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CÂU CHUYỆN CỦA ADMIN TIẾP THEO: (Bài số 26)
Cám ơn Chúa sang hôm nay tôi đi thăm một Hội Thánh bạn ở xa
nhà khoãng 2.5 tiếng dồng hồ lái xe và tôi có cầu xin CHúa
Jesus chữa lành được một số con cái Chúa sau khi nhóm xong.
Một bà cụ đau lưng đến xin tôi dặt tay cầu nguyện và tôi nhơn
danh CHúa Jesus cầu xin sự chữa lành cho bà trong Danh Chúa
Jesus thì ngay sau do bà được lành bệnh.
Một bà đang bị đau chân trái thấy hết đau hồi nào mà bà không
hay biết. Tôi có được mời lên trước hội thánh cầu nguyện chữa
lành tập thễ. Cám ơn Chúa Ngài đã chữa lành cho bà trong lúc
tôi cầu nguyên chữa lành tập thể.
Một cậu thanh niên đau đầu gối đến xin tôi cầu nguyện xin Chúa
Jesus chữa lành cũng hết đau đầu gối ngay lúc đó.
Một ông cụ bệnh đau mắt chảy nước mắt hoài mà bác sỉ không trị
dược. Ông đến xin tôi cầu nguyện Chúa chữa lành tháng vừa qua.
Ông nói bệnh ông có phần thuyên giãm được 90% rồi. Hôm nay ông
nhờ tôi cầu xin tiếp đễ được hết 100% luôn. Tôi lấy đức tin
cầu xin sự chữa lành của Chúa cho ông 100%. Ông nói ông nghe
có sự tác động của thánh linh trong khi tôi cầu xin. Hy vọng
bệnh đau mắt của ông sẻ hết hẳn 100% trong nhựng ngày sắp đến.
Một cô bệnh tim tôi có đặt tay cầu nguyên xin CHúa chựa lành
bệnh tim cho cô. Cô nghe tim mình hết đau nhói bên trong nữa.
Cám ơn Chúa Ngài có nghe lời cầu xin tôi trong lúc tôi sửa
soạn lái xe về nhà. Tôi nghỉ phải lái xe băng qua đồi cao 4000
feet mới về đến nhà mà trời đang mưa bão rất lớn như vầy rất
nguy hiểm trong luc lái xe đi trên đường. Tôi xin Chúa Jesus
đuổi đám mây cho hết mưa để tôi lái xe về nhà bình an. Thật
Đức Giê Hô Va có nghe lời cầu xin của tôi và khoảng 10 phút
sau hết mưa và trời nắng trở lại cho đến khi tôi về đến nhà
bình an. Không còn một giọt mưa nào rơi rớt trên đường tôi lái
xe về nhà. Hallelujah! Tạ ơn Chúa Jesus. Chúa hứa:” Hãy xin sẽ

được, hãy tìm sẻ gặp, hảy gỏ cửa ta sẻ mỡ cho.” Thật Đức Giê
Hô Va có làm thành những gì Ngài hứa với chúng ta. Nếu chúng
ta có đức tin bằng hạt cải mà cầu xin, Ngài sẽ làm thành mọi
điều chúng ta cầu xin. Amen!

