghe giọng nói của tôi. Nó là một thực thể,
không phải sự tưởng tượng, không phải một cảm xúc; nhưng
điều gì đó mà anh em có được, và nó đến với anh em bởi việc
nghe Lời Đức Chúa Trời, và chỉ có Điều đó. “Đức tin đến bởi sự
nghe, và nghe Lời Đức Chúa Trời.” Điều đó đặt nó trở lại nơi đức
tin của anh em, thế thì, không phải là ở trong cá nhân nào đó.
Nó không ở trong một người. Nó không ở trong một tổ chức. Nó
không ở trong một nhóm người. Nó ở trong Đức Chúa Trời, bởi
vì Đức Chúa Trời là Lời. Hiểu không? Đức tin của anh em thì ở
trong Đức Chúa Trời.

Đức tin đếnbởi sựngười ta nghe Lời củaĐức ChúaTrời.
34 Thế thì khi Đức Chúa Trời, bởi Lời Ngài,…chứ không phải bởi
những gì người nào khác đã làm, người nào khác đã nói, nhưng
bởi những gì Lời Đức Chúa Trời đã phán. Ngài phán, “Hãy để lời
mọi người là dối trá, và Lời Ta là thật.”
35 Vậy thì, anh em thấy người nào khác làm điều gì đó bởi một
công việc hay hành động của Đức Chúa Trời, haymột lời hứa của
Đức Chúa Trời; và nhiều người trong họ nói, “Tôi cũng có thể làm
điều đó.” Đó là một sự tưởng tượng. Và khi họ làm thế, anh em
thấy họ làm thất bại ở đâu đó. Nó phải là một sự biết chắc vững
vàng. Vậy thì, đó là một đức tin tiềm tàng. Đó là điều gì mà sẽ
đem lại cho anh em một đức tin. Nó tiềm tàng, giống như nếu
anh em xin tôi cho một cây sồi, mà tôi lại cho anh em cây bắp.
Anh em có một cây sồi một cách tiềm tàng, nhưng tuy nhiên tự
nó không sinh sản ra; nhưng khi nó thật sự tự sinh sản ra, thì nó
là cây sồi. Và khi anh em tưởng tượng rằng Đức Chúa Trời làm
điều này,…Nhưng khi nó đã bày tỏ ra cho anh em, thì đó là đức
tin, một Đức tin Trọn vẹn không thể sai.
36 Đó là lý do những khải tượng này rất—rất bao la đối với tôi,
bởi vì nó đã được chứng minh “đúng” mọi lúc. Hiểu không? Và
tôi biết rằng Ngài đã hứa điều đó. Và Ngài đã hứa điều đó trong
Lời Ngài, và ở đây Ngài đến và hứa nó dành cho thời đại này. Do
đó, anh em biết chỗ mình đang đứng, khi Ngài phán vậy. Đấy,
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điều đó ban cho tôi một đức tin, bởi vì Ngài chẳng bao giờ làm
điều gì trái với Lời được chép ra của Ngài. Hiểu không? Và nếu
nó trái nghịch với Lời, thì tôi không thể có đức tin vào nó. Hãy
mang nó trở lại đúng với Lời, đấy, đức tin trong việc nghe Lời
Đức Chúa Trời. Anh em phải nghe Lời! Lời của Đức Chúa Trời là
Lời đầy đủmọi sự. Nó là tất cả điều anh emcần có, là Lời này.
37 Vậy thì, đức tin là sự biết chắc vững vàng, và trong đó chúng
ta tìm thấy (trong Hê-bơ-rơ) đức tin là gì, và điều mà đã làm
những người ấy có đức tin. Đấy, có nhiều lúc mà nhiều người
ngày hôm nay có đức tin, và ngày mai họ lại không có nó; ngày
hôm sau có điều gì đó, và điều gì đó khác. Nhưng một khi Đức
Chúa Trời neo chặt nó, và anh em thấy nó, thì không có điều gì
sẽ làm anh em lay chuyển khỏi nó. Anh em cứ đang chọc vào,
vươn tới, mạo hiểm. Và mạo hiểm là “phiêu lưu mà không có
thẩm quyền”; anh em cứ đang cố gắng làm điều này, và anh em
đang cố gắng làm điều này, và hành động cách này, và chạy đây,
rồi chạy đó. Anh em chưa có Đức tin ấy! Nhưng khi…đó là điều
chúng ta gọi là “Đức tin.”
38 Tôi—tôi—tôi…Xin lỗi. Tôi muốn anh em…Cảm ơn anh,
thưa anh.
39 Tôi—tôi muốn anh em hiểu điều nầy bây giờ. Chúng ta…Hội
Thánh phải nâng cao chính Nó trong quyền năng của Đức Chúa
Trời. Bằng cách nào? Chúng ta rất gần với sự cuối cùng, lúc nầy;
và tôi tin Hội Thánh hiện ở trong điều kiện mà chúng ta có thể
dạy dỗ Nó những điều sâu sắc hơnmột chút, và tẩy sạch điều giả
vờ tin này ra khỏi, đấy, và đi vào điều gì có thật. Hiểu không? Nó
phải là điều gì đómà anh em biết!

Và nếu anh em nói, “Anh Branham, đó không phải
ngọn đèn.”

“Tuy nhiên tôi biết đó là ngọn đèn.”

“Làm sao anh biết đó là ngọn đèn?”

“Tôi đang nhìn vào nó.”

“Ồ, làm sao anh biết rằngmình không thể sai?”

“Thị giác tôi luôn tuyên bố với tôi rằng đó là ngọn đèn.”
Hiểu không?
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40 Và đó là lý do tôi tin những khải tượng đó, vì nó luôn luôn
công bố với tôi sự thật, vì nó đến từ Lời. Hiểu không? Thế thì nếu
Ngài phán điều đó, thì không có gì bàn cãi nữa. Vậy thì, khi nó
được tuyên bố như thế, không có việc đoán mò nữa, nó sẽ xảy
ra. Vậy thì anh em nghe điều đó “CHÚA PHÁN NHƯ VẬY,” đấy,
bởi vì nó là—nó vượt ra ngoài giới hạn suy nghĩ con người. Nó
đi vào trong lãnh vực suy tưởng của Chúa. Nhưng anh chị em
đang đứng đây, đúng như Gốc Nho…đúng như nhánh nho sản
sinh ra trái mà ở trong Gốc Nho. Hiểu không? Đức Chúa Trời sử
dụng con người, và chỉ con người. Đức Chúa Trời không sử dụng
máymóc. Đức Chúa Trời không sử dụng nhữngnhómngười. Đức
Chúa Trời không sử dụng những tổ chức. Đức Chúa Trời sử dụng
những cá nhân, luôn luôn!

41 Bây giờ, đức tin là sự biết chắc vững vàng, và bởi nó, chúng
ta hiểu, mọi thứ đó đã được thực hiện. Nó không phải là một—
nó không phải làmột sự tưởng tượng, nó làmột thực thể; Đức tin
Trọn vẹnmột cách đặc biệt. Đó là điều tôi đang nói về tối nay, để
cómộtĐức tin Trọnvẹn. Đó khôngphải làmột sự tưởng tượng.

42 Bây giờ, những người khác, có nhiều người đến nói, “Ồ, tôi
có tất cả đức tin; ồ, tôi chắc chắn có.” Ồ, thế thì, anh chị em đang
đứng đây để làm gì? Hiểu không? Hiểu không? Thấy đó, chính
nhữnghànhđộng của—của anh chị emchứngminh rằng anh chị
em không có điều mà mình đang nói về. Hiểu không? Nếu anh
chị emcóđức tin, thì anh emđứng tronghàng cầunguyệnđể làm
gì?Hiểu không?Anh chị em làmnhững điềunày để làmgì?

43 Đấy, nếu anh chị em có Đức tin Trọn vẹn, anh chị em hãy
nhìn ngay thẳng đến Đức Chúa Trời và tin nó, rồi bước đi. Anh
chị em sẽ—sẽ không cần phải đến trong hàng người xin cầu
nguyện. Anh chị em cũng không cần làm những thứ này, bởi
vì đức tin của anh chị em đã làm điều đó vậy. Hiểu không? Sẽ
ích lợi gì cho tôi nói, “Tôi phải mặc áo sơ-mi”? Tôi đã mặc áo
sơ-mi rồi!

44 “Làm thế nào anh biếtmình đãmặc áo sơmi?”

45 “Ồ, tôi thấy nó, cảm thấy nó, và tôi biết nó ở đó.” Ồ, điều đó
hoàn toàn thật biết bao rằng khi Đức tin Trọn vẹn nắm giữ. Anh
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em không—anh em không cần điều gì nữa. Nó đã được làm rồi;
anh em biết điều đó.

46 “Làm sao anh biết điều đó?”

47 “Đức tin bảo tôi vậy!” Chính là thế. Hiểu không? Anh em
hiểu điều đó bây giờ, những gì tôi muốn nói không? Đức tin
Trọn vẹn đó.

48 Bây giờ, nói cách khác, tôi đang mạo hiểm, “Ồ, tôi sẽ đi. Kinh
Thánh nói, ‘Hãy gọi những trưởng lão đến, hãy để họ xức dầu,
cầu nguyện trên nó.’ Tôi biết, tôi sẽ đi lên.” Và anh em nói, “Ồ,
tôi sẽ được chữa lành.” Đấy, chính anh em đang tự làm điều đó;
anh em không quan sát lúc nầy, anh em sẽ làm cho chính mình
cứ—cứ tự thực hiện. Rồi khi người ấy đi qua, anh ta nói, “Ồ, tôi—
tôi vẫn không thấy.” Xem đấy, anh em đấy, anh em đã không có
đức tin!

49 Đức tin đích thực của anh em sẽ làm điều đó ngay ở đó. Đức
tin đích thực của—của anh em sẽ làm cho sự việc rất thật với anh
em đến nỗi…Hãy nhìn xem người phụ nữ bị bệnh mất huyết, bà
nói, “Nếu tôi chỉ rờ đến gấu áoNgài, thì tôi sẽ được lành.” Và ngay
sau khi bà làm điều đó, bà nói bà “cảm thấy bên trong chính bà
bịnh băng huyết của bà đã hết.” Bà thực sự tin điều đó.

50 Và khi bà rờ Nó…để chứng minh rằng nó đã ngừng—nó đã
ngừng hẳn, Chúa Jêsus quay lại và phán, “Ai đã rờ đến Ta?” Đức
tin Trọn vẹn đó! Và cũng Đức tin Trọn vẹn đó tối nay, sẽ chạm
đến Chúa Jêsus Christ đúng như nó đã xảy ra lúc ấy. Người đàn
bà đến vớimột Đức tin Trọn vẹn trong thời đó.

51 Vậy thì, bây giờ chúng ta thấy, lúc ban đầu các môn đồ đã
không có Đức tin Trọn vẹn này. Họ không có nó, bởi vì họ đã có
Đấng Christ, bước đi với Ngài; nhưng rồi sau đó, Đấng Christ đã
ở trong họ. Và vì vậy, anh em thấy, thật là khó để có Đức tin Trọn
vẹn nầy mà không có Thánh Linh; Nó phải mang tới điều đó, Nó
làm điều đó. Vậy thì, anh em nói, “Các môn đồ đã không có Đức
tin Trọn vẹn à?” Không; vì họ có một đứa trẻ bị mắc bệnh động
kinh ở đó, mà họ cố gắng đuổi quỉ này ra khỏi nó, và họ không
thể làm được điều đó.
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52 Và người cha nhìn thấy Chúa Jêsus đến, và ông nói, “Chúng
tôi đã đem con trai tôi đến—đến các môn đồ của Ngài, và họ
không thể chữa nó được.” Thấy không?

53 Và sau đó, các môn đồ hỏi Chúa Jêsus, nói, “Tại sao chúng tôi
không thể chữa trị nó?”

54 Và Chúa Jêsus phán, “Bởi vì, thiếu đức tin, vì sự không tin của
các ngươi.” Đúng thế. “Bởi vì sự không tin của các ngươi ở…”

55 Bây giờ nhớ rằng, họ đã có quyền năng. Chúa Jêsus đã ban
cho họ quyền năng để chữa lành người đau, khiến kẻ chết sống
lại, và đuổi quỷ, chỉ vài ngày trước đó. Họ đã có quyền năng,
nhưng không có đức tin để sử dụng quyền năng đó. Bây giờ, đó
là Đền tạmBranham!Đó làHội Thánh, NàngDâu, ngày hômnay!
Thánh Linh ở đây với quyền năng, nhưng anh em, không có đức
tin để vận hành nó. Hiểu những gì tôi muốn nói không? Phải có
đức tin để vận hành nó.

56 Ở đây: Tôi có một quả đạn mà tôi đã nạp. Tôi biết điều gì
nó sẽ làm bởi những tên lửa đạn đạo, giống như Lời, nhưng tôi
phải nổ súng. Hỏa lực phải đến với thuốc súng. Thuốc súng đó
có năng lực, nhưng nó phải có lửa để phát ra ánh sáng. Và cũng
giống như vậy, thuốc súng ở trong quả đạn, nhưng nó cần đức
tin để đốt cháy và ném nó ra. Đó là điều nó nhận lấy, đấy, Đức
tin Trọn vẹn để kích thích quyền năng của Đức Thánh Linh mà
chúng ta có lúc nầy, kể từ khi Ngài đến trên chúng ta; đức tin để
đốt cháy, để nhìn thấy những việc vĩ đại, là để…đức tin, điều gì
đó ban tặng nó cho anh chị em.

57 Với một tấm lòng tràn đầy niềm vui, anh em đi vào phòng
bệnh, biết chính xác điều mình sẽ nói. Bước vào đó và biết điều
gì sẽ xảy ra, điều gì đó đã được bày tỏ rồi, và anh embiết điều đó.
Và anh em bước vào, “Nhơn Danh Chúa Jêsus Christ, hãy đứng
dậy từ nơi đó. CHÚA PHÁN NHƯ VẬY!” Anh em đấy; đó là Đức
tin Trọn vẹn. Nếu có mười triệu người đứng đó nói nó sẽ không
xảy ra, anh em biết nó sẽ xảy ra dù thế nào đi nữa, bởi vì anh em
biết điều đó. Nó sẽ xảy ra. Bất kể những gì người nào khác nói,
anh em là người mà có đức tin ấy.
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58 Anh em có thể tưởng tượng, Giô-suê, ông kêu gọi những
trưởng lão của Y-sơ-ra-ên lại và nói, “Ồ, hỡi các anh em, chúng
ta là những đầy tớ của Chúa, tôi muốn cho anh em nói một…cầu
xin Chúa nếu điều đó là tốt nếu—nếu như Ngài có thể ban cho
chúng ta thêm một chút ánh sáng mặt trời nữa, đấy, và giữ mặt
trời dừng lại một thời gian ngắn không”?

59 Không; ông đã có sự cần thiết về điều đó (và không có cầu
nguyện, không có bất cứ điều gì), ông đã có sự cần thiết về điều
đó, và ông chỉ ra lệnh cho mặt trời! Ông nói, “Hãy đứng ở đó!
Ta cần, và ta đang hầu việc Chúa, và Ngài đã sai ta qua đây để
làm việc này, và ta đang cố hết sức làm theo cách ta biết, và kẻ
thù chế giễu, và chúng ở bên ngoài đây; nếu ta để mặt trời lặn,
chúng sẽ tụ tập lại và làm cho ta thêm rắc rối. Vậy, hãy đứng im!
Và, hỡi mặt trăng, hãy dừng lại tại đó!” A-men; nó dừng lại ở đó
trong hai mươi bốn giờ.

60 Bây giờ, nếu trái đất đang quay và ông giữ nó đứng lại, và
mặt trời ở lại trong một chỗ và nó không quay, điều gì đã xảy
ra lúc đó? Vậy thì, anh em tự tạo nên mình thành người vô tín,
nếu anh em nói về điều này; và rồi nếu anh em không tin, anh
em chắc chắn làm sự ngu dại với khoa học, bởi vì họ nói nếu thế
giới ngừng hoạt động, thì nó rơi xuống. Vậy bây giờ điều gì? Và
nếu anh em nói Lời của Đức Chúa Trời không đúng, thì anh em
là người vô tín. Hiểu không? Nhưng điều đó đã xảy ra, đó là điều
chính yếu. Tôi không biết cơ học củanó, nhưngnóđã xảy ra!

61 Tôi không biết cách hành động của Thánh Linh, nhưng tôi
biết Nó giáng trên tôi. Tôi—tôi không thể nói bộ phận làm việc
của Nó, nhưng tôi biết những ơn phước của Nó. Đó—đó là tất cả
những điều tôi—tôi quan tâm để biết về, là những ơn phước của
Thánh Linh. Và cách hành động, Ngài sắp đặt chúng. Đó là bímật
của Ngài.

62 Cậu bé này không thể được chữa lành, bởi vì…Cácmôn đồ đã
có quyền phép; Chúa Jêsus đã ban cho họ quyền phép để chữa
lành tất cả loại bệnh tật, để đuổi quỷ, làm sạch những người
phung, và khiến kẻ chết sống lại. Ngài đã ban cho họ quyền phép,
nhưng họ không có đức tin để vận hành những quyền phép mà
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họ đã có. Và rồi họ đã hỏi Chúa Jêsus và nói, “Ồ, vậy thì, tại sao
chúng tôi không thể làm điều đó?”

63 Bây giờ, nhớ rằng, họ đã có Lời; Lời đã trở nên Xác thịt lúc
đó. Và Lời phán với họ, “Ta ban cho các ngươi quyền phép.” A-
men! “Ta ban cho các ngươi quyền phép.” Và họ đã có quyền
phép, nhưng họ đã không có đức tin để vận hành Lời mà đã ở
trong họ. Hiểu điều tôi muốn nói không? Nhưng Chúa Jêsus đã
có điều đó, Ngài là Lời, và Ngài có đức tin để những gì Ngài phán
sẽ xảy ra. Ngài phán, “Ồ, hãy mang nó đến đây. Ta sẽ còn chịu
đựng ngươi bao lâu nữa?”

64 Ngài có đức tin, với quyền phép Ngài. Ngài đã làm thế nào?
Ngài phán, “Ta không thể tựMình làmđiều gì.” Tại sao?Ngài dựa
trên những gì Ngài đã có; Ngài dựa vào sự hiểu biết rằng Ngài
là Lời. Và Ngài có đức tin nơi Đức Chúa Trời, Đấng đã làm Ngài
là Lời. Ngài là Đức Chúa Trời (Lời), và chúng đã ở trong Ngài,
và điều đó ban cho Ngài đức tin bởi vì Ngài hiểu biết địa vị của
Ngài. Ngài biết Ngài là gì, bởi vì Kinh Thánh đã nói Ngài là điều
nầy. Và ở đây mọi lời Kinh Thánh có quan hệ chặt chẽ, để chứng
minh rằng Ngài chính xác là những gì Kinh Thánh nói Ngài sẽ
là, và Ngài biết Ngài là ai.

65 Do đó, Ngài đã dựa trên những gì Đức Chúa Trời đã tạo nên
Ngài. Và nếu Ngài đã làm thế, thì chúng ta không thể dựa trên
điều mà Đức Chúa Trời đã làm nên chúng ta như những người
tin sao? “Những kẻ tin sẽ có những dấuhiệu nầy!”Ngài có đức tin
nơi những gì Ngài đã có. Và nếu anh chị em là tín hữu thật, anh
chị em có đức tin vào những gì anh chị em hiện có: anh chị em là
kẻ tin! Và nếu anh chị em đã có đức tin nơi Đức Chúa Trời, Kinh
Thánh nói ở trên đây trong…“Nếu chúng ta—nếu lòng chúng ta
cáo trách mình, thì chúng ta không thể có đức tin; nhưng nếu
lòng chúng ta không cáo trách mình, thì chúng ta có đức tin,
chúng ta có lòng rất dạn dĩ đặng đến gần Đức Chúa Trời.” Nếu
anh emmuốn đọc câu đó, hãy tìm trong Phúc âm Giăng 3:21. Tôi
có câu Kinh Thánh ấy được viết ra đây.

66 Bây giờ chú ý, Phúc âm Giăng…Tôi muốn nói Giăng Nhất
3:21. Để ý.
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…nếu lòng mình không cáo trách, thì chúng ta có lòng
dạn dĩ đặng đến gần Đức Chúa Trời.

67 Nhưng chừng nào anh em còn đang làm những việc làm sai
trái, thì anh em không thể dạn dĩ để đến gần Đức Chúa Trời. Vì
thế, anh em thấy, anh em có thể…anh em sẽ tự biết rằng mình
sai trái. Anh em tự đặt mình trở lại ở đó như một tội nhân, bởi
biết rằng mình sai trái. Nhưng khi lòng anh em không cáo trách
anh em, và anh em biết mình là tín đồ thật, và không có điều gì
giữa anh em và Đức Chúa Trời, anh em có thể cầu xin điềumình
muốn và biết rằng điều đó sẽ được ban cho, vì đó là Lời mà đã
được ban cho anh emgiốngnhưđã có với nhữngmônđồ kia.
68 Bây giờ, thế thì điều duy nhất anh em phải làm, là có đức tin
vào những gì anh em có. Có đức tin vào những gì Lời nói anh em
có! Và Chúa Jêsus có đức tin nơi Lời Đức Chúa Trời, mà đã nói
Ngài là ai, “Có lời chép về Ta.” Chẳng phải Đa-vít, trong Thi thiên;
và các đấng tiên tri, và tất cả họ đều nói về Ngài sao? “Ta là Bánh
Sự Sống đến từ Đức Chúa Trời trên Trời.” A-men! “Ta là Cây Sự
Sống đó từ vườn Ê-đen. Ta là tất cả những điều nầy, TA LÀ ĐẤNG
TA LÀ.” Và Ngài đã biết với Đức tin Trọn vẹn đó, rằng Ngài là
Đấng Mê-si được xức dầu, rằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời
ở trên Ngài. Ngài phán, “Bây giờ, Ta, tự Ta, chẳng làm việc gì;
nhưng chính là đức tin của Ta nơi Đức Chúa Trời.” Và Đức Chúa
Trời đã ở trong Ngài, Lời đã được bày tỏ ra. Và khi Lời Đức Chúa
Trời đến trong anh em, Nó được bày tỏ ra, vì anh em là người
tin. Hiểu không? Và một người tin là “đức tin của Đức Chúa Trời
hành động trong anh em.”
69 Anh em thích điều đó không? Tôi—tôi—tôi thích khi anh
em…Tôi thích dạy về chỗ mà…làm thế nào để…đức tin thật
sự là gì.
70 Biết Ngài là Ai, không cómột chút nghi ngờ, Ngài đã biết Ngài
là ConĐức Chúa Trời. Ngài đã biết điều đó, vì Lời đã chứngminh.
Lời Đức Chúa Trời chứng minh Ngài là Ai. Ngài phán, “Nếu Ta
không làm những công việc của Cha Ta, thì đừng tin Ta; nhưng
nếu—nếu Ta không làm những công việc đó, thì đừng tin Ta.
Nhưng nếu Ta làm, thì hãy tin những việc đó, vì chúng là Lời
được bày tỏ đã hứa.” Ồ, giá như anh em có thể thật sự tỉnh thức
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với điều đó, một phút thôi! Anh em thấy, Lời tự Nó đã chứng
minh Ngài, Ngài là Ai. Và Ngài phán, “Ai có thể định tội Ta?” Nói
cách khác, “Ai có thể chỉ ra choTa thấy rằngđời sốngTa vànhững
việc làm của Ta không làmứngnghiệmhoàn toànnhững gì Đấng
Mê-si sẽ làm?” Không ai có thể nói một lời nào; vì Ngài đã làm
trọn. Thế thì Ngài đã có đức tin để tin, lúc đó; về bất kỳ điều gì
Ngài đã phán, thì nó sẽ xảy ra.

71 Rồi Ngài quay lại và phán, “Những công việc Ta làm, các
ngươi cũng sẽ làm. Còn ít lâu, và thế gian không còn nhìn thấy
Ta nữa; tuy nhiên các ngươi sẽ thấy, vì Ta sẽ ở cùng các ngươi,
ở ngay trong các ngươi. Đừng nghĩ các ngươi sẽ nói gì, vì ấy là
không phải các ngươi nói, mà chính là Cha các ngươi ở trong các
ngươi; Ngài là Đấng Mà làm sự nói. Và Ấy không phải Ta, Ấy là
Cha Đấng ở trong Ta, Ngài làm các công việc.” Hiểu những gì tôi
muốn nói không?

72 Bây giờ, sự chứng minh của một Cơ-đốc nhân dựa trên lời
Kinh Thánh, những Lời nầy Chúa Jêsus đã phán: “Những kẻ tin
sẽ có những dấu hiệu nầy.” Vậy thì, làm sao anh em có thể tự
xưng mình là người tin, một dân, mà lại chối bỏ những Lời đó?
Làm sao anh em có thể tự xưng mình là tín hữumà chối bỏ điều
nào thuộc về Lời này? Hiểu không? Anh em không thể làm điều
đó. Anh emkhông phải là người tin, cho nên những dấu lạ không
thể đi theo anh em, bởi vì anh em chỉ chấp nhận những gì mình
muốn tin và để phần còn lại của Nó…anh em sẽ không—không
tin Nó. Nhưng anh em phải tin toàn bộ sự việc, và tin Nó. Và
khi anh em thật sự tin (không làm bộ tin, nhưng thật sự tin), thì
những dấu lạ này sẽ đi cùng những ngườimà tin.

73 Ồ, anh em có thể so sánhmột Cơ-đốc nhân ngày hôm nay với
những Cơ-đốc nhân trước đây đã lâu không? Cách mà các môn
đồ họ bước đi trong quyền năng của Thánh Linh, hành động bởi
Thánh Linh thế nào, hãy làm điều đó. Chỉ là một người tù, như
tôi đã giảng về đêm nọ, một người tù với Lời và ý muốn của Đức
Chúa Trời; người ấy thậm chí không thể hành động cho đến khi
Đức Chúa Trời xê dịch anh ta. Anh chị em chẳng muốn thấy Hội
thánh dấy lên như thế sao? Nó sẽ sống lại; đi trở lại. Nó là—nó



18 LỜI ĐƯỢC GIẢNG

phải đến lúc ấy. Đúng thế. Nó phải-…Nó đang trên đuờng đến
của nó giờ nầy, tôi tin vậy.

74 Vì Lời đã xác minh, đã xác minh chính Ngài, Ngài là ai; và
cũng chính Lời ấy xác minh chúng ta. Hiểu không? “Nếu ai yêu
mến Ta, thì vâng giữ các điều răn của Ta. Và nếu kẻ nào nói yêu
Ta, mà không vâng giữ điều răn Ta (đó là tất cả của họ), kẻ ấy là
người nói dối, và Lẽ thật quyết không ở trong người ấy.”

75 Quý vị nói, “Ồ, tôi không tin tất cả…” Ồ thế thì, điều đó…quý
vị đúng làmột người không tin, chỉ thế thôi. Nếu Kinh Thánh nói
vậy, điều đó làm cho nó đúng, điều đó là Đời đời không có gì bàn
cãi. Những gì Kinh Thánh đã nói, là Lẽ thật.

76 Để ý chỗ Ngài đã phán với chúng ta, “Nếu các ngươi cứ ở
trong Ta, và Lời Ta ở trong các ngươi.” Phúc âm Giăng 15, “Nếu
các ngươi cứ ở trong Ta,…” Xem đấy, có đức tin nơi Ngài. “Các
ngươi cứ ở trong Ta, và Lời Ta ở trong các ngươi, thế thì các ngươi
hãy cầu xin điềumìnhmuốn.”

77 Vậy thì, thấy đó, Ngài biết Ngài là ai, cho nên Ngài có đức tin.
Đức tin có thể sanh ra khi Ngài biết Ngài là ai. Vậy thì, “Nếu các
ngươi cứ ở trong Ta, và Lời Ta ở trong các ngươi,” thì anh embiết
mình là ai. “Hãy cầu xin điều gì các ngươi muốn, nó sẽ được ban
cho các ngươi.”

78 Điều đó chẳng tuyệt vời sao, tối nay, nếumỗi người đến trong
hàng người xin cầu nguyện, nói, “Tôi là Cơ-đốc nhân. Tôi không
có sự cáo trách. Tôi—tôi biết rằng lòng tôi không cáo trách tôi.
Điều gì đó bảo tôi rằng tối nay là sự kết thúc về sự đau khổ của
tôi”? Điều đó, anh em sắp làm điều đó. Anh em sẽ bỏ đi khỏi đây
với điều gì đó. Cho dù anh em đến theo cảm xúc thế nào đi nữa,
anh em làm nhiều thế nào đi nữa, điều đó không có tác dụng cho
đến khi Đức tin Trọn vẹn đã bày tỏ ra và tự chứng minh trong
anh em, như một thực thể. Và khi nó ở đó, thì không có điều gì
sẽ làm anh em lay động khỏi nó.

79 Nếu—nếu anh em mắc bệnh ung thư, và ngày hôm qua bác
sĩ nói với anh em rằng anh em sẽ chết trước sáng thứ Hai, (toàn
bộ tim của anh em, hệ thống hô hấp của anh em đã chết, bịnh
ung thư ăn dần anh em, dòng máu trong cơ thể anh em trở nên
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hoàn toàn bị ung thư, bất kể nó là gì); và Điều gì đó đến với sự
biết chắc vững vàng này về đức tin chân thật nầy, Đức tin Trọn
vẹn được làm thành một thực thể trong anh em, anh em sẽ cười
vào mặt bác sĩ đó.

80 Anh em sẽ giống như Ê-li xưa, khi ông đi lên đi xuống trước
thần tượng, và nói, “Sao các ngươi không kêu lớn hơnmột chút?
Và có lẽ hắn đang bận rộn với cái gì đó.” Ông biết điều mình sẽ
làm, bởi vì Đức Chúa Trời đã phán với ông điều gì sẽ xảy ra. Ông
nói, “Hãy để thần đáp lời bằng lửa đó, là Đức Chúa Trời.”

81 Họ nói, “Chúng tôi sẽ nhận lời đó.” Và họ đổ nước trên các
bàn thờ. Và họ—họ tự rạch mình, và họ đã làm mọi thứ, và gọi,
“Ô hỡi Ba-anh! Ô hỡi Ba-anh! Xin đáp lời!”

82 Ê-li thật bình tĩnh hết sức. Ông nói, “Khá la lớn hơn chút nữa
đi,” nói—nói, “có lẽ người đương ẩn dật. Có lẽ—có lẽ người đang
trênđườngđi câu cá. Có lẽ người đang làmviệc gì khác, các ngươi
biết đấy. Người đi đâu đó.” Họ chỉ…Chỉ làm trò cười về họ, bởi vì
ông đã biết điều gì sắp xảy ra.

83 Ồ, nhìn xem khi ông đã sắp đặt mọi thứ trong trật tự. Ông
đi ra nơi đó và nói, “Lạy Chúa là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham,
Y-sác, và của Y-sơ-ra-ên!” Ông không bao giờ gọi tên của người
là Gia-cốp, “người thiếu trung thực.” Ông gọi người là Y-sơ-ra-ên,
“hoàng tử của Đức Chúa Trời.”

84 “Lạy Chúa Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Y-sác, và của
Hoàng tử đó (Gia-cốp), xin để cho người ta biết ngày nay rằng
tôi là kẻ tôi tớ Ngài; và tôi đã làm sự nầy, không phải theo sự
ham muốn của tôi, không phải sự bày đặt của tôi, nhưng theo
mạng lịnh của Ngài mà tôi làm điều này; theo ý Ngài, Ngài đã
phán bảo tôi điều gì để làm. Ngài đã tỏ cho tôi những điều này sẽ
xảy ra ở đây. Bây giờ, tôi đã đổ nước trên bàn thờ. Tôi đã làm tất
cả những điều này theo mạng lệnh của Ngài. Giờ nầy, xin tỏ ra
cho được biết!” Và khi ông đãnói điều đó, lửa từ trời giáng xuống.
Ông hoàn toàn tự tin nó sẽ giáng xuống, bởi vì ông cómột sự biết
chắc vững vàng. Tại sao? Lời đã phán vậy.

85 Bây giờ, cũng Kinh Thánh nầy chính là Lời Đức Chúa Trời
không hề thay đổi. Và khi anh chị em có thể nhận lấy thực thể
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đó (đó là Đức tin Trọn vẹn); sự biết chắc vững vàng rằng lời hứa
nàymàĐức Chúa Trời đã làm là của anh chị em.

86 “Anh cảm thấy thế nào, Anh Branham, khi anh đứng đó và
nhìn thấy mọi người đến với ngôn ngữ khác nhau và các thứ?
Anh có sợ không?” Không, thưa quý vị. Không, thưa quý vị. Ngài
đã phán vậy! Không bao giờ sợ hãi, bởi vì Ngài đã phán với tôi
như vậy, và tôi tin rằng đó là Lẽ thật.

87 Nếu Ngài phán bảo tôi tối nay, đi đến ngôi mộ tổng thống
và kêu George Washington sống lại sáng mai, tôi sẽ mời cả thế
giới, “Hãy đến xem điều đó được làm.” Tôi sẽ nói, “Hãy mang
mọi…đem—đem mọi kẻ chỉ trích quý vị có thể kiếm được đến
và đứng chung quanh, quý vị sẽ nhìn thấy sự Vinh hiển của Đức
Chúa Trời. Hãy ngồi ghế đó ở trên đây nơi quý vị có thể ngồi
xuống và nghỉ ngơi một lát; ông ấy sẽ ở đây trong chốc lát, ngay
khi tôi gọi.”

88 Buổi tối đó khi cậu bé ấy ở Phần Lan, đúng hơn là, ngày hôm
đó; đang nằm chết tại đó, nằm ở đó được nửa giờ, bị xe cán nát,
máu chảy ramắt,mũi và tai; đôi chân bé nhỏ của nó bị gãy, trong
đôi tất nhỏ bé của nó; và đôi bàn chân nó lòi ra ở cuối đôi tất, đôi
giày của nó bị mất. Tôi nhìn, và tôi nghĩ, “Đó phải là cậu bé ấy.”
Tôi nói, “Này, chúng ta hãy nhìn xem trong phía sau quyển Kinh
Thánh đó, Anh Moore à.”

89 Chúng tôi nhờ Anh Lindsay, Anh Moore xem lại ở đó: “‘Và sẽ
ứng nghiệm,’ CHÚA PHÁN NHƯ VẬY,” (Ồ, chà!) “‘đó sẽ là một—
một xứ nơi có nhiều cây xanh tươi tốt mọc lên. Những tảng đá
sẽ nằm chồng lên với nhau. Một cậu bé có đầu tóc ngắn, áo liền
quần nhỏ gài nút lên ở đây, và bàn chân của nó…đôi tất của nó
kéo lên cao. Nó sẽ có cặp mắt nâu, chúng sẽ bị lật úp. Nó sẽ bị
chết trong một tai nạn xe hơi. Nhưng ngươi đặt tay lên nó, và nó
sẽ sống lại.’”

90 Là Nó đấy, đã được chép ở trên đó. Cậu ấy nằm đó, a-men,
chỉ chờ đợi Lời. Tôi nói, “Nếu cậu bé này không sống lại trong
vài phút nữa, thì tôi là một tiên tri giả, hãy đuổi tôi ra khỏi Phần
Lan.Nhưngnếunó sống, quý vị hãy sấpmặt xuống và ănnăn!”
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91 Tôi nói, “Hỡi sự chết, ngươi không thể cầm giữ nó.” Tôi đã gọi
thần linh của cậu ấy theo Lời Đức Chúa Trời, “Nhơn Danh Chúa
Jêsus Christ,” cậu bé đã nhảy lên. Đúng! Hiểu không? Ồ, chà! Đức
tin, thấy đó, cứnắmgiữ. Đức ChúaTrời đã phán vậy, nó đấy!
92 Vậy thì, đó là—đó là Đức Chúa Trời phán trong thời đại này
qua khải tượng. Nhưng điều này: nếu khải tượng đó trái ngược
với Đây, thì điều đó sẽ sai; Đây còn hơn là khải tượng. Nếu khải
tượng nào trái ngược với Lời, thì hãy để mặc nó; nó không phải
của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời không trái ngược với Lời của
Chính Ngài.

Vì vậy, nếu Lời này nói với anh em điều gì đó, thì anh em có
thể có sự dạn dĩ giống như vậy khi điều gì sẽ xảy ra. Không có
gì,…Nếu Nó nói, “Họ sẽ đặt tay lên kẻ đau và kẻ đau được lành”;
ồ, thưa anh em, nếu đức tin, Đức tin Trọn vẹn đó, nắm giữ điều
ấy, anh em có thể…khi anh emđi qua hàng người xin cầu nguyện
nầy, anh em có thể nhảy lên và la lớn cho đến nỗi anh em…khi
anh em rời khỏi đây, “Nó đã hết!” Nó đã hết! Nó đã chấm dứt
hết rồi, nó đã xong rồi! Nếu anh em có nhu cầu trong lòng và tin
rằng khi lời cầu nguyện được nói lên cho điều đó, nó sẽ được đáp
lời, anh em không có gì bàn cãi, đó là điều sẽ xảy ra; giống như
người đàn bà bị bịnhmất huyết.
93 Chúa Jêsus có Đức tin Trọn vẹn. Ngài—Ngài đã có nó, và nó
đến bởi vì Ngài là Lời. Và anh em trở nên Lời; anh em trở nên
Lời, khi anh em tiếp nhận Lời. “Nếu các ngươi cứ ở trong Ta, và
những Lời Ta ở trong các ngươi. Những Lời Ta mà…” (Lời này)
“ở trong các ngươi, thì hãy xin điều gì các ngươi muốn, và điều
đó sẽ được làm cho các ngươi.” Hiểu không? “Nếu các ngươi nói
với núi này, ‘Hãy dời đi,’ và không nghi ngờ, nhưng tin vào điều
các ngươi đã nói, thì các ngươi sẽ có được điều mình đã nói. Khi
các ngươi cầu nguyện, hãy tin rằng các ngươi nhận được điều
mình cầu xin, và các ngươi sẽ có điều đó; nó sẽ được ban cho các
ngươi.” Thời gian, không gian, không điều gì khác sẽ thay đổi
được nó. Anh em biết nó đã được thực hiện. Nó đã—nó đã được
thực hiện xong rồi.
94 Nào, hãy xem! Vậy thì, và Ngài đã phán với chúng ta, “Nếu
các ngươi cứ ở trong Ta, và Lời Ta ở trong các ngươi,” Tin lành
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Giăng, ở đây, “các ngươi có thể cầu xin điều gì các ngươi muốn,
nó sẽ được thực hiện.” Thế thì, nhận biết địa vị của anh em trong
lời Kinh Thánh, như một người tin. Đấy, anh em phải nhận biết
địa vị củamình, nhưNgài đã nhận biết địa vị củaNgài.
95 “Chẳng phải có lời được chép rằng Đấng Christ sẽ đến, và
Đấng Christ sẽ làm tất cả điều đó sao?” Ngài phán với Cơ-lê-ô-pa
và nhiều người sáng hôm đó, “Há chẳng phải có lời được chép
trong Kinh Thánh rằng họ sẽ phải…rằng Ngài phải chịu khổ và
rồi bị giết và sống lại ngày thứ ba sao?” Phán, “Sao các ngươi quá
chậm hiểu vậy?”
96 Và họ nghĩ, “Chà, người này nói hơi khác với những người
khác.” Đến lúc nhìn biết, khi họ vào trong quán, đó chính là Ngài.
Xem đấy, mắt họ đã bị che giấu không thấy Ngài. Đấy, họ đã biết
rằngNgài đã giữ lời KinhThánhđó, và họbiết Đó chính làNgài.
97 Vậy thì, anh em phải tin điều mình cầu xin. Nếu anh em là
người tin, tự nhận biết mình như một người tin. Nhận biết rằng
những điều nầy là dành cho anh em.
98 Nếu có sự cáo trách trong đời sống anh em, hãy giải quyết
điều đó trước tiên. Hiểu không? Nếu anh em có sự cáo trách
trong lòng mình…tôi…hay là anh em có thể nhờ Oral Roberts
và—và nhiều hơnmột tá người có đức tin đến đây và cầu nguyện
cho anh em, và nhảy lên nhảy xuống, rồi đổ những ga-lông dầu
trên anh em, nó—nóvẫnnó—nó sẽ khônghoạt động. Đúng thế.
99 Điều gì giảm sút từ những buổi nhóm của Oral với điều đó?
Tôi nắm bắt họ trong hàng người cầu nguyện. Anh em nghe
Người nói, “Anh đã được cầu nguyện cho trước đó. Một người
đàn ông tóc đen, loại người to lớn, xương hàm rộng.” Đó là Oral
Roberts. Hiểu không? “Và đó là tại một thành phố nào đó; đã gọi
người nào đó, nào đó.”
100 “Vâng, đúng là thế.” Hiểu không?
101 “Chị được một người như thế cầu nguyện cho.” Đấy, giống
như thế. “Nhưng nó đây nầy. Đây là nỗi lo phiền của chị.” Hiểu
không? “Hãy đi làm điều đó cho đúng. Hãy đi ra ngoài đó và
xưng tội ấy với chồng chị, với vợ anh. Hãy đi làm điều này.” Sẽ
không bao giờ có ích gì cho anh chị em, cho dù anh chị em được
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ai cầu nguyện cho đi nữa, cho đến khi anh chị em làm điều đó
cho đúng. Sự cáo trách ở trong lòng anh chị em, vàĐức Chúa Trời
sẽ không đến trong tấm lòng bị cáo trách đó. Hiểu không? Đức
Chúa Trời không ngự trong tấm lòng đó; anh chị em phải làm
cho nó đúng. Thế thì khi anh chị em làm, thì anh chị em phải có
đức tin. Nếu mọi việc đều đúng, anh chị em phải có đức tin và
tin nó. Đừng sợ hãi.

102 Trong Sách Gióp, Nó nói ở đây, “Gióp sợ.” Và điều mà ông sợ,
nó đã thật sự xảy ra. Việc gì đã mang nó đến? Sự sợ hãi của ông.
Đó là điều đã khiến nó xảy ra. Đức tin ông sẽ giữ gìn ông khỏi
điều đó, nhưng sự sợ hãi của ông đã mang ông đến…mang nó
đến với ông. Ông đã sợ điều đó sẽ xảy đến, và nó đã xảy đến. Vậy
thì, nếu đã—ông đã biết điều đó sẽ không xảy ra, thì nó sẽ không
xảy ra. Hiểu điều tôi muốn nói không?

103 Nếu anh em sợ khi anh em đến gần hàng người xin cầu
nguyện, “Có lẽ tôi thật sự không có đủ đức tin”; nó sẽ không bao
giờ xảy ra, đừng lo lắng. Hiểu không? Nhưng nếu anh em biết nó
sẽ xảy ra, thì nó sẽ xảy ra. Hiểu không? Đấy, nó làmột sự tin chắc
vững vàng về điều gì đó. Gióp đã có sự sợ hãi rằng những việc
nầy sẽ đến trên ông, và chúng đã đến. Nếu anh em sợ hãi rằng
bệnh tật sẽ lìa khỏi anh em…hay sẽ không lìa khỏi anh em, thì nó
sẽ không lìa khỏi. Nếu anh emcó đức tin, điều đó sẽ đến.

104 Anh em hỏi bất cứ bác sĩ y khoa nào. Việc trước tiên ông ấy
sẽ cố bảo anh em làm, là có sự tin tưởng vào thuốc men mà ông
ấy đang cho anh em. Nếu anh em không có sự tin tưởng vào nó,
thì tốt hơn anh em đừng dùng nó. Hiểu không? Chắc chắn! Thế
thì nó là gì? Đó là đức tin làm sự chữa lành; chính là đức tin làm
điều đó mọi lúc.

105 Phi-e-rơ, ông làm tất cả đều đúng cho đến khi ông hoảng sợ.
Lời đã phán với ông, ông có thể đi bộ trên mặt nước. Ông đã sợ
hãi trước tiên, ông nghĩ rằng ấy là một—một conma, và ông nói,
“Lạy Chúa, nếu thật là Ngài, xin cho tôi đi trên mặt nước mà đến
cùng Ngài.”

106 Ngài phán, “Hãy lại đây.” Vậy thì, điều đó thật giống như Gia-
cơ 5:14, giống như Mác 16. Cũng Đức Chúa Trời ấy đã phán Điều
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đó, phán, “Hãy lại đây.” Và vì thế ông bắt đầu bước đi. Ông đã làm
tốt, bước ra khỏi thuyền, bắt đầu bước đi trên…

107 Có một trận bão trên biển, anh em biết đấy; cơn sóng bạc
đầu, lớn, lớn hơn những ngọn đồi nầy chung quanh đây, sủi bọt
vỡ ra trên đỉnh của chúng; cực kỳ lớn, có lẽ sủi bọt caomười lăm,
haimươi bộ, những cơn sóng bạc đầu xông đến. Và đó làmột cơn
sóng cực kỳ lớn vì ông đã cầu xin, “Nếu là Chúa, lạy Chúa,…” Đấy,
Ngài trông giống nhưmột…ở đó giống nhưmột cái bóng haymột
hồnma. Ông nói, “Nếu là Chúa, xin cho phép tôi đi trênmặt nước
mà đến cùng Ngài.”

108 Chúa Jêsus phán, “Hãy đến đây.”

109 Và ông đã bước xuống nước, nói, “Ấy là Chúa, tôi sẽ cứ bước
đi.” Nhưng ông để mắt vào những cơn sóng đó, ông đã hoảng sợ.
Điều gì đến trong trí ông? Điều trước tiên, ông…“Tôi sẽ bước đi
bởi vì Lời phán cho tôi để bước đi.” Và điều tiếp theo, ông nhìn
xem…ồ, ông nhìn vào những dấu hiệu xấu của mình; ông nhìn
ra ngoài đó và thấy những cơn sóng chúng lớn làm sao, và ông
hoảng sợ; và khi đó, ông bị chìm xuống. Hiểu không? Những gì
ông sợ hãi, đã xảy ra! Những gì ông tin, đã xảy ra! Khi ông tin
ông có thể bước đi, ông đã bước đi; khi ông tin và hoảng sợ, trong
niềm tin củamình, thì sự biết chắc vững chắc của ông đã lìa khỏi
ông. Hiểu không? Ông vẫn làm chủ đức tin củamình, nhưng ông
không có sự biết chắc vững vàng. Sự biết chắc vững vàng sẽ đi
thẳng trên đỉnh cơn sóng bạc đầu đó và đi thẳng đến với Ngài,
đấy, nếu ông có Đức tin Trọn vẹn ấy. Hiểu không? Nhưng ông
đã không có nó. Ông nghĩ mình đã có. Ông đã làm lúc ban đầu,
ông muốn liều mạng đi thẳng ra, “Ồ, Chúa đã phán bảo tôi làm
điều đó, thì nó phải xảy ra.” Vì vậy ông cứ bước ngay ra khỏi
thuyền, và lướt đi. Ông không hề nghĩ về cơn—cơn—cơn—cơn
sóng, chúng chống trả như thế nào. Ông chẳng hề có điều đó
trong tâm trí mình.

110 Bây giờ, khi anh em đến với suy nghĩ, “Ồ, nào hãy đợi. Và,
anh biết đấy, tôi bị đau quá lâu, tôi…”Hãy dừng lại! Anh emhoàn
toàn có thể đi trở lại thuyền. Hiểu không? Hiểu không? Nhưng
khi anh em bỏ đi ý tưởng về điều đó,…
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111 “Áp-ra-ham thấy thân thể mình hao mòn, bấy giờ sắp chết,
thấy tử cung của Sa-ra cũng không thể sanh đẻ được nữa.” Ông
không suy nghĩ về điều đó, thậm chí ông không xem xét điều đó.
Nó thậmchí không cần để—đểhiểu. Ông thậmchí đã không xem
xét điều đó chút nào; ông chỉ chăm xem điều Đức Chúa Trời đã
phán, và ông tiếp tục bước đi. Chừng—chừng nào Phi-e-rơ làm
điều đó, thì ông bước đi.

112 Nhưng Chúa Jêsus đã sống trong một thế giới mà không một
ai biết về, Ngài là một Người lập dị. Ngài đã sống trong một thế
giới của Đức tin Trọn vẹn trong Đức Chúa Trời Trọn vẹn, trong
nơi mà Ngài đã có. Nếu chúng ta sống trong Đức tin Trọn vẹn
của một Cơ-đốc nhân, với những gì chúng ta có, chúng ta có thể
làmột người thần bí đối với thế gian; người ta sẽ không hiểu anh
chị em. Anh chị em sẽ bước đi trong Thánh Linh. Điều gì Thánh
Linh đã phán, anh chị em sẽ làm. Điều gì Nó cấm, anh chị em sẽ
không làm. Thế thì nhiều người bắt đầu nói…họ…anh chị em là
một—một người thần bí đối với họ.

113 Đó là cách xảy ra với tất cả người tin, họ là người thần bí.
Người ta không hiểu, bởi vì họ sống trong thế giới với chính họ.
Chúa Jêsus sống trongmột thế giớimà không ai khác có thể đụng
đếnđược. Cácmônđồ không thể hiểuNgài. KhiNgài phán với họ,
họ nói điều nầy. Và rồi họ nói, “Ồ, Ngài—Ngài nói những điều khó
hiểu! Chúng tôi—chúng tôi không hiểu điều nầy. Điều nầy làm
sao có thể được?” Đấy, họ không ở trong thế giới mà Ngài sống.
Đấy, họ không thể hiểuNgài, không ai có thể hiểuNgài.

114 Và vì thế khi một người sống bởi đức tin và bước đi bằng đức
tin, tôi muốn nói là đức tin vững chắc, thì người ấy bị cô lập với
thế gian hoàn toàn và trở nên tạo vật mới trong Đấng Christ. Ở
đó, bây giờ bạn đang bắt đầu đi vào Nàng Dâu hữu hình. Hiểu
không? Hiểu không? Hiểu không? Bạn bắt đầu đi vào trong tình
trạng được cất lên, bấy giờ. Điều đó có ýnghĩa chomỗimột chúng
ta; không phải chỉ dành chomục sư, chấp sự, ủy viên trị sự. Điều
đó có nghĩa dành cho tín đồ, mỗi cá nhân bước đi trong thế gian
vớimộtmìnhĐứcChúaTrời. Bạnđược báp-temvào trongVương
quốc này, và không có ai ở trong đó ngoài bạn và Đức Chúa Trời.
Hiểu không? Ngài ban cho những luật lệ, và anh chị em đi theo
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đó. Bất cứ điều gì Ngài phán, không có bóng dáng nghi ngờ ở đâu
cả, anh chị em cứ bước đi. Nếu Chúa phán điều này, thì không ai
trong thế gian có thể nói anh chị em ra khỏi điều đó, anh chị em
cứ tiếp tục bước đi giống như vậy. Vậy thì anh chị em đang đi
vào Đức tin Trọn vẹn, sự hoàn hảo trọn vẹn không thể sai trật.
Đức tin Đó không bao giờ sai trật. Đúng, Ngài là một người thần
bí với họ với Đức tin Trọn vẹn của Ngài; và bây giờ cũng vậy với
những người có Đức tin Trọn vẹn, là người thần bí với những
người khác.

115 Chúng ta được dạy “hãy chống trả ma quỷ, thì nó sẽ tránh
xa chúng ta.” Vậy thì, để chống trả chỉ đơn giản là “gạt bỏ nó”;
cứ chống trả nó, đó là “cứ tránh xa nó.” Đức Chúa Trời đã phán
điều nào đó; cho dù nó đang cố gắng nói với anh em điều gì đi
nữa, anh em đừng nghe nó. Anh em có…lỗ tai anh em coi như
điếc với bất kỳ điều nào khác ngoài những gì Thánh Linh phán.
Hiểu không? “Với kẻ nào mà có một lỗ tai (để lắng nghe), hãy
thấy những gì Thánh Linh phán với các hội thánh”; người mà có
chức phận lắng nghe, để nắm bắt điều Thánh Linh phán với các
hội thánh. Hiểu không?

116 Những gì Sa-tan nói, “À, ta thật sự không thể…” Điều đó
không có gì để…“Ồ, nếu ngươi dạy điều đó, giáo phái sẽ đuổi…”
Điều đó không có gì là liên quan với nó, người ấy cứ tiếp tục giống
y như vậy.

117 “Aimà có tai, hãy để người ấy nghe lời ThánhLinh phán cùng
các hội thánh.” Anh embiết, trongKinh Thánh, Nó luôn luôn liên
tục nói điều đó. “Với ai mà có đức tin. Với ai mà có tai để nghe,
hãy để người ấy nghe.” Hiểu không? “Kẻ nào thôngminh, hãy để
người ấy tính số con thú.” Tất cả những điều nầy khác hẳn. “Kẻ
nào mà có, hãy để kẻ ấy nói điều đó cho những người còn lại, để
họ có thể có.”

118 Và đó là bởi đức tin mà chúng ta đang nói về bây giờ, đức
tin mà chúng ta phải có, Đức tin Trọn vẹn đó; Đức tin đó mà nói,
“Có!” Không có điều gì có thể nói “không” khi Đức Chúa Trời nói,
“Có.” Hiểu không? Khi Ngài phán “Có,” thì Nó là “Có!” Và không
điều gì khác có thể lấy Nó khỏi anh em.
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119 Với Đức tin Trọn vẹn của Ngài, Ngài rất lạ. Và ma quỷ không
ở lại gần Ngài lâu được. Chúng ta đã hiểu điều đó trong bài học
sáng nay. Khi nó đến với sự lừa gạt to lớn đó của—của khái niệm
tri thức, nó lừa phỉnh Chúa Jêsus ở đó khi nó đến, và nó thấy nó
đụng vàomột dòng điệnmười ngàn vôn: ném nó trở lại phía sau
lần nữa. Vâng thưa quý vị. Ngài phán, “Có lời chép rằng, người
ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi!” Chà! Nó bị Ngài hạ
gục lúc đó.

Nó đến ôn hòa hơn một chút lần tiếp theo, khi nó nói, “Bây
giờ Ngài là một Người vĩ đại, Ngài có thể tôn cao chính Ngài lên
ở đây, là người nào đó.”

120 Phán, “Hãy lui ra sau Ta, hỡi Sa-tan.” Ồ, chà, nó đã gặp phải
một đối thủ tuyệt vời! Và, “Ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa
Trời của ngươi.” Đấy, Ngài đã chứng minh chính Ngài với Sa-tan
rằng Ngài là Chúa là Đức Chúa Trời. “Vì có lời chép rằng, ‘Ngươi
đừng thử…’”

121 Bây giờ, nếu—nếu Sa-tan không biết rằng đó là Chúa Đức
Chúa Trời, thì nó có thể nói “Đợi một chút, ngươi không phải là
Người đó.” Nhưng nó biết rõ hơn lúc ấy để tranh luận điều đó
với Ngài.

122 Ngài biết chỗ mình đứng. Ngài phán, “Ngươi đừng thử Chúa
là Đức Chúa Trời ngươi.” Và đó là Ngài là Ai. Và Sa-tan biết rõ hơn
để nói điều đó, bởi vì những công việc của Chúa Jêsus đã chứng
minh rằngNgài là ChúaĐức Chúa Trời của ngươi.

123 Chú ý điều nữa lúc này. Đức tin Trọn vẹn là một ông chủ của
mọi hoàn cảnh. Đức tin Trọn vẹn làm chủ mọi hoàn cảnh. Cho
dù có là gì đi nữa, Nó làm chủ điều đó. Bây giờ, cứ nhìn xem! Khi
anh em tin điều gì, làm bất cứ điều gì, và anh em có đức tin vào
những gì mình đang làm; cho dù hoàn cảnh là gì đi nữa, điều đó
không có quan hệ với nó. Đấy, nó làm chủ hoàn cảnh đó. Nếu nó
ở trongmột—một phòng bệnh, và Chúa đã bày tỏ rằng điều chắc
chắn này sẽ xảy ra, anh em cứnói điều đó và tiếp tục.

124 “Ồ, có phải…?” Chỉ đừng hỏi bất kỳ câu hỏi nào. Nó đã xong
rồi, cứ tiếp tục đi. Hiểu không? Nó làm chủ mọi hoàn cảnh. “Ồ,
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nếu anh em làm điều này, ông A hay B gì đó sẽ làm…” Điều đó…
các bạn thấy, Nó đã được làm chủ rồi. Hiểu không?
125 Đức tin tin rằng Đức Chúa Trời sẽ thực hiện điều đó. “Tôi
không biết cách Ngài sẽ làm nó, nhưng Ngài sẽ làm điều đó dù
thế nào đi nữa.” Hiểu không?Nó làm chủmọi hoàn cảnh.
126 Đức tin và tình yêu có mối quan hệ, bởi vì anh chị em không
thể có đức tin trừ phi anh chị em có tình yêu, bởi vì đức tin của
anh chị em là ở trong một Đức Chúa Trời Đấng mà có chính bản
tánhyêu thương. Đức tin và tình yêu thương làmviệc với nhau.
127 Ở đây, giống như một đôi thanh niên. Anh em lấy ví dụ một
thanh niên vàmột thanh nữ, và họ yêu…họ yêu thương nhau. Và
khi họ đi chung với nhau và bắt đầu hiểu biết nhau nhiều hơn,
trái tim họ hoàn toàn bắt đầu đập cùng một nhịp. Hiểu không?
Họ là—họ là…tuy nhiên họ không phải chồng và vợ, nhưng tình
yêu của họ gắn chặt họ với nhau, và họ có sự tin tưởng nhau.
Bây giờ, nếu họ thực sự yêu nhau, thực sự yêu, và anh em biết
rằng cô gái này yêu anh em và—và cô ấy biết rằng anh em yêu
cô ấy, anh em có sự tin tưởng (tin vào nhau) nếu anh em có đức
tin với nhau; nếu anh em không có, tốt hơn anh em đừng cưới
cô ta. Hiểu không?
128 Chú ý, anh em phải có đức tin. Và anh em chia rẽ họ và để
một người ở cực nam và một người ở cực bắc, họ vẫn có nhịp
đập tình yêu dành cho nhau, cho dù họ ở đâu đi nữa. Họ thật sự
tin tưởng nhau như có thể được, bởi vì họ yêu nhau. Và nếu anh
em yêu Chúa, thật sự không cố gắng lẩn tránh địa ngục, nhưng
anh em yêu Chúa, thì anh em có đức tin nơi Đức Chúa Trời; đấy,
nếu anh em yêu Ngài.
129 Giống như một—một cô gái trẻ…vừa mới xảy ra ở Louisville
đây, cách đây không lâu. Một phụ nữ, cô ấy là một—cô ấy là
một…là một Cơ-đốc nhân lâu năm, nhưng chồng cô vừa mới…
yêu thương, cô đã yêu người này. Anh ấy là Cơ-đốc nhân, hai
năm. Và vì vậy họ cưới nhau; họ đã yêu và tin tưởng nhau, và
họ cưới nhau. Và cho nên người phụ nữ nói với người đó, nói,
“Chồng ơi, thật là khó cho anh, anh chỉ là một Cơ-đốc nhân non
trẻ. Anh phải trải qua rất nhiều điều.” Say sưa là điều đã xảy ra.
Nói, “Anh phải trải qua rất nhiều điều.” Và nói, “Em biết anh bị
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trói buộc bị cám dỗ kinh khủng.” Và nói, “Emmuốn anh biết một
điều bây giờ. Này, nếu anh tình cờ sa ngã, nếu anh tình cờ—rơi
vào cám dỗ và không vượt qua nỗi, thì đừng tránh trở về nhà;
anh cứ về. Anh về ngay tại đây, bởi vì em—em sẽ ở ngay đây
chờ đợi anh, và em sẽ giúp anh cầu nguyện trở lại cho đến khi
anh chiến thắng. Em sẽ ở lại với anh, bởi vì khi em cưới anh, em
cưới anh bởi vì em yêu anh. Và cho dù anh là gì đi nữa, em vẫn
yêu anh.”
130 Vài ngày sau đó, anh ta đang ăn trưa với những người bạn
mình trong phòng ăn, anh ta kể lại cho những người bạn về điều
đó, nói, “Vậy thì, làm saomột người có thể làm điều gì sai trái khi
có người nào đó yêu bạn như thế?” Hiểu không?
131 Anh chị em đấy. Làm sao—làm sao anh chị em có thể lạm
dụng sự tin cậy đó?
132 Và khi chúng ta là những tội nhân, bị xa lánh, không có Đức
Chúa Trời; trong thế gian, trong đống bùn nhơ nhớp đó, như tôi
đã nói về sáng nay, Đức Chúa Trời đến với chúng ta! Ngài tìm
kiếm anh chị em, anh chị em chẳng hề tìm kiếm Ngài. “Không
ai có thể đến với Ta nếu Cha không kéo người ấy đến.” Và Đức
Chúa Trời đã giáng xuống trong đống rác rưởi đó, là anh chị em,
và tìm kiếm anh chị em ra và mang anh chị em ra khỏi! Điều đó
phải tạo ra một Tình yêu Hoàn hảo. Hãy nhìn xem những gì anh
chị em đã có, và nhìn xem những gì anh chị em hiện có. Điều gì
đã làm điều đó? Người nào đó yêu anh chị em! Thế thì, anh chị
em không thể có đức tin nơi những gì Ngài đã hứa với anh chị
em sao? Tình yêu chân thật đích thực sẽ tạo nên một sự tin cậy
nơi Lời Ngài.
133 Ngài đã bắt lấy tôi khi tôi không là gì cả. Tôi vẫn không là gì
cả, nhưng tôi ở trong tay Ngài. Đấy, Ngài đã bắt lấy tôi. Và Ngài
yêu tôi khi tôi không đáng yêu. Ngài yêu anh chị em khi anh chị
em không đáng được yêu, nhưng Ngài đã thay đổi anh chị em.
Giống như chị da màu kia đã nói, lần đó trong bài làm chứng
củamình, chị nói, “Tôi là—tôi không là những gì tôi nên là, và tôi
không phải là những gì tôi muốn là, rồi tôi không phải là những
gì tôi thường là trước đây!” Chị ấy biết mình đã đến nơi nào đó,
điều gì đó đã xảy ra. Và đó là cách nó xảy ra. Nếu Chúa, khi tôi là
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người xa lạ với Ngài, đã quá yêu tôi đến nỗi Ngài cúi xuống kiếm
tôi và đem tôi lên, để ban cho tôi sự tin cậy rằng Ngài muốn sử
dụng tôi. Ngài đã có mục đích trong việc làm điều đó. Ngài đã
nhìn thấy điều gì đó trong tôi. Ngài nhìn thấy điều gì đó trong
anh chị em. Ngài có lý do để cứu rỗi anh chị em, hãy nhìn xem
những con người chưa được cứu rỗi hôm nay. Hãy nhìn xem
hàng triệu người Ngài có thể lấy bên cạnh anh chị em, nhưng
Ngài đã lấy anh chị em. A-men! Không một ai có thể chiếm lấy
chỗ của anh chị em. A-men! Anh chị em ở trong sự kiểm soát của
Đức Chúa Trời. Không ai có thể làm điều đó. Đó là Tình Yêu của
Ngài dành cho anh chị em.
134 Thế thì, tình yêu của các bạn há sẽ không quay lại với Ngài
sao? Và đó là công việc yêu thương. Cho dù tình trạng gì đi nữa,
hoàn cảnh của nó được cai trị bởi Tình Yêu nầy để tạo nên Đức
tin: rằng Đức Chúa Trời yêu thương anh chị em và anh chị em
yêu thươngĐức Chúa Trời, và anh chị emyêu thương nhau, và—
và điều đó đem đến Đức tin. Đúng thế. Thế thì nó không thể—nó
không thể tránh khỏi nói lên thật chính xác những gì Đức Chúa
Trời đã hứa nó sẽ thực hiện.
135 Bây giờ, nhìn xem! Đức tin Trọn vẹn là thanh sạch, đúng là
thanh sạch như tình yêu. Hiểu không? Vậy thì, khi bạn yêu một
người nào đó, và bạn đã có…bạn yêu chồng mình hay bạn yêu
vợ mình. Bây giờ, không cần phải người nào nói với bạn “bạn
đừng” làm điều đó, bởi vì bạn thích làm nó, và bạn biết mình
làm điều đó.
136 Vậy thì, nếu tôi hỏi anh em, “Làm sao anh—anh em có thể
chứngminh anh em làm điều đó?”
137 “Ồ, tôi chứngminh tình yêu bằng cách tôi sống với người ấy.”
Hiểu không? “Tôi là người vợ thành thật, chân thật. Tôi là người
chồng chung thủy, chân thật, và điều đó chứngminh với tôi rằng
tôi—rằng tôi yêu vợ tôi; hay tôi yêu chồng tôi.” Đấy, cuộc đời anh
chị em chứng minh anh chị em là gì. Cơ-đốc giáo giống như vậy.
Hiểu không? Đức tin của anh chị em, anh chị em có sự tin cậy
lẫn nhau, nó tinh sạch. Và nó là điều gì đó có thật, mà anh chị em
không thể bày tỏ cho người nào khác, tuy nhiên anh chị em có
nó, và hành động của anh chị em chứngminh nó.
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138 Và khi anh chị em có Đức tin thuần khiết, thanh sạch, giống
như tình yêu anh chị em dành cho người phối ngẫu của mình,
thì anh chị em chứng minh điều đó bằng cách anh chị em hành
động. Anh chị em không phàn nàn nữa, anh chị em biết nó được
thực hiện, chỉ bước đi theo đó. Cho dù sự việc trông giống như
thế nào đi nữa, những gì ai khác nói, anh chị em biết những gì đã
xảy ra. Anh chị em biết rằng nó đã xong; cũng như các chị biết
mình yêu chồng mình, cũng như anh em biết mình yêu…Đấy,
tình yêu và đức tin phải đi với nhau. Chúng là bà con với nhau,
chúng yêu nhau. Tình yêu sanh ra Đức tin.
139 Khi Sa-tan cám dỗ chúng ta, chúng ta chống trả nó trongmột
Đức tin Trọn vẹn trong một Lời Trọn vẹn, giống như Chúa Jêsus
đã làm. Lời Đức Chúa Trời là toàn hảo. Chúng ta phải có Đức tin
Trọn vẹn vào Lời Toàn hảo này, và chống trả Sa-tan.
140 Bây giờ chúng ta sẽ đi nhanh, thật nhanhnhư có thể được.
141 Bởi Đức tin của Ngài nơi—nơi Lời Ngài chúng ta (Ngài chinh
phục), chúng ta có thể chinh phục bất cứ điều gì: cả sự chết,
địa ngục, và mồ mả. Chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời là Đức
Chúa Trời, rằng Đức tin Trọn vẹn nơi Lời Trọn vẹn của Đức Chúa
Trời, Ngài chinh phục mọi sự mà Ngài đến tiếp xúc. Thậm chí
sự chết không thể đứng trong sự Hiện diện của Ngài. Bệnh tật
không thể đứng trong sự Hiện diện Ngài. Chảy ra từ Ngài là dòng
sông quyền phép, chảy ra liên tục, quyền phép ra từ vạt áo Ngài.
Những người nầy, nằm trong bóng Ngài; bước đi, đặt ngón tay
trên áo Ngài và được chữa lành. Khi người đàn bà ấy đã làm điều
đó, thì mọi người muốn rờ đến áo Ngài, bởi vì họ đã thấy rằng
có quyền phép đi ra từ Ngài liên tục, chảy ra giống những dòng
sông. Ngài ở đó, bước đi, bước đi trong một thế giới với Đức tin
Trọn vẹn, bởi vì Ngài là Lời.
142 Và bây giờ, “Nếu các ngươi ở trong Ta,” qua Ngài, Ngài mang
Lời đến cho anh chị em; “và những Lời Ta ở trong các ngươi,” rồi
bước đi trong cùng cách ấy: quyền phép chảy ra từ anh chị em,
những dòng sông của nguồn ơn phước Đức Chúa Trời cứ tuôn
chảy đến với nhiều người. Hiểu điều tôi muốn nói không? Và
anh chị em không bị lừa bịp về điều đó, anh chị em không tưởng
tượng nó. Nó thật sự đang xảy ra, và anh chị em thấy nó. Nếu
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anh chị em chỉ tưởng tượng nó, thì điều đó không tốt chút nào;
nhưng nếu nó thật sự có ở đó, thì nó thật sự đã xảy ra.

143 Bây giờ chú ý! Đấy, bởi Điều đó, khi Ngài đứng và Ngài phán,
“Nếu các ngươi phá hủy Thân Thể này (Đền Thờ này), Ta sẽ làm
choNó sống lại trong ba ngày.” Tại sao?Ngài hoàn toàn thỏamãn
là Ngài có thể làm điều đó, bởi vì Kinh Thánh nói rằng Ngài sẽ
làm điều đó (Đấng Mê-si): “Ta sẽ không bỏ linh hồn Ngài nơi âm
phủ, cũng không để Đấng Thánh Ta thấy sự hư nát.” Một đấng
tiên tri, người mà Lời đến với, đã phán điều đó sẽ xảy ra, và Ngài
đã biết Ngài là Người đó.

144 Và khi…Chúa Jêsus, chính Ngài, phán, “Lời cầu nguyện bởi
đức tin sẽ cứu người đau,” hay “Họ sẽ đặt tay trên người đau, thì
người đau được lành bệnh.” Nếu…

Anh chị em phải có sự tin cậy trọn vẹn giống như vậy rằng
“khi bàn tay đặt trên tôi, tôi sẽ lành bệnh,” bởi vì Ngài đã
phán vậy.

145 Ngài phán, “Các ngươi phá hủy Thân thể Này, Ta sẽ làm cho
Nó sống lại,” bởi vì Ngài đã biết Ngài là ĐấngMê-si. “Ta sẽ không
để Đấng Thánh Ta thấy sự hư nát”; Ngài đã biết Ngài là Đấng
Thánh. “Cũng không để linh hồn Ngài nơi âm phủ”; Ngài đã
không để. Ngài biết Ngài có thể làm điều đó. Ngài đã có sự tin
cậy rằng Ngài đã ở đó để chinh phục cả sự chết và âm phủ, phán,
“Hãy phá hủy Nó, nếu các ngươi muốn, và Ta sẽ làm cho Nó sống
lại trong ba ngày.” Ồ, chao ôi! “Ta có quyền đặt sự sống của Ta
xuống, hay Ta có quyền lấynó lên lại”; Ngài đã biết Ngài là Ai.

146 Anh chị em là Cơ-đốc nhân. Anh chị em có quyền với bất cứ
ơn phước cứu chuộc nào dành cho anh chị emmà Chúa Jêsus đã
chết cho. Nó dành cho hết thảy anh chị em! Nó đã được trả giá
rồi, anh chị em hoàn toàn phải tin điều đó. Không phải là tưởng
tượng nó; nhưng tin nó, và biết rằng nó là của anh chị em, và
anh chị em có thể sở hữu nó. Ô, đó là Đức tin chinh phục: biết!
Đúng thế.

147 Ngài đã biết nó sẽ xảy đến trước đó. Ngài có thể tiên đoán
rằng nó sẽ xảy ra, vì Ngài biết nó sẽ xảy ra; và bất cứ điều gì
Ngài tiên báo, đều ứng nghiệm. Nào, nhìn xem! Bất cứ điều gì
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Ngài đã phán, Đức Chúa Trời tôn trọng điều Ngài đã phán. Hãy
suy nghĩ về điều đó! Bất cứ điều gì Chúa Jêsus phán, Đức Chúa
Trời làm cho Nó ứng nghiệm. Vì vậy, Ngài đã biết Lời Ngài là Lời
Đức Chúa Trời. Nào, hãy xem! Cũng lời Kinh Thánh đó đến trở
lại ngay với chúng ta lần nữa, “Nếu các ngươi nói với núi này.” Ồ,
chao ôi! Tôi—tôi thật sự để điều đó dầm thấm chỉ một chút, anh
chị em biết đấy, vì chúng ta sẽ có hàng người xin cầu nguyện.
Chúng ta sẽ kết thúc buổi nhóm và cầu nguyện cho người đau,
những người màmuốn…phải đi.

148 Hãy nhìn xem! Ngài đã biết rằng Ngài đã làm vui lòng Đức
Chúa Trời. Ngài đã biết rằng không có điều gì trên cuộc đời Ngài.
Đức Chúa Trời đã làm chứng rồi, “Nầy là Con yêu dấu Ta trong
Con Ta đẹp lòng, hãy nghe lời Người! Nầy là Con yêu dấu Ta trong
Con Ta vui lòng ngự vào,” vào ngày Ngài chịu phép báp-tem. “Ta
vui lòng làm nơi ở lại của Ta ở đây, không có sự cáo trách với
Người chút nào.”

149 Bây giờ, khi Đức Chúa Trời giống nhưvậy đến với anh chị em,
và vui lòng ngự trong anh chị em, vui lòng tôn trọng lời của anh
chị em, quyết định của anh chị em là gì,…Quyết định của Giô-
suê là gì? “Hãy đứng yên, hỡi mặt trời!” Và nó đứng ở đó. A-men!
Tất nhiên! Quyết định của Môi-se là gì? Giữ cây gậy của ông giơ
trên—con sông như thế, rồi gọi cho nó “Mở ra!” Và nó đã mở ra!
Đấy, bất kỳ điều gì anh em cầu xin. “Và nếu các ngươi nói với núi
này, ‘Hãy dời đi,’ mà không nghi ngờ, đấy, trong lòng, nhưng tin
rằng điều các ngươi đã nói sẽ ứng nghiệm, thì các ngươi có thể
có được điều các ngươi đã nói.” Điều đó đưa anh chị em trở lại
trong Lời. Vậy thì, đó không phải là sữa không kem. Hiểu không?
Nó đem anh chị em trở lại. Tôi biết nó sẽ thổi phồng anh chị em
quá đáng, có thể, đấy, bởi vì Nó không thể neo chặt. Nhưng đức
tin thật, chân chính nắmbắt điều đó, ngay bây giờ.

150 Tôi đã thấy điều đó, thưa các bạn. Ở đây là quyểnKinh Thánh
nầy đang nằm mở ra trước tôi. Tôi đã thấy nó xảy ra, và tôi biết
đó là Lẽ thật. Tôi biết, Đức Chúa Trời trên Trời biết, rằng tôi có
thể không sống hết để làm xong sứ điệp nầy, nhưng tôi—tôi biết
rằng nó đã xảy ra. Chính tôi đã nhìn thấy điều đó. Tôi là nhân
chứng về Lời đó được ứng nghiệm, rằng tôi biết Nó là Lẽ thật:
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nói điều đó, và đứng ở đó và nhìn thấy Đấng Tạo Hóa đem tạo
vật sống vào sự sinh tồn, ngay trong sự hiện diện trước mắt của
anh em; các bạn lắc đầu và tự hỏi; và rồi nhìn quanh và thấy
Ngài đem đến một người khác, hoàn toàn đúng như thế, bởi vì
anh em đã nói vậy; và quay qua ở đây và nói, “Sẽ có người khác
ở đó,” rồi nhìn, và nó kia kìa! Vậy thì, đó là sự thật.
151 Ồ, chúng ta sẽ ở đâu? Đó là Đức tin Trọn vẹn. Không có khải
tượng, “Chỉ nói Lời,” chưa hề thấy sóc nâu đó. Ngài chỉ nói lời
Kinh Thánh này, những gì nó đã có, và “Hãy nói điều đó, và đừng
nghi ngờ; nhưng những gì ngươi nói, thì nó sẽ có ở đó.” Và tôi
nắm lấy Chúa ở Lời Ngài, và nó đã có ở đó. Đúng vậy. Điều đó
đúng là đầy quyền năng…Và thưa các bạn, như là mục sư của
các bạn, điều đó đúng là đầy quyền năng như nó đã xảy ra khi
Giô-suê làm mặt trời dừng lại; bởi vì mặt trời đã có ở đó rồi, các
nguyên tố đang hoạt động, và ông làm ngừng lại sự vận động đó.
Nhưng điều nầy, Ngài mang lại điều gì ở đấy mà đã không có ở
đó, Ngài đã tạo nên! Tôi rất vui mừng được làm quen với Đức
Chúa Trời mà có thể lấy bụi đất, ngày nào đó, không có thứ gì cả,
và gọi tôi đến với sự sống trở lại, cùng đức tin đó, sau khi tôi đã
được chôn trongmồmả. Ồ, chà! Thế đấy.

Lòng tin ngước lên Chúa chẳng thôi,
Ngài là Chiên Con Gô-gô-tha,

152 Anh em nói và đừng nghi ngờ, nhưng tin rằng điều mình đã
nói, anh em sẽ có được điều mình đã nói. Đấy, hãy tin rằng nó
sẽ xảy ra!
153 Đa-vít, trong Thi thiên, đã nói về Ngài. Và với điều đó, Ngài
lấy quyền năng Ngài và Ngài hầu việc những người khác. Ngài
không chỉ giữ nó cho chínhNgài, nhưngNgài còn hầu việc cho kẻ
khác bởi nó; cũng đã cứu những người khác, thậm chí làm đến
mức tối đa, và Ngài có thể làm việc giống như vậy bây giờ. Và đã
hứa đức tin giống như vậy cho những người tin, nơi Lời Ngài, và
Giăng…như Giăng 14:12, Ngài phán vậy; Mác 16; và cũng trong
Mác 11:23, chúng ta vừa đọc.
154 Bây giờ, nhìn xem. Vậy thì, Ngài đã hiện ra với chúng ta trong
hình thể giống như Ngài đã hiện ra với họ trong Cựu Ước, và
cũng giống như Ngài hiện ra trong Tân Ước; và đã bày tỏ bằng
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Lời giống như vậy, cùng một Đấng Christ. Và tôi công bố với anh
chị em rằng Đấng Christ là Thánh Linh. Từ—từ ngữ Christ có
nghĩa là “Đấng được xức dầu”; chỉ một người được xức dầu, đó
là Đấng Christ, Đấng được xức dầu. Có bao nhiêu người biết điều
đó đúng? Đó là sự thông giải-…Người được xức dầu, hẳn sẽ là
một người mà sẽ được xức dầu. Được xức dầu với điều gì? Kinh
Thánhnói trong CôngVụ 2, rằng Chúa Jêsus ngườiNa-xa-rét,một
Người được ơn của Đức Chúa Trời, được xức dầu bằng Thánh
Linh; hành động với điều đó và đã làm những việc lớn và các
sự việc vĩ đại, đấy, mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ, đã chứng minh
rằng Ngài ở trong Người nầy.

155 Và bây giờ, chúng ta trở nên được xức dầu với cùng Thánh
Linh đó, những mê-si được xức dầu; những mê-si của ngày sau
rốt, để chiếu ra sự phục sinh của Chúa Jêsus Christ; cho thấy rằng
Ngài không chết, nhưng trong hình thể của Thánh Linh, Ngài
ở trong dân sự Ngài; đang vận hành giữa Nàng Dâu của Ngài,
với công việc yêu thương đối với Nàng, tuôn đổ vào trong Nàng,
chính Ngài. Họ trở nên một trong Tiệc Cưới; và những dấu hiệu
giống như vậy, được hứa bởi cùng Đức Chúa Trời không hề thay
đổi đó, trong Lời không thay đổi, đang tạo nên những sự bày tỏ
giống như vậy của Ngài.

156 Không có gì còn để lại cho chúng ta làm ngoài tin Nó, và “tin
nó” là sự biết chắc vững vàng, và điều đó sẽ tạo nên một Đức tin
Trọn vẹn. Cứ nghĩ cách mà—cách mà chúng ta bị tê liệt thế nào;
cứ nghĩ về điều đó chỉ một phút, giờ nầy.

157 Bây giờ, chúng ta hãy xem. Ngài đã làm xongmọi thứ tốt đẹp
không? Ngài đã từng nói với chúng ta điều gì, ngoài những gì đã
xảy ra chính xác như cách Ngài đã nói không? Ngài đã không
thực hiện, và không phải là Trụ Lửa lớn ở giữa chúng ta và làm
hoàn toàn chính xác như Ngài đã hứa làm chăng? Chúng ta há
chẳng nhìn thấy Nó sao? Khoa học đã không nhận lấy Nó, sau
khi đã được tiên đoán những gì sẽ xảy ra; hành động ngay tại đó
và thậm chí nói trên các báo và các tạp chí, mang nó trở lại đúng
và cho thấy điều đó, khi nó đã được nói cho anh em nhiều tháng
trước khi điều đó xảy ra phải không? Ngài chẳng đã làm chính
xác cách Ngài đã làm trong Cựu Ước, và Tân Ước sao? Và Ấy là
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cùng Đấng ấy! Cùng một Đức Thánh Linh đến, và là Đấng Xem
Xét. “Và Lời Đức Chúa Trời, linh nghiệm và sắc hơn gươm hai
lưỡi, Đấng Xem Xét ý tưởng và ý định trong lòng.” Chẳng đúng
thế sao? Chẳng phải đó là cùng một Đức Chúa Trời sao? Vậy thì,
cùng một Đấng đó, không phải là người lạ nơi nào khác, Ngài ở
đây. Ngài ở đây, làm điều này để tạo nên một Đức tin Trọn vẹn.
Tôi cảmnhậnđượcNgài. Tôi biết Ngài ở đây bây giờ. Tôi biết rằng
Thánh Linh Ngài ở đây. Tôi biết rằng Ngài biết mọi sự. A-men!
Và tôi biết Ngài muốn—làm điều gì đó. Ngài đang làm điều gì đó,
để—để tạo nên sự trọn vẹnnày về đức tin này trong dân sự.

158 Và chúng ta sẽ bước vào cõi Đời đời, giống như đã có trong
thời Nô-ê, với tám linh hồn được cứu không? Chúng ta sẽ đến
giống như Lót, ra khỏi Sô-đôm với ba người không? Chúng ta sẽ
đến, giống như trong thời Giăng Báp-tít, với sáu người tin không?
Chúng ta hãy tin, vì công việc của Ngài là trọn vẹn! Chúng được
bày tỏ hằng ngày và một cách trọn vẹn trước mắt chúng ta, bày
tỏ rằngNgài là Lời, Lời! Hê-bơ-rơ chương 4, nói.

…lời của Đức Chúa Trời thì…sắc hơn gươm hai lưỡi,…
thậm chí là đấng xem xét tư tưởng và ý định trong lòng.

159 Suy nghĩ về điều đó! Lời của Đức Chúa Trời là Thế, một Đấng
Xem Xét những ý định trong lòng. “Vì Lời của Đức Chúa Trời
là lời sống và linh nghiệm và sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào
đến đỗi chia hồn và linh, cốt tủy, và là Đấng Xem Xét những tư
tưởng và ý định trong lòng.” Lời trở nên xác thịt! Ha-lê-lu-gia!
Lời hoạt động trong xác thịt con người, bởi những dấu hiệu vật
lý, bởi dấu hiệu vật chất, bằng dấu hiệu Kinh Thánh, một cách
trọn vẹn, đem đến cho anh em một Đức tin Trọn vẹn để dành
cho Sự Cất lên Trọn vẹn.

160 Tại sao chúng ta không thể nhìn xem Nó? Không phải một
người thần bí; ma quỷ đã đặt mọi thứ trong thế gian trước mắt
anh em, cố gắng giữ, làm cho anh em…giữ cho anh em khỏi tin
Điều đó. Hắn sẽ cốmang vào trong buổi nhóm và cố đưa vàomọi
thứ hắn có thể trước mặt anh chị em. Hãy giũ sạch nó khỏi anh
chị em! Kinh Thánh nói, “Hãy chổi dậy và giũ sạch chính mình
ngươi.” Hãy tự làmmình thức tỉnh.
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161 Thánh Linh của Ngài ở đây, Ngài biết anh chị em. Anh chị em
cómột việc để làm, và đó là tin Nó, chấp nhận Nó. Ngài biết. Anh
em tin điều đó không? Ngài biết những gì trong lòng anh chị em,
Ngài biết anh chị em là gì, Ngài biết sự ao ước của anh chị em là
gì, Ngài biết anh chị em có nhu cầu về điều gì.

162 Jim, anh có tin Ngài biết về đứa bé đó không? Đã lấy đi bệnh
sốt của nó trước khi anh rời khỏi, một trăm lẻ năm độ. Anh tin
Ngài sẽ chữa lànhnó không?Đến trên nó, ngày hômnay, đau ốm.
Sốt sẽ lìa khỏi nó. Tôi vừa nhìn qua đằng kia và thấy họ trước khi
rời nhà, những gì họ đã làm. Vậy thì, điều đó có thật.

163 Bà Little, bà tin Đức Chúa Trời sẽ cho bà chiến thắng trên
bệnh tiểu đường đó không? Có một phụ nữ đang ngồi bên cạnh
bà, không biết bà, nhưng Thánh Linh ở trên chị ấy. Điều mà chị
ấy đang lo lắng về đứa nhỏ…chị ấy có một đứa con nhỏ phải
giải phẫu mắt hay điều gì đó. Chị ấy đến từ Chicago. “Sống, linh
nghiệm nhiều, hơn gươm hai lưỡi; một Đấng Xem Xét.” Đó là gì?
Lời! Anh em có tin điều đó không? Chắc chắn vậy.

164 Có một bà đang ngồi ngay trong hàng kế tiếp ở đó; vừa giải
phẫumột mắt, đã làm không tốt lắm. Nhưng bà—bà tin Điều đó,
nó sẽ trở nên…bà sẽ—bà sẽ ổn thôi. Bà tin Điều đó không? Được
rồi. Bà ấy, bà ấy đang nghĩ về điều đó.

165 Bà Peckenpough, điều đó không dành cho bà, nó dành cho
đứa cháu này đang ngồi đây. Bà đang cầu nguyện về nó, nhưng
bà tin rằng Đức Chúa Trời sẽ làm cho nó khỏe mạnh chứ? Bà tin
Đức Chúa Trời có thể nói cho tôi điều gì không ổn với nó. Bác
sĩ không biết; không. Đúng vậy. Phổi sưng to. Điều đó đúng. Nó
có bệnh về máu. Chính xác! Họ hầu như bối rối về việc họ sẽ
để cho nó đi học hay không. “Lời sống, linh nghiệm, hơn gươm
hai lưỡi.”

166 Tôi thấy một phụ nữ biếng ăn. Chị ở đâu đó, xin để tôi thấy
mặt chị ấy ở đâuđó. Vâng, đangngồi phía sau kia. Tên chị ấy là Bà
LewEllen. Chị tin hết lòng, bệnhdạdàyđó sẽ lìa khỏi chị. A-men!

167 Đây là một quý bà ngồi bên phải chị ấy, đang nhìn tôi ngay
bây giờ, ngồi ở cuối cùng; bà ấy đeo kính. Bà ấy mắc bệnh viêm
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khớp. Nó ở bên tay trái của bà; nó đã có, nó không còn bây giờ.
Vâng, nếu bà tin!

168 Còn đứa bé ấy, ở ngay phía sau đó thì thế nào? Nó đến từ
Ohio; bị ung thư mắt. Chị tin Đức Chúa Trời sẽ chữa lành nó
không? Ngài sẽ làm điều đó, chị tin điều đó. Ashland, Ohio! Anh
chị em tin Chúa sẽ làm cho nó khỏe mạnh, Ngài sẽ làm điều đó.
ĐiềuĐó là gì? “Lời sống và linh nghiệm, hơn bất cứ…”

169 Ngồi ở đây một phụ nữ ở đây, điều gì đó đập vào chị ấy, chị
ấy bị đau vai. Đúng thế. Đúng thế không? Được rồi, hãy tin điều
Đó, và nó sẽ lìa khỏi. Hiểu không? “Lời của Đức Chúa Trời, Đấng
XemXét tư tưởng và ý định trong lòng.”

170 Bây giờ, không có các thẻ cầu nguyện trong tòa nhà này.
Không có ai để cầu nguyện…phát ra các thẻ cầu nguyện. Chúng
ta không dùng chúng ở đây, trừ khi thật sự phải giữ trật tự. Anh
chị em muốn được cầu nguyện cho không? Bao nhiêu người
muốn được cầu nguyện trong khi Lời được bày tỏ qua xác thịt?
Hãy để hàng này ở đây đứng lên và đi xuống lối nầy, ngay dưới
lối đi nầy ở đây trước tiên, ngay ở đây, quí vị nào muốn được
cầu nguyện cho. Rồi, sau đó, tôi muốn lối đi nầy ở đây đi xuống
phía dưới sau họ. Rồi sau khi họ đi qua hết, hãy để đến lối đi
nầy ở đây.

171 “Lời sống, linhnghiệmhơn,…”Gươmhai lưỡi có thể làmđiều
đó không? Không, thưa quý vị! Nhưng Lời Đức Chúa Trời có thể
làm điều đó. Tại sao? Đó là Lời Đức Chúa Trời. Bây giờ, quý vị tin
điều đó không?

172 Danh Y Đại Tài! Người chị đó từ dưới ở—ở Tennessee, Chị
Ungren, hayDowning ở đâu? “DanhYđại tài giờ này ở gần.”

173 Tôi sẽ không bao giờ quên điều đó, ở Fort Wayne tối hôm
ấy khi đứa bé gái Amish hay Dunkard đang ngồi ở đó, chơi bài
ấy, “Danh Y đại tài giờ nầy ở đây,” nghe cậu bé kia được chữa
lành, cô bé nhảy lên, Thánh Linh giáng trên cô ấy, mái tóc xinh
đẹp của cô ấy xõa xuống qua vai, và đàn piano không hề lỡ mất
một phím. “Danh Y đại tài giờ này ở gần, là Chúa Jêsus đầy cảm
thông.” Quyền năng siêu nhiên chuyển động những phím đàn
piano, chơi bài “Danh Y đại tài giờ này ở gần.”
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174 Nhìn xem, có…Anh chị em tin không? [Người nào đó nói,
“…?…vâng, tôi muốn tin.”—Bt.] Anh chị em muốn tin chứ? Hiểu
không? Bây giờ nên nhớ, khi quý vị đi qua…Bây giờ, nếu quý vị
không tin nó, đừng đến, quý vị ngồi xuống. Nói, “Tôi sẽ không.
Tôi sẽ không bị vấp ngã vào điều nầy. Tôi đang đến, tin điều đó.”
Khi tôi…
175 Kinh Thánh nói, “Những dấu lạ này sẽ đi theo những kẻ nào
tin. Nếu họ đặt tay trên người đau, thì người đau được lành
bệnh.” Điều đó hoàn toàn chính xác. Vậy thì, đó là dưới những
điều kiện, “nếu ngươi tin Nó.” Bây giờ, tôi tin điều nầy. Đức Chúa
Trời đã chứng minh điều đó với anh em, tôi tin Nó. Anh em hiểu
không? Ngài bày tỏ Lời Ngài, để cho thấy rằng đó là Lời Ngài. Một
sự ứng nghiệm lời Kinh Thánh, chứngminh điều đó. Bây giờ, các
bạn tin điều đó khi các bạn đi qua. Các bạn sẽ làm điều đó chứ?
Và rồi khi tôi đặt tay trên các bạn,…đó là chính xác những gì Kinh
Thánh nói.
176 Anh có dầu xức ở đây không, Anh Neville? Lấy dầu đó, và đi
qua phía bên này, hãy để hoàn toàn ứng nghiệm lời Kinh Thánh.
Hãy đi qua phía bên nầy ở đây, và xức dầu từng người khi họ
đi qua, và chúng ta sẽ cầu nguyện cho họ. Bây giờ, vậy để tôi
sẽ tin chắc, để tôi sẽ có được lời cầu nguyện bằng đức tin của
mỗi người trong anh chị em, chúng ta hãy để cho mọi người là
những người tin đó đặt tay lên nhau. Cứ đưa tay qua, và đặt tay
chéo lên nhau. Đây là chỗ chúng ta sẽ tìm thấy điều gì đó trong
vài phút.
177 Tôi sẽ thấy đúng cách hội thánh của tôi tiến bộ như thế nào,
dựa trên những gì chúng ta tin; thấy thật sự cách dân sự tiến bộ
như thế nào; cách họ sẵn sàng nhận lấy Gươm và bước ra hàng
phía trước đây, nói, “Ta thách đố ngươi, ớ Sa-tan. Hiểu không?
Ta thách đố ngươi! Ngươi không thể—ngươi không thể làm cho
ta không tin nữa.” Những điều này được làm để làm gì? Để mọi
người sẽ tin. Đó là Lời. Đó là nơi mà chỉ cho biết rằng tôi đang
giảng cho anh em Lẽ thật, Lời. Lời đã trở nên xác thịt, đã trở nên
xác thịt ở trong anh em; làm nên Lời; làm nên Sự sống trong anh
chị em, làmnên Sự sống trong tôi. Hiểu không?

DanhYĐại Tài!Được rồi, chúng ta hãy cúi đầu giờ nầy.
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178 Lạy Chúa Jêsus, Ngài là Danh Y đại tài giờ nầy ở gần, Ngài là
Danh Y. Con đã giảng Lời Ngài, và Lời Ngài đã tuyên bố rằngNgài
ở đây; rằng Ngài hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không
bao giờ thay đổi; rằng Ngài chẳng bao giờ sai. Ngài không bao
giờ làm chúng con thất vọng, Chúa ôi. Và bây giờ, xin để cho mỗi
người trong những người này cầm tay nhau, cầu xin ơn phước
Đức Chúa Trời ở trên họ. Và như chúng con đến, họ là những
người tin. Và khi chúng con xức dầu cho họ, mục sư và con, và
đi qua họ suốt hàng này, xin cho mỗi một người đi qua ở đây
có đức tin để tin điều đó, để biết rằng chính Đức Chúa Trời của
Thiên đàng đứng hiện diện. Xin cho mỗi người tự bắt tay nhau.
Có thể họ chỉ một lần này thôi không, Chúa ôi? Cứ để họ…xin
để điều đó thấm nhuần, Chúa ôi, một lần. Xin mở mắt họ, Chúa
ôi, để họ có thể nhìn thấy điều gì đang xảy ra, và không còn mù
lòa, lưỡng lự, nhưng để thấy hiện thực của sự Hiện diện củamột
Chúa Jêsus Christ đã sống lại. Xin nhậm lời, Chúa ôi, trong Danh
Chúa Jêsus. A-men.

179 Tôi giao phó anh chị em trongDanhChúa Jêsus Christ, để anh
chị em không đến trong hàng này trừ khi anh chị em cảm thấy
mình có Đức tin Trọn vẹn đó, bởi vì anh chị em chỉ làmmất thời
gian của họ, thời gian của người khác. Anh chị em đừng làm thế!
Và bởi…chừng nàomà tôi đã giảng với anh chị em, có bao giờ tôi
nói một điều với anh chị em mà lại không xảy ra chăng? Chính
xác! Chính Chúa đã làm điều đó. Ngài không làm nó cho tôi, tôi
tin vậy. Ngài đã làm điều đó cho anh chị em, để anh chị em có thể
tin rằng điều tôi đang nói với anh em là Lẽ thật. Bây giờ anh chị
em tin nó, nó sẽ đúng vậy, và nó…anh chị em sẽ được khỏemạnh.
Khi anh chị emđến gầnđây, dứt bỏ sự không tin ngay trong đây…
một cái túi thuộc linh dưới đây. Các bạn sẽ không thấy nó, nhưng
nó có ở đó. Khi dầu đó đụng đến các bạn, sự không tin của các
bạn rơi xuống ngay tại đó. Đặt nó xuống và bước đi với Đức tin
Trọn vẹn để các bạn được khỏe mạnh. Các bạn sẽ làm điều đó
chứ? Thế thì, xin Chúa ban phước cho anh chị em.

180 Được rồi, tôi sẽ nhờ người nào có thể hướng dẫn hát, chỉ để…
Thầy giảng tuyệt vời đó ở đâu, thưa anh, đó…? Anh ấy tên gì?
Capps, Anh Capps. Anh ấy có trong hàng không? Gì thế? Đến đây,
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Anh Capps, đứng ở đó và hát (hội chúng) trong khi tất cả chúng
ta cầu nguyện, “Danh Y đại tài giờ này ở gần.”
181 Khi họ hướng dẫn hát, mỗi người hát giờ này với cả tấm lòng
mình. Đừng chỉ hát, nói, “Tôi sẽ hát, ‘Danh Y Đại Tài giờ này ở
gần, là Chúa Jêsus đầy cảm thông. Chúa phán, khiến lòng buồn
bựcmừng vui, Chúa Jêsus đầy cảm thông.’” [Anh Branhamminh
họa bằng giọng hát không cảmxúc—Bt.] Ồ, ồ, ồ, chao ôi!
182 Hãy hả hoác miệng anh chị em ra! Hãy sẵn sàng. Tâm thần
của anh chị em tỉnh táo. “Vâng, Danh Y đại tài giờ này ở gần, là
Chúa Jêsus đầy cảm thông!” Ngài chứng minh rằng Ngài ở đây!
Tôi tin Ngài. A-men.
183 Được rồi. Hãy để…Hãy để những người mà có đức tin
tiến lên.
184 Nhơn Danh Chúa Jêsus Christ, tôi đặt tay trên chị ấy để chị
ấy được chữa lành.

NhơnDanhChúa Jêsus Christ, tôi định tội sự đau ốm.
185 Nhơn Danh Chúa Jêsus Christ, tôi đặt tay trên anh em của
tôi, vì sự chữa lành.
186 Danh Chúa Jêsus Christ, đặt tay trên chị tôi vì sự chữa lành
của chị ấy.
187 Nhơn Danh Chúa Jêsus Christ, tôi đặt tay trên anh em tôi vì
sự chữa lành anh ấy.

Nhơn Danh Chúa Jêsus, tôi đặt tay trên chị tôi vì sự
chữa lành.

NhơnDanhChúa Jêsus, tôi đặt tay trên anh emcủa tôi.

NhơnDanhChúa Jêsus Christ, đặt tay trên chị của tôi.

NhơnDanhChúa Jêsus Christ, tôi đặt tay trên anh em tôi.

NhơnDanhChúa Jêsus Christ, tôi đặt tay trên chị tôi.
188 Nhơn Danh Chúa Jêsus Christ, đặt tay trên anh em tôi vì sự
chữa lành.

NhơnDanh Chúa Jêsus Christ, đặt tay trên chị tôi.

NhơnDanh Chúa Jêsus, xin chữa lành chị con.

Nhơn Danh Chúa Jêsus Christ!
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NhơnDanh Chúa Jêsus, xin chữa lành chị con.

NhơnDanh Chúa Jêsus, xin chữa lành chị con.

NhơnDanh Chúa Jêsus, xin chữa lành chị con.

NhơnDanh Chúa Jêsus, xin chữa lành anh em con.

NhơnDanh Chúa Jêsus, xin chữa lành anh em con.

NhơnDanh Chúa Jêsus, xin chữa lành anh em con.

NhơnDanh của Chúa Jêsus, xin chữa lành anh emcon.
189 Nhơn Danh Chúa Jêsus Christ, xin chữa lành người nầy, anh
em con.

NhơnDanh Chúa Jêsus, xin chữa lành chị con.

NhơnDanh Chúa Jêsus, xin chữa lành chị con.

NhơnDanh Chúa Jêsus, xin chữa lành chị con.

Nhơn Danh Chúa Jêsus!

NhơnDanh Chúa Jêsus, xin chữa lành chị con.

NhơnDanh Chúa Jêsus, xin chữa lành anh em con.
190 Nhơn Danh Chúa Jêsus, xin chữa lành anh em con. Xin cho
anh ấy được khỏe mạnh.

NhơnDanh Chúa Jêsus, xin chữa lành chị con.

NhơnDanh Chúa Jêsus, xin chữa lành chị con.

NhơnDanh Chúa Jêsus, xin chữa lành anh em con.

NhơnDanh Chúa Jêsus, xin chữa lành anh em con.

NhơnDanh Chúa Jêsus, xin chữa lành chị con.

Danh Chúa Jêsus, xin chữa lành chị con.

NhơnDanh Chúa Jêsus, xin chữa lành chị con.

NhơnDanh Chúa Jêsus, xin chữa lành chị con.

Danh Chúa Jêsus, chữa lành chị con.

Danh Chúa Jêsus, chữa lành chị con.

NhơnDanhChúa Jêsus, xin chữa lành chị nầy, chị con.

NhơnDanh Chúa Jêsus, xin chữa lành chị con.

NhơnDanh Chúa Jêsus, xin chữa lành anh em con.
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191 Nhơn Danh Chúa Jêsus, xin chữa lành đứa bé nầy. Chúa ôi,
xin nhậm lời.

NhơnDanh Chúa Jêsus, xin chữa lành anh em con.

NhơnDanh Chúa Jêsus, xin chữa lành chị con.

NhơnDanh Chúa Jêsus, xin chữa lành anh em con.

NhơnDanh Chúa Jêsus, xin chữa lành đứa bé nầy.

NhơnDanh Chúa Jêsus, xin chữa lành anh em con.

Danh Chúa Jêsus, xin chữa lành chị con.

NhơnDanh Chúa Jêsus, xin chữa lành chị con.

Danh Chúa Jêsus, chữa lành bé gái nầy.
192 NhơnDanhChúa Jêsus, xin chữa lành chị nầy, chị con.

NhơnDanh Chúa Jêsus, xin chữa lành chị con.

Danh Chúa Jêsus, xin chữa lành anh em con.

Danh Chúa Jêsus, xin chữa lành chị con.

Danh Chúa Jêsus, xin chữa lành anh em con.

Danh Chúa Jêsus, xin chữa lành anh em con.

Danh Chúa Jêsus, xin chữa lành anh em con.

Danh Chúa Jêsus, xin chữa lành chị con.

Danh Chúa Jêsus, xin chữa lành anh em con.

Danh Chúa Jêsus, xin chữa lành chị con.

Danh Chúa Jêsus, xin chữa lành anh em con.
193 Danh Chúa Jêsus, xin chữa lành người nầy, anh em con,
Chúa ôi.

Danh Chúa Jêsus, xin chữa lành anh em con.

DanhChúa Jêsus, xin chữa lành, Chúa ôi, anh emcon.

Danh Chúa Jêsus, xin chữa lành anh em con.

Danh Chúa Jêsus, Chúa ôi…?…vì sự vinh hiển của Đức
Chúa Trời.
194 Xin chữa lành anh em con, nhơn Danh Chúa Jêsus. Hãy để
mặc nó.

NhơnDanh Chúa Jêsus, xin chữa lành chị con.
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Danh Chúa Jêsus, xin chữa lành anh em con.

Danh Chúa Jêsus, xin chữa lành anh em con.

Danh Chúa Jêsus, xin chữa lành anh em con.

Danh Chúa Jêsus, xin chữa lành chị con.

Danh Chúa Jêsus, xin chữa lành chị con.

Danh Chúa Jêsus, xin chữa lành đứa trẻ nầy.

Danh Chúa Jêsus, xin chữa lành chị nầy.

Danh Chúa Jêsus, xin chữa lành chị nầy.
195 NhơnDanh Chúa Jêsus Christ, xin chữa lành chị.

Danh Chúa Jêsus, xin chữa lành chị…?…

NhơnDanh Chúa Jêsus, xin chữa lành chị con.

Nhơn Danh Chúa Jêsus, Chúa ôi, xin chữa lành chị của
chúng con.

Nhơn Danh Chúa Jêsus, xin chữa lành anh em con, làm cho
anh ấy mạnh khỏe.
196 Nhơn Danh Chúa Jêsus Christ, xin chữa lành chị con,
Chúa ôi.

NhơnDanh Chúa Jêsus, xin chữa lành anh em con.

Danh Chúa Jêsus, xin chữa lành anh em con.

NhơnDanh Chúa Jêsus, xin chữa lành anh em con.

Danh Chúa Jêsus, xin chữa lành chị con.

Danh Chúa Jêsus, xin chữa lành người nầy, chị con.

NhơnDanh Chúa Jêsus, xin chữa lành bé gái nầy.

NhơnDanh Chúa Jêsus, xin chữa lành chị con.

Danh Chúa Jêsus, xin chữa lành anh em con.

Danh Chúa Jêsus, xin chữa lành chị con.

Danh Chúa Jêsus, xin chữa lành chị con.

Danh Chúa Jêsus, xin chữa lành đứa bé này.
197 Xin chữa lành đứa bé, Chúa ôi, nhơnDanhChúa Jêsus.

Xin chữa lành cậu bé này, nhơnDanh Chúa Jêsus.

Xin chữa lành chị con, Chúa ôi, nhơnDanhChúa Jêsus.
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Xin chữa lànhChị Collins, Chúa ôi, nhơnDanhChúa Jêsus.

Xin chữa lành chị con, nhơnDanh Chúa Jêsus.

Xin chữa lành anh emcon, nhơnDanhChúa Jêsus Christ.

Xin chữa lành chị con, nhơnDanh Chúa Jêsus.
198 Hãy bỏ đi sự không tin của quý vị giờ nầy.

NhơnDanh Chúa Jêsus, xin chữa lành anh em con.

NhơnDanh Chúa Jêsus, xin chữa lành anh em con.
199 Hãy bỏ sự vô tín của các bạn vào trong hộp giờ nầy. Hãy đi
qua. Nhận lấy Đức tin Trọn vẹn.

Nhơn Danh Chúa Jêsus, xin nhậm lời. Xin cho điều đó
được nên.

NhơnDanh Chúa Jêsus, xin nhậm lời, Chúa ôi.

NhơnDanh Chúa Jêsus, xin nhậm lời, Chúa ôi.

NhơnDanh Chúa Jêsus, xin chữa lành chị con.

NhơnDanh Chúa Jêsus, xin chữa lành chị con.

NhơnDanh Chúa Jêsus, xin chữa lành chị con.

NhơnDanhChúa Jêsus, xin chữa lành chị con, Chúa ôi.

NhơnDanh Chúa Jêsus, xin chữa lành chị con!…?…

NhơnDanh Chúa Jêsus, xin chữa lành người nầy.

NhơnDanh Chúa Jêsus, xin chữa lành chị con.
200 Chúc phước anh, thưa anh. Nhơn Danh Chúa Jêsus, xin chữa
lànhAnh Cox, Chúa ôi. Ngợi khenĐức Chúa Trời!

NhơnDanh Chúa Jêsus, xin chữa lành chị con.

NhơnDanh Chúa Jêsus, xin chữa lành chị con.

NhơnDanh Chúa Jêsus, xin chữa lành chị con.

NhơnDanh Chúa Jêsus, xin chữa lành chị con.

NhơnDanh Chúa Jêsus, xin chữa lành anh em con.

NhơnDanh Chúa Jêsus, xin chữa lành chị con.

NhơnDanh Chúa Jêsus, xin chữa lành chị con.

NhơnDanh Chúa Jêsus, xin chữa lành chị con.
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201 Bây giờ, nên nhớ, tôi đang đặt từng chút đức tin mà tôi biết
làmnhư thế nào, trong điều nầy, vìmộtmục đích.

NhơnDanh Chúa Jêsus, xin chữa lành bé gái nầy.

NhơnDanh Chúa Jêsus, xin chữa lành chị nầy.
202 Chúa ôi, con đặt tay trên đứa bé. Nó cũng sẽ được chữa lành,
nhơn Danh Chúa Jêsus. A-men.

NhơnDanh Chúa Jêsus, xin chữa lành bé gái nầy.

NhơnDanh Chúa Jêsus, xin chữa lành anh em con.

NhơnDanhChúa Jêsus, xin chữa lành anh emnầy của con.
203 Bé gái nầy à? Giữ chúng với chị. Nhơn Danh Chúa Jêsus
Christ, xin chữa lành chúng, Chúa ôi, vì sự vinh hiểnNgài.

NhơnDanhChúa Jêsus, xin chữa lành chị chúng con.

NhơnDanhChúa Jêsus, xin chữa lành chị chúng con.

NhơnDanh Chúa Jêsus, xin chữa lành anh em con.

NhơnDanh Chúa Jêsus, xin chữa lành chị con.

NhơnDanh Chúa Jêsus, xin chữa lành anh em con.

NhơnDanhĐức Chúa Jêsus, xin chữa lành chị con.

NhơnDanhĐức Chúa Jêsus, xin chữa lành chị con.

Chúa Jêsus ôi, xin chữa lành anh emcòn trẻ nầy của con.

NhơnDanh Chúa Jêsus, xin chữa lành chị con.

NhơnDanh Chúa Jêsus, xin chữa lành chị con.
204 Nhơn Danh Chúa Jêsus Christ, con cầu xin cho sự chữa lành
của chị ấy.

NhơnDanhChúa Jêsus, xin chữa lành chị con, Chúa ôi.

Nhơn Danh Chúa Jêsus, xin chữa lành anh em trẻ tuổi
của con.

NhơnDanh Chúa Jêsus, xin chữa lành chị con.

NhơnDanhChúa Jêsus Christ, xin chữa lành chị con.

NhơnDanh Chúa Jêsus, xin chữa lành chị con.
205 NhơnDanhChúa Jêsus Christ, xin chữa lành em trai con, đứa
trẻ nầy.
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NhơnDanh Chúa Jêsus, xin chữa lành họ, Chúa ôi.

NhơnDanh Chúa Jêsus, xin chữa lành anh em con.

NhơnDanh Chúa Jêsus, xin chữa lành anh em con.

NhơnDanh Chúa Jêsus, xin chữa lành anh em con.

NhơnDanh Chúa Jêsus, xin chữa lành anh em con.

NhơnDanh Chúa Jêsus, xin chữa lành chị con.

NhơnDanh Chúa Jêsus, xin chữa lành chị con.

Danh Chúa Jêsus, xin chữa lành anh em con.

Xin chữa lành chị con, nhơnDanh Chúa Jêsus.

Xin chữa lành anh em con, nhơnDanh Chúa Jêsus.

Xin chữa lành chị con, nhơnDanh Chúa Jêsus.

Xin chữa lành chị con, nhơnDanh Chúa Jêsus.

Xin chữa lành chị con, nhơnDanhChúa Jêsus Christ.

Xin chữa lành chị con.
206 Xin chữa lành chị con. Xin ban phước cho họ, Chúa ôi, vì
bệnh của họ…?…nhơn Danh Chúa Jêsus.

NhơnDanh Chúa Jêsus, xin chữa lành chị con.

NhơnDanhChúa Jêsus, xin chữa lành anh emchúng con.

Nhơn Danh Chúa Jêsus, xin chữa lành anh em chúng con,
Chúa ôi.

Nhơn Danh Chúa Jêsus Christ, xin chữa lành chị con,
Chúa ôi.

NhơnDanhChúa Jêsus, xin nhậm lời cầu xin của anh ấy.

NhơnDanh Chúa Jêsus, xin chữa lành anh em con.
207 Hãy bỏ đi sự vô tín của các bạn. Hãy đến, tin giờ nầy, Đức
Chúa Trời sẽ ban cho điều đó. Hãy đến, tin điều đó, và Đức Chúa
Trời sẽ ban nó cho. Tôi tin điều đó. Tôi đang sử dụng tất cả đức
tin mà tôi biết như thế nào. “Họ sẽ đặt tay trên người đau; người
đau sẽ được lành.”

NhơnDanh Chúa Jêsus, xin chữa lành anh em con.

NhơnDanhChúa Jêsus Christ, xin chữa lành chị con.
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208 Cảnh tượng nầy thế nào, Anh Neville? Anh Dauch, một chiến
tích của ân điển Chúa! Đây là con người được coi như đã chết,
cách đây một hay hai tuần.
209 Nhơn Danh Chúa Jêsus Christ, Chúa ôi, Ngài phải yêu anh
ấy, Cha ôi, vì Ngài đã làm những việc lớn cho anh ấy. Con đặt tay
trên anh ấy, nhơn Danh Chúa Jêsus Christ.
210 Lạy Chúa Đức Chúa Trời, trên người vợ yêu quí của anh ấy,
con đặt tay trên chị, nhơn Danh Chúa Jêsus Christ, vì sự chữa
lành của chị. A-men.

Hết thảy họ đó phải không?
211 Bây giờ, chúng ta hãy cúi đầu.

Danh Y đại tài giờ nầy ở gần,
Là Chúa Jêsus đầy cảm thông;
Chúa phán khiến lòng buồn bực tươi vui,
Ô, mau nghe tiếng phán của Jêsus.

Giai điệu êm dịu nhất trong bài hát thiên thần,
Danh êm dịu nhất trên lưỡi hay chết;
Ca khúc êm dịu nhất từng được hát,
Jêsus, danh y hạnh phước là Jêsus.

212 Anh em biết tôi đã làm gì cho anh em không? Anh em đã
gọi tôi là, “mục sư của anh em”; và anh em nói tốt, vì tôi cũng
vậy. Nếu tôi, mục sư của anh em, đã được chứng minh bởi Chúa
Jêsus Christ, rằng tôi làm công việc Ngài, thì hãy tin Lời tôi. Bởi
hành động việc làm nầy bởi đức tin, bởi việc đặt tay trên anh chị
em, tôi đã định tội bệnh tật và những khổ đaumà đang quấy rầy
anh chị em. Hãy tin điều đó, anh chị em có nhu cầu của mình
cũng vậy, bất kể nó là gì, vì mọi sự đều có thể được cho những
người nào tin. Và khi anh chị em cầu nguyện, hãy tin rằng mình
đã nhận được điều mình cầu xin. Và tôi tin thật sự rằng tôi đã
nhận lãnh nó, và trong lòng mình tôi tin nhận mỗi một anh chị
em được chữa lành, tôi tin nhận điều đó, rằng nó đã được thực
hiện. Tôi tin điều đó, tôi tin với tất cả những gì ở trong tôi. Cũng
như, với bàn tay tôi đặt trên những khăn tay nầy nằm ở đây, tôi
đã nhìn nó thật gần, tôi tin rằng chúng sẽ sanh ra thật chính xác
những gìmà dân sự cần. Tôi—tôi tin điều đó.
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213 Đây là lúc Thần lực thứ Ba đang đến! Tôi—tôi đang tin điều
đó. Bây giờ tôimuốn hỏi quý vịmột câu hỏi thành thật, quý vịmà
đi qua hàng cầu nguyện. Quý vị có thể thực sự tin, và cảm nhận
giờ nầy, rằng có điều gì đó đã xảy ra trong quý vị kể từ khi quý vị
đã đặt tay trên nhau không? Xin đưa tay lên!…?…Thế đấy. Đây là
điều chúng tôi chờ đợi. Vậy thì, điều nầy không…Điều nầy thật sự
bắt đầu nở rộ lúc nầy. Hiểu không? Chỉ bắt đầu với…Tôi đã làm
điều nầy vì một mục đích. Tôi đã làm điều nầy vì một mục đích.
Tôi đang thực hiện điều gì đó, đấy, phải chịu trách nhiệm về đức
tin nầy và đi trở lại ngay để bắt đầu và đi vào; đấy, hầu như dấy
lên đức tin trong một chỗ mà anh em không hề để ý nó cách đó
trước đây. Không phải đức tin, nhưng mà một Đức tin Trọn vẹn,
dựng nên nó ở trong đây. Hãy nhìn xemmột Đức Chúa Trời toàn
vẹn, với tấm lòng trọn vẹn, giữ gìn Lời hứa trọn vẹn, bằng Lời
Trọn vẹn của Ngài, mà sắc hơn gươm hai lưỡi và một Đấng Xem
Xét những tư tưởng trong lòng. Điều gì? Chúng ta đang đến với
sự trọn vẹn bây giờ, bởi vì mọi người phải đến với điều này để
dành cho sự Cất lên. Đó là điều đang nắm giữ nó ngay bây giờ,
là chờ đợi Hội thánh đó đến trong Đức tin được Cất lên Trọn vẹn
đó. Hãy trông đợi điều đó. Nó có ý nghĩa nhiều về sự hạmình đối
với tôi, nó có ý nghĩa nhiều đối với anh chị em, nhưng chúng ta
sẽ làmđiều đó bởi ân điển Đức Chúa Trời. A-men.

Danh Y đại tài giờ nầy ở gần,
Là Chúa Jêsus đầy cảm thông…

214 Lạy Chúa Jêsus, xin ban phước cho anh em yêu dấu của con.
Cầu xin Thánh Linh Ngài ban chomục sư nầy khoẻmạnh, và giữ
ông cứmạnh khoẻ, trong sự hầu việc mà Ngài kêu gọi ông. Nhơn
Danh Jêsus. Con công bố điều đó, lạy Chúa. Con yêu mến anh ấy.
Chúng con tuyên bố điều đó. Chúng con biết điều đó đúng. Chúng
con đang tin điều đó giờ nầy.

Ca khúc êm dịu nhất từng được hát,
Ồ Jêsus, danh y hạnh phước là Jêsus.

215 Anh chị em chẳng yêu Ngài sao? Cứ suy nghĩ: ngay tại đây
giờ nầy, công việc trong thân thể của anh em đã bắt đầu rồi, về
sự chữa lành của các bạn, bởi vì điều Ngài đã hứa nó sẽ xảy ra.
Và bây giờ, thấy đó, anh chị em đã nắm được điều tôi nói tối nay
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không? Anh chị em có xem xét tỉ mỉ điều đó không? Đấy, “Nếu
các ngươi nói với núi nầy,” xem đấy, đừng nghi ngờ, đừng nghi
ngờ, nhưng hãy tin điều mình đã nói. Bây giờ xem xét điều đó,
trong ít hơn năm phút, mọi bàn tay đưa lên, rằng một việc làm
đã bắt đầu trong họ ngay bây giờ. Ồ, chao ôi! Ngài đấy. Chính là
điều đó! Đó là gì? SựHiện diện của Danh Y đại tài.
216 Ồ, chúng ta hãy đưa tay lên với Đức Chúa Trời và hát một
lần nữa.

Danh Y đại tài giờ nầy ở gần,
Là Chúa Jêsus đầy cảm thông;
Chúa phán khiến lòng buồn bực tươi vui,
Ô, mau nghe tiếng phán của Jêsus.

Giai điệu êm dịu nhất trong bài hát thiên thần,
Danh êm dịu nhất trên lưỡi hay chết;
Ca khúc êm dịu nhất từng được hát,
Jêsus, danh y hạnh phước là Jêsus.

217 Chúng ta cứ đứng yênmột phút. Chúng ta hãy cứ thờ phượng
Ngài bằng tấm lòng mình. Hãy suy nghĩ về điều đó: Đức Chúa
Trời, Ngài ở đây. Ngài ở đây. Ai? Ai đã xác minh chính Ngài như
là Lời? “Ban đầu 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 ta,
hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không bao giờ thay đổi.
Lời sắc hơn gươm hai lưỡi, thậm chí Đấng Xem Xét những tư
tưởng và ý định (anh chị em đến đây vì điều gì, anh chị em ở
đây vì mục đích gì, anh chị em là ai)”; đã chứngminh Chúa Jêsus
Christ là Đấng Mê-si, và ngày hôm nay Nó chứng minh Ngài là
Đấng Mê-si, hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không bao
giờ thay đổi.
218 Danh Y Đại Tài, Đấng ở đây, Đấng đã phán, “Những dấu hiệu
này sẽ đi theo những kẻ nào tin. Nếu họ đặt tay trên kẻ đau, thì
kẻ đau được lành. Và nếu các ngươi nói với núi này, ‘Hãy dời đi,’
và không nghi ngờ trong lòng, nhưng có thể tin.” Nếu Ngài có thể
tạo nên những con sóc, khi không có cách nào có nó được, hay
không có gì ở đó để tin; đó chính là đức tin của riêng tôi mà hành
động và làm điều đó, đức tin của tôi ở trong Ngài thách thức tôi
cầu xin. Ngài đã thách thức tôi cầu xin điều đó. Và tôi nhận lấy
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sự thử thách của Ngài trong sự vâng Lời Ngài, tôi cầu xin điều
đó, và nó đã xuất hiện! Đức Chúa Trời ở trên Trời biết đó là thật.
Ngài cũng không thể chữa lành kẻ đau chăng? Nếu Ngài có thể
nâng tôi lên với một đức tin cách này, thậm chí dành cho nhiều
người, ngay cả nếu họ không thể leo lên nơi đó. Nếu họ không
thể làm điều đó, Ngài có thể sử dụng đức tin của tôi. Ngài có thể
nhấc tôi lên tới nơi đó, và tôi đang leo lên vì anh chị em. Tôi đang
tin vì anh chị em. Tôi đang nói vì anh chị em.
219 Tôi là anh em của các bạn, đứng như là anh em của các bạn,
một người cầu thay, đang cố gắng hết sức để giữ anh chị em trước
mặt Đức Chúa Trời. Và tôi đang đứng đây ngay trước Ngai Trắng
giờ nầy, đang đóng cọc điều đó…chỉ ngón tay tôi vào Của Lễ đẫm
máu ở đó, và nói qua Danh Ngài rằng điều đó đã được làm. Nó
phải xảy ra, và nó phải xảy ra. Anh em biết nó đã xảy ra. Tôi biết
nó đã xảy ra, anh chị em cũng biết nó đã xảy ra, và nó là vậy.
Đúng thế. A-men.

…Ca khúc êm dịu nhất từng được hát,
Ô Jêsus, danh y hạnh phước là Jêsus.

Giai điệu êm dịu nhất trong bài hát thiên thần,
Danh êm dịu nhất trên lưỡi hay chết;
Ca khúc êm dịu nhất từng được hát,
Jêsus, danh y hạnh phước là Jêsus.

220 Và ma quỷ là đề tài đối với chúng ta trong Danh Ngài, Danh
êm dịu nhất trên môi miệng hay chết. Các quỷ…Danh—Danh ấy
khiến kẻ chết sống lại, Danh ấy chữa lành người đau, Danh ấy
làm sạch người phung, Danh ấy đuổi ma quỷ, Danh ấy làm trở
nên những Cơ-đốc nhân. Không có Danh nào khác dưới Trời. Tôi
sống trong Danh ấy, chịu phép báp-tem trong Danh ấy, tin Danh
ấy, thờ phượng trongDanh ấy. Ồ, hãy để cho tôi trở nênmột phần
của Danh ấy. Xin để tôi đánh mất bản ngã chính mình; và tìm
thấy nó, Chúa ôi, trong Ngài, Danh Đó gọi là Jêsus Christ, Đấng
Mê-si được xức dầu, mà tôi có thể gắng hết sức vượt qua vũng
bùn của sự vô tín để phản chiếu vẻ đẹp của Jêsus Christ: hôm
qua, ngày nay, và cho đến đời đời không bao giờ thay đổi.
221 Xin Chúa ban phước cho anh chị em bây giờ. Khi anh chị em
trở lại đây vào Chúa nhật sắp đến, và làm chứng điềumà anh em
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được chữa lành, những gì đã xảy ra trong tuần này. Hãy theo dõi
và thấy điều gì xảy ra. Nó đã hết! “Làm sao anh biết?”
222 Ngài đã phán với tôi “hãy nói điều đó,” và tôi đã nói nó. Chính
là điều đó. Chính là điều đó. Nó đã chấm dứt. Tôi tin nó. Bây giờ,
mời Mục sư, Anh Nevillle.
223 Chờ một lát. [Một anh em nói tiếng lạ. Một anh em khác đưa
ra lời thông giải—Bt.]
224 Đáng ngợi khen Danh Chúa. Chúng ta hãy đưa tay lên và thờ
phượng Ngài một phút.
225 Chúng con cảm ơn Chúa, Chúa ôi. Chúng con cảm ơn Chúa,
Chúa ôi. CảmơnNgài, Cha ôi. CảmơnNgài, Cha ôi.
226 Như làmột tín đồ, anh chị em có chú ý sứ điệp được nói trong
khoảng thời gian bao lâu; và trong giọng điệu nó đã được nói, và
theo dõi sự thông giải trở lại giống nhau không? Đúng là thế. Hãy
xem những gì nó đã xảy ra, chính xác với Sứ điệp; và xác nhận
rằng sự việc là Lẽ thật, rằng Ngài đã thực hiện rồi điều mà Ngài
hứa với anh chị em Ngài sẽ làm. Hãy theo dõi cách nói tiếng lạ,
và theo dõi cách thông giải nầy. Hãy xem người đó đã nói bao
lâu, và xem bao nhiêu từ ngữ người ấy đã thông giải, đấy, hoàn
toàn chính xác.

Xin Chúa ban phước cho anh chị em, cho đến khi tôi gặp lại
anh chị em. A-men. 



ĐỨC TIN TRỌN VẸN VIE63-0825E

(Perfect Faith)

Sứ điệp này được giảng bởi Anh William Marrion Branham, được ban phát bản
gốc bằng tiếng Anh vào tối Chúa nhật, ngày 25 tháng Tám, năm 1963, tại Đền tạm
Branham ở Jeffersonville, Indiana, U.S.A., được lấy từ một băng ghi âm từ tính
và được in nguyên văn bằng tiếng Anh. Bản dịch Tiếng Việt này được in và phân
phát bởi Cơ quan xuất bản Tiếng Đức Chúa Trời Được Ghi Âm.

VIETNAMESE

©2018 VGR, ALL RIGHTS RESERVED

VOICE OF GOD RECORDINGS

P.O. BOX 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.
www.branham.org



Thông báo bản quyền
Tác giả giữ bản quyền. Sách này có thể được in tại nhà dành cho 
việc sử dụng cá nhân hay được phát ra, miễn phí, như một công 
cụ để truyền bá Phúc Âm của Chúa Jêsus Christ. Sách này không 
được bán, sao chép trên quy mô lớn, đăng trên trang web, lưu trữ 
trong hệ thống phục hồi, dịch sang những ngôn ngữ khác, hay sử 
dụng dành cho việc xin ngân quỹ mà không có sự cho phép được 
viết rõ ràng của Voice Of God Recordings®.

Để biết thêm thông tin hay tài liệu có sẵn khác, xin vui lòng liên hệ:

Voice of God RecoRdinGs
P.o. Box 950, JeffeRsonVille, indiana 47131 U.s.a.

www.branham.org


