
CHIẾM LẤY CÁC CỔNG
THÀNH CỦA QUÂN THÙ

 Xin chào, mọi người. Và vui mừng khi được trở lại lần nữa
sáng hôm nay tại đền tạm, để cầu nguyện cho những người

đau ngày hôm nay. Ấy là, thường thường, chúng tôi cố gắng đến,
rất thường xuyên, và—và cầu nguyện cho những người đến từ
những nơi khác nhau, để cầu nguyện.

Và bây giờ chúng tôi sẽ sớm rời khỏi, lúc này, để đến những
buổi nhóm ở California và Bờ Tây. Và chúng tôi chắc chắn khẩn
xin những lời cầu nguyện của các bạn, để Đức Chúa Trời trên
Trời sẽ thương xót chúng tôi ở đó và ban cho chúng ta những
buổi nhóm tuyệt vời.

Vừa mới vào, hôm qua, hay đêm qua, đúng hơn là, trễ. Và
ngày hôm qua là một trong những ngày…Ồ, ngày hôm kia, và
ngày hômqua, làmột trong những ngày có ý nghĩa đặc biệt tuyệt
vời trong đời tôi. Ở đó, tôi biết ít nhất hai người, hoặc ba, trong
tòa nhà là những người đã chứng kiến sự giáng lâm của Chúa,
ngày hôm qua. Và một điều tuyệt vời, kỳ diệu đã diễn ra, mà tôi
đã không có thời gian sáng nay để nói với các bạn. Nhưng có lẽ
sáng Chúa nhật tới, trước khi chúng tôi đi, tôi có thể có thời gian,
trong Sứ điệp, để—để nói với bạn. Nếu Chúamuốn, tôi sẽ xuống,
ít nhất là để cầu nguyện cho những người đau, vào sáng Chúa
nhật. Chúng tôi có thể muốn rời đi khoảng giữa trưa, nếu có thể,
để đến buổi nhóm San Jose tại San Jose, California. Và nếu các
bạn có người nào ở gần, tại Bờ Tây ở đó, đó là, chúng tôi tin rằng,
sẽ có lẽ là thì giờ mà tôi đã trông đợi, rất lâu, sự thay đổi trong
chức vụ của tôi sắp đến. Và nó rất gần, tôi nghĩ nó đã xảy ra vào
ngày hôm qua. Và tôi tin rằng điều đó sẽ xảy ra ngay bây giờ, và
nó sẽ vượt xa bất cứ điều gì mà chúng tôi từng thấy hoặc nghe,
cho đến bây giờ. Bây giờ, các bạn nhớ, đó là CHÚA PHÁN NHƯ
VẬY. Hiểu không? Và vì vậy chúng tôi chỉ mong đợi nó, bất cứ
lúc nào.
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Và chúng ta đang có một buổi nhóm ngay bây giờ tại khu
vực hội chợ. Tôi tin rằng điều đó đúng, phải không, Gene? Tại
khu hội chợ ở San Jose, California. Và đó sẽ là một sự nhóm lại
kéo dài mười ngày, bắt đầu từ ngày 20, cho đến ngày 29, tại—tại
San Jose. Vậy thì, chỉ cần nhớ đến chúng tôi và cầu nguyện cho
chúng tôi.

Bây giờ chúng ta có khoảng, nếu chúng ta đi ra đúng giờ,
khoảng một tiếng rưỡi bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu các buổi
nhóm của mình để cầu nguyện cho người đau và mang đến Lời.
Sáng nay, tôi đã chọn, một đoạn Kinh Thánh nhỏ, hai chỗ trong
Kinh Thánh, để nói về.

Nhưng trước khi chúng ta nói, chúng ta hãy cúi đầu một lát,
để cầu nguyện.
2 Lạy Đức Chúa Trời chí nhân, chúng con khiêm nhường đến
gần ngai ân điển của Ngài sáng hôm nay, như những đứa con
không xứng đáng, nhưng đến với đức tin thuần khiết nơi Đức
Chúa Trời, mà được ban cho chúng con bởi Đức Thánh Linh, và
sự Hiện diện hằng có của Ngài với chúng con. Và qua một lời
hứa của Chúa Jêsus, rằng nếu chúng con đến cách khiêm nhu và
cầu xin bất cứ điều gì trong Danh Ngài, thì chúng con sẽ được
ban cho lời thỉnh cầu của mình. Vì vậy, chúng con không nhìn
lại công trạng của mình, vì chúng con không có cái nào như vậy,
nhưng chúng con nhìn lại chiến tích của Đồi Sọ, nơi ân sủng của
chúng con đã được ban cho cách nhưng không bởi Con của Đức
Chúa Trời. Và chúng con khó có thể kìm được những giọt nước
mắt chảy dài xuống cổ họng chúng con, khi chúng con nghĩ về
chúng con, những người không xứng đáng, và cách mà nhờ ân
điển của Ngài ở đó tại Đồi Sọ Ngài đã làm điều đó cho chúng
con, để chúng con được đến gần Đức Chúa Trời, thậm chí đến
trong mối quan hệ. Và bây giờ chúng con là con trai và con gái
đối với Ngài.
3 Và chúng con đến sáng nay, Chúa ôi, dưới mái nhà nhỏ này,
để hiến dâng chính mình, và cho sự hầu việc, xưng nhận tội lỗi
của chúng con, và—và trong sự thờ phượng Thiêng liêng. Chúng
con tin cậy rằng Ngài sẽ ở với chúng con và cho chúng con cái
nhìn sâu sắc thuộc linh về sự sắp đến gần của Ngài, hầu cho
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chúng con có thể chuẩn bị tâm hồn mình hàng ngày cho sự kiện
trọng đại đó mà đã được trông đợi hàng ngàn năm. Quả thật tất
cả thiên nhiên đang rên rỉ, khóc lóc để được giải thoát. Và tâm
linh chúng con bên trong chúng con, Chúa ôi, không ngừng thú
nhận, rằng, “Chúng con là những người hành hương và những
người khách lạ, và đây không phải là nhà của chúng con, nhưng
chúng con tìm kiếm một Thành Phố mà Người Xây Dựng và Tạo
Dựng là Đức Chúa Trời.” Chúng con mong đợi thời điểm tuyệt
vời đó đến.

4 Lạy Chúa, chúng con sẽ lưu tâm rằng những buổi nhóm này,
khi chúng con nhóm lại ở đây, chúng con cầu nguyện cho con
cái của Ngài mà bị đau ốm và bệnh tật. Và chúng con cầu xin
Ngài sẽ đáp ứng chúng con ngày hôm nay theo một cách rất đặc
biệt, để chữa lành tất cả đau yếu và bệnh tật giữa vòng chúng
con. Và có thể là, Chúa ôi, rằng lời hứa này mà con vừa mới nói
trước đây, trong cuộc gặp với Ngài ở đó hôm qua, ngay sau rạng
đông, và cách mà Ngài đã xác nhận điều đó hết lần này đến lần
khác thể nào. Và chúng con cảm thấy rằng thì giờ đã rất gần. Và
có thể đây là ngày, Chúa ôi, điều đó sẽ xảy ra, rằng Chúa sẽ thay
đổi chức vụ, Chúa ôi, thành một điều gì đó sẽ tốt hơn cho dân sự
của Ngài.

5 Và giờ đây, lạy Cha là Đức Chúa Trời, chúng con không chỉ
cầu nguyện cho những người ở đây, mà còn cho những người
trải ra trên khắp thế giới, đang thiếu thốn, cả về tinh thần và
thể chất. Ôi Chúa, xin ban cho họ những ước muốn của lòng họ,
vì con cái Ngài đang phải đấu tranh trong những ngày này. Sự
đàn áp của kẻ thù rất mạnh, nhưng Ngài cònmạnh hơn. Vì có lời
chép rằng, “Đấng ở trong anh em là Đấng lớn hơn kẻ ở trong thế
gian.” Bởi điều này chúng con đắc thắng. Xin phán với chúng con
qua Lời được chép của Ngài. Và khi chúng con rời đi sáng nay,
chúng con có thể nói như những người đã đi từ làng Em-ma-út,
“Lòng chúng ta há chẳng bùng cháy trong chúng ta khi Ngài đã
nói chuyện với chúng ta dọc đường sao?” Chúng con cầu xin điều
đó trongDanh Chúa Jêsus, Đấng đã ban lời hứa. A-men.

6 Bây giờ tôi đang đọc từ hai chỗ trong Sách Sáng thế ký. Một
trong chúng được tìm thấy trong chương 24, bắt đầu bằng câu
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thứ 56, đọc như thế này.

Và người nói cùng họ rằng, Xin chớ cầm tôi trễ lại, vì
thấy CHÚA có làm việc đi đường tôi được thành; hãy cho
tôi đi trở về nhà chủ tôi.

Và họ đáp rằng, Chúng ta hãy gọi cô gái trẻ đó, và hỏi ý
cô ấy ra sao.

Và họ bèn gọi Rê-bê-ca, và nói nói nàng rằng, Conmuốn
đi cùng người nầy chăng? Và nàng nói rằng, Tôi muốn đi.

Đoạn họ cho Rê-bê-ca đi với em gái nàng-…em gái họ,
và người vú của nàng, và người đầy tớ của Áp-ra-ham,…

Và họ chúc phước cho Rê-bê-ca, mà nói cùng nàng rằng,
Hỡi em gái chúng ta, chúc cho em được trở nên mẹ của
ức triệu người, và cho dòng dõi em được chiếm lấy cổng
thành của những kẻ mà ghét họ.

7 Và trong Sáng thế ký 22, câu thứ 15, chúng ta đọc.

Và thiên sứ của CHÚA từ trên trời kêu Áp-ra-ham lần thứ
nhì,

Và phán rằng, Ta lấy chánh mình Ta mà thề rằng, CHÚA
phán, vì ngươi đã làm điều này, ngươi đã không tiếc-…
tiếc con ngươi, tức con một của ngươi:

Nên Ta sẽ ban phước cho ngươi, và thêmdòng dõi ngươi
nhiều như sao trên…trời, và như cát…trên bờ biển; và
dòng dõi ngươi sẽ chiếm được cổng thành quân thù;

Và các dân thế gian đều sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được
phước; bởi vì ngươi đã vâng theo tiếng của Ta.

8 Bây giờ cầu xin Chúa thêm các phước lành của Ngài khi đọc
Lời Ngài. Bây giờ tôi muốn lấy, nếu nó được gọi là một đề tài, chủ
đề của tôi sáng nay, trước tiên, là, “Sự thử thách trước những
cánh cổng được hứa.” Và chủ đề là: Chiếm Lấy Các Cổng Thành
Của Quân Thù.
9 Đức Chúa Trời đã thử thách tộc trưởng, vì Ngài đã ban cho
ôngmột lời hứa. Và khi Đức Chúa Trời đưa ra lời hứa, Ngàimuốn
chắc chắn rằng người này xứng đáng với lời hứa, trước khi Ngài
thực hiện những gì Ngài đã nói hoặc những gì Ngài hứa. Vì vậy
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Áp-ra-hamđã được hứa rằng qua dòng dõi của ông cả thế gian sẽ
được ban phước, rằng ông sẽ có một con trai. Và, người con trai
này, từ người này sẽ sinh ra một Dòng dõi mà sẽ ban phước cho
cả trái đất. Và Áp-ra-ham, khi lời hứa được ban cho ông, đã bảy
mươi lăm tuổi; và Sa-ra, vợ ông, đã sáu mươi lăm tuổi. Nhưng
Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Áp-ra-ham đã không lưỡng
lự trước lời hứa của Đức Chúa Trời, qua sự không tin, nhưng
mạnh mẽ, ngợi khen Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời, hết lần
này đến lần khác, đã thử thách ông, nhưng ông đã đến thử thách
cuối cùng trước khi phước lành sắp xảy ra.

10 Và đó là cách xảy ra với tất cả Dòng dõi Áp-ra-ham. Đức Chúa
Trời cho chúng ta thử thách cuối cùng ngay trước khi Ngài ban
lời hứa. Và nếu có thể, tôi muốn nói điều gì đó ở đây, một cách
cá nhân, nhưng tôi sẽ giữ lại điều đó. Bài kiểm tra cuối cùng
đó, để xem các bạn sẽ phản ứng như thế nào khi thực hiện nó.
Và khi Ngài đã ban cho Áp-ra-ham thử thách này, thì Ngài thấy
Áp-ra-ham đúng như lúc ông đã có lúc bắt đầu. Sẽ thật là một
phước lành vào sáng nay nếu chúng ta nhận lời hứa chữa lành
của Ngài sẽ chịu đựng đúng như chúng ta đã làm khi chúng ta
đứng đây và chấp nhận nó. Cho dù bác sĩ nói gì đi nữa, hãy đứng
thật đúng.

11 Và khi ông làm điều này, và không hề giữ lại đứa con trai
duy nhất của mình, nhưng sắp sửa đâm con dao vào lòng của Y-
sác, để hủy bỏ lời làm chứng của ông. Ông đã làm chứng, khắp
nơi trên thế gian mà ông quen biết, rằng ông sẽ có đứa con trai
này. Và rồi khi người con trai đến, ông được yêu cầu gấp đôi trở
lại, và phá hủy hy vọng duy nhất mà ông có để cho lời chứng
của mình được hoàn thành. Và khi Đức Chúa Trời thấy rằng ông
trung thành với đức tin mà ông có nơi Đức Chúa Trời, Đức Chúa
Trời nhìn ra từ các tầng trời và Ngài phán, “Ta đã thề với chính
Ta rằng Ta sẽ ban phước cho ngươi và làm cho ngươi sanh sản
thêm nhiều, và dòng dõi của ngươi sẽ chiếm giữ cửa thành của
quân thù nghịch.” Thật làmột lời hứa tuyệt vời!

12 Và Rê-bê-ca, là mẹ của đứa con trai được chờ đợi, đã hứa, nổi
tiếng này, khi nàng được gọi đến cuộc thử thách cuối cùng, về
một người đàn ông lạ mà nàng chưa từng thấy trước đây. Chỉ có
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nàng đã nhìn thấy công việc của Đức Thánh Linh. Và khi cha mẹ
nàng không thể hoàn toàn quyết định liệu nàng có nên đi với
người lạ này hay không, làm vợ củamột người đàn ôngmà nàng
chưa từng gặp mặt, nàng đã được đưa đến sự thử nghiệm cuối
cùng. “Chúng ta sẽ gọi cô gái trẻ và để cô ấy nói. Chúng ta sẽ nghe
từmiệng của cô ấy liệu cô ấy sẽ đi, có hay không.”

13 Đó là cách được mang đến cho tất cả Dòng dõi của Đức Chúa
Trời. Nó phải làmiệng của bạn. Chúamuốnnghe từ bạn.

14 Vì vậy khi nàng được đưa vào thử thách, nàng không hề do
dự một chút nào. Nàng nói, “Tôi sẽ đi.” Tôi thích điều đó. Không
phải, “Hãy để tôi quyết định. Để tôi nghiên cứu kỹ điều đó đã.”
Nàng đã hoàn toàn bị thuyết phục. Đó là những người mà Chúa
có thể sử dụng, khi bạn hoàn toàn được thuyết phục rằng Đức
Chúa Trời sẽ giữ lời hứa củaNgài. Nói, “Tôi sẽ đi.”

15 Và những người của nàng lúc đó, rất được xức dầu, có thể
đã không biết điều đó, nhưng họ đã nói tiên tri khi đặt tay trên
em gái của mình, và con gái của họ; cô gái Do Thái trẻ, đẹp này,
khi họ đặt cô lên con lạc đà và đưa cô đến một vùng đất lạ, giữa
nhữngngười xa lạ. Nhưng cómộtĐiều gì đó trênhọ.Họnói, “Hãy
để dòng dõi của em chiếm giữ cổng thành kẻ thù của chúng. Em
hãy làmẹ của hàng ngàn triệu người.”

16 Và, ngày nay, chủng tộc người đó và dân sự đó của Đức Chúa
Trời bị tản lạc từ biển này sang biển khác, trên khắp thế giới.
Trong sự sống lại đó họ sẽ giống như những ngôi sao trên Thiên
đàng, khi những ánh sáng rực rỡ chiếm vị trí của họ, khi họ đi
qua bầu trời. Và khi họ đến, họ sẽ giống như biển cả bên…hoặc
cát bên bờ biển. Sẽ có hàng nghìn triệu người trong số họ.

17 “Dòng dõi của ngươi sẽ chiếm giữ cửa thành của quân thù.”
Đó là lời đã thề củaĐức Chúa Trời, “Dòng dõi Áp-ra-ham.”

Thế thì, bởi Đức Thánh Linh của Ngài, thấy rằng người mẹ,
cũng là phần của người con trai, vì họ là một phần của xác thịt.
Sau đó, Đức Thánh Linh làm việc qua những người này, nói,
“Ngài…Hãy để Dòng dõi của ngươi chiếm hữu cửa thành của
quân thù.” Sau đó, Đức Chúa Trời thề rằng Ngài sẽ chiếm giữ
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cổng thành của kẻ thù, thế thì Hội thánh của Đức Chúa Trời hằng
sống sẽ đặt ở vị trí nào?

18 Chúng ta là Dòng dõi Áp-ra-ham. Vì, chúng ta, đã chết trong
Đấng Christ, chúng ta là, mang Dòng dõi Áp-ra-ham và là người
thừa kế với người, theo cùngmột lời hứa đã thề. Chúng ta là Dòng
dõi của Áp-ra-ham, và là người thừa kế mọi lời hứa đã được ban
cho ông. Nhưng khi thử thách đến, đó là chỗ mà chúng ta thất
bại. Nhưng tôi không tin rằng Dòng dõi Áp-ra-ham thật sự sẽ thất
bại. Họ sẽ dũng cảmvà trung thành nhưÁp-ra-ham.

19 Bây giờ chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời không thể nói bất
cứ điều gì hoặc—hoặc đưa ra lời hứa nào trừ khi Ngài sẽ làm
trọn điều đó. Ngài phải làm điều đó để là Đức Chúa Trời. Nhiều
năm sau, khi cùngmột dân tộc này, những người được hứa, dòng
dõi Áp-ra-ham ở trong cuộc hành trình của họ, đi vào một—một
miền đất hứa, có một cánh cửa mà đứng, và chống lại ông, và
đó là người anh em của chính ông, Mô-áp, người đã nói, “Ông sẽ
không qua đất của tôi. Tôi sẽ thấy rõ điều đó rằng ông sẽ không
đi qua đất của tôi.”

20 Ông nói, “Nếu bò của chúng tôi liếm cỏ của ông hoặc nếu
chúng uống nước của ông, chúng tôi sẽ trả tiền cho ông.”

Nhưng ông ta nói, “Ông sẽ không băng qua xứnày.”

21 Nhưng lời hứa của Chúa đã đúng. Vì vậy họ đi và kiếm tiên
tri của họ, Ba-la-am, và đưa ông xuống để rủa sả dân chúng. Và
đây là những gì người ấy nói. Họ cố cho ông thấy phần xấu nhất
của dòng dõi phước hạnh, nhưng Đức Chúa Trời đã cho ông thấy
phần tốt nhất của nó. Ông nói, “Hễ ai nguyền rủa Y-sơ-ra-ên sẽ
bị bị nguyền rủa, và ai chúc phước cho người sẽ được phước.”
Và các thanh chắn được hạ xuống và Israel vượt qua vùng đồng
bằng. Đức Chúa Trời đã hứa ông sẽ chiếm được cửa thành của
kẻ thù của mình.

22 Sau đó, trong nhiều năm, cómột người tên là Đa-ni-ên, người
ở trong Dòng dõi Nhà Vua này, và trong hàng ngũ các lời hứa, vì
người là Dòng dõi Áp-ra-ham. Và Đức Chúa Trời đã chọn người
trước khi sáng thế, để làmnhà tiên tri củaNgài, và ông sống dũng
cảmvà ông sống trung thành. Và ngay cả ở trongmột vùng đất xa
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lạ, ông đã có mục đích trong lòng mình, “Tôi sẽ không làm ô uế
bản thân với họ.” Đó là Dòng dõi thực sự của Áp-ra-ham; sống ở
trong một vùng đất khác biệt, sống giữa những người khác biệt,
nhưng vẫn dũng cảm với lời hứa đó. “Tôi sẽ không làm ô uế bản
thân với họ. Tôi sẽ luôn sống đúng.”
23 Đức Chúa Trời đã thử thách ông như Ngài đã làm với tổ phụ
ông, là Áp-ra-ham. Và nhà vua nói, “Ngươi sẽ giống như một
trong số chúng ta và thờ phượng theo cách chúng ta thờ phượng,
nếu không ta sẽ némngươi vàomột hang động đầy sư tửđói.”
24 Đa-ni-ên, giống như Áp-ra-ham tổ phụ của người, đã nói,
“Vua có thể ném tôi vào hang sư tử, nhưng tôi sẽ không cúi đầu
trước bất kỳ hình tượng nào của vua. Tôi sẽ không theo tôn giáo
hình thức của vua. Tôi sẽ trung thành với ĐứcGiê-hô-va.”
25 Và ở đó đỉnh điểm căng thẳng đã xảy ra. Nhà vua đã giữ lời
hứa củamình và ông đã vớ lấy nhà tiên tri, hoặc bắt ông và ném
vào hang sư tử. Và khi những con sư tử, kẻ thù của Đa-ni-ên, lao
đến với nhà tiên tri, Đức Chúa Trời đã giữ lời hứa của Ngài. Ngài
đã chiếm hữu cánh cửa của kẻ thù của ông. Đức Chúa Trời để
một Thiên sứ đứng ở đó trước những con sư tử đó, và chiếm lấy
cửa. Đức Chúa Trời giữ lời hứa của Ngài. “Người chiếm hữu cửa
của kẻ thù củamình.” Đức Chúa Trời đã phán vậy.
26 Lúc đó có ba người nữa ở dưới đó đã cam kết trung thành với
cứu cánh, những người thực sự là Dòng dõi của Áp-ra-ham, và
đó là Sa-đơ-rắc và Mê-sác và A-bết-nê-gô, và họ đã bị đưa ra thử
thách. Và người ta nói, “Nếu các ngươi không cúi đầu khi nghe
thấy tiếng đàn hạc và tiếng kèn vang lên, nếu các ngươi không
cúi đầu trước tôn giáo của chúng tôi, và tránh xa họ những thứ
mà các ngươi đang—đang bênh vực! Và các ngươi cũng tẻ nhạt
hết rồi, dù sao đi nữa. Tôn giáo của các ngươi không hơn tôn giáo
của bất cứ ai khác.” Chúng ta không nghe thấy điều đó mọi lúc
sao? Nhưng tôn—tôn giáo của Chúa Jêsus Christ thì khác. Quyền
năng của sự phục sinh của Ngài là khác hẳn. Chúng ta làmột dân
khác hẳn, một dân kỳ dị, một chức tế lễ nhà vua. Đức Chúa Trời
đã làm ra sự khác biệt.
27 Nhưng khi họ nói, “Các ngươi sẽ phải trở thành một trong
chúng ta.” Sẽ ổn cả với Sa-đơ-rắc vàMê-sác vàA-bết-nê-gô nếuhọ
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muốn trở thành một trong số họ, nhưng họ sẽ không bao giờ trở
thành một trong những người nước ngoài. Bây giờ, họ nói, “Nếu
các ngươi không làm điều đó, chúng ta có một cánh cửa dẫn đến
lò lửa hực ở đây, chúng ta có thể mở ra và ném các ngươi vào đó,
và các ngươi sẽ ướcmình trở thànhmột trong số chúng ta.”

28 Họ đã nhớ lời hứa. Người ta dẫn họ xuống ngay lò lửa hực.
Và khi họ mở cửa và ném họ vào trong lửa, kẻ thù của họ sẽ tiêu
diệt họ, họ chiếm giữ cửa của kẻ thù của họ. Đức Chúa Trời đã sai
Con Ngài vào trong những ngọn lửa đó và làm mát các làn gió,
và nói chuyện với họ khi họ ở trong đó. Lời hứa của Đức Chúa
Trời đã giữ đúng. Họ chiếm hữu cửa của kẻ thù. Thử thách trước
tiên, sau đó họ sở hữu cửa của kẻ thù.

Há đó không phải là Chúa Jêsus Đấng đã đưa ra lời hứa
chăng? “Nếu ngươi gây cho một trong những đứa trẻ này phạm
tội, thì thà ngươi buộc một cối xay vào cổ của ngươi và ngươi
bị ném xuống dưới đáy biển còn hơn. Đừng gây cho những đứa
nhỏ tin vào Ta phạm tội. Và những kẻ mà tin vào Ta sẽ có những
dấu hiệu này.”

29 Ngài đã tạo ra sự khác biệt. Ngài đã thể hiện về những gì đã
tin và những gì không tin.

Ở đó, luôn luôn, có ba đám đông dân sự, đó là: người không
tin, người giả tin, và người tin. NhưngĐức Chúa Trời cómột cách
để chứngminh ai làmột người tin. Người tin đó kiên định về điều
Đức Chúa Trời phán là Lẽ thật. Vâng.

30 Đó là Ê-li, người Thi-sê-be, khi đến đỉnh điểm thách thức, cho
đến nỗi ông nghĩ rằngmình là người duy nhất trong dân tộc vẫn
còn sống cho Đức Chúa Trời. Và nhà vua sẽ đưa ông ra xét xử.
Và họ bắt bớ ông. Và nữ hoàng tô vẽ mặt mày, nhỏ bé đó, tên là
Giê-sa-bên, đã đe dọa mạng sống của ông. Và khi đến đỉnh điểm,
Ê-li đã chiếm giữ các cửa thành của kẻ thù và khiến cả dân tộc
trở lại với Đức Chúa Trời một lần nữa. Đức Chúa Trời giữ lời hứa
của Ngài.

31 Chính Môi-se, sau khi cũng thuộc Dòng dõi nhà vua này,
Dòng dõi Áp-ra-ham, khi ông được sai xuống Ai Cập, để giải cứu
dânY-sơ-ra-ên; vàĐức ChúaTrời đã ban cho ôngnhững dấuhiệu
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và điều kỳ diệu để thực hiện, và để đánh vào đất, và sinh ra ếch,
và bọ chét, và sự tối tăm, và mưa đá, và mưa, và lửa, và đã làm
tất cả những phép lạ này. Tuy nhiên, khi ông dẫn họ ra khỏi bởi
bàn tay Đức Giê-hô-va, có lúc ông gặp cánh cổng giữa ông và đất
hứa. Đó là Biển Đỏ, chắn ngang trên đường đi. Họ bị quân đội
của Pha-ra-ôn bao vây, núi non, sa mạc, và Biển Đỏ. Nhưng Môi-
se bước tới chiếm giữ cửa thành của kẻ thù, và băng qua Biển
Đỏ, như đi trên đất khô, khi như ông đang đi trên con đường
đầy bụi. “Người sẽ chiếm giữ cửa thành của kẻ thù.” Đức Chúa
Trời đã phán vậy, và điều đó giải quyết ổn thỏa.

32 Chỉ một vài năm sau khi thử thách xảy đến, và hội thánh
rung chuyển hết mức, như một điều quá dễ dàng đối với một
hội chúng gồm nhiều người để làm khi điều gì đó dường như
không xảy ra theo cách mà nó phải xảy ra. Đức Chúa Trời làm
cho nó theo cách đó. Đức Chúa Trời mang những căng thẳng
vào hội thánh, “Mọi người con đến với Đức Chúa Trời phải được
thử thách, và được chứng minh, và được thử nghiệm.” Ngài để
sự đau ốm tấn công bạn. Ngài để cho bệnh tật ập đến trên bạn,
để kiểm tra bạn và chứng minh bạn, cho thế giới thấy rằng bạn
thực sự là Dòng dõi của Áp-ra-ham. Ngài cho phép điều đó theo
ý muốn của Chính Ngài. Ngài cho phép những thảm họa. Ngài
cho phép bạn bè chống lại bạn. Ngài cho phép tất cả những
điều này, và thả ma quỷ ra, để cám dỗ bạn. Và hắn sẽ làm tất
cả chỉ trừ mạng sống của bạn. Hắn có thể ném bạn lên giường
bệnh tật. Hắn có thể khiến hàng xóm của bạn chống lại bạn.
Hắn có thể khiến giáo hội chống lại bạn. Hắn có thể làm hầu
hết mọi thứ và đó là ý muốn của Đức Chúa Trời để hắn làm
điều đó. Chúng ta được dạy rằng điều đó quý hơn vàng, đối với
chúng ta.

33 CònÁp-ra-hamvới Y-sác, trên núi, người đã được ban lời hứa
thì sao? Và nhờ lòng trung thành và sự hiểu biết của ông, và đức
tin của ông nơi Đức Giê-hô-va, nhờ đó, và chỉ điều đó, mà Đức
Chúa Trời đã nhìn xuống và nói, “Dòng dõi người sẽ sở hữu các
cổng thành. Ta đã thề với chính Ta rằng Ta sẽ làm những điều
này.” Không có ai vĩ đại hơn mà Ngài có thể thề, nhưng Ngài đã
thề với chính Ngài.
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Sau đó, nếu Ngài để Áp-ra-ham bị thử thách đến thời điểm
cuối cùng đó, thì Ngài phải thử thách bạn và tôi trong giây phút
cuối cùng đó, thời điểm quyết định đó khi mọi thứ còn xa bạn.
Bạn phải đứng một mình ở đó. [Anh Branham gõ lên bục giảng
hai lần—Bt.] Halêlugia! Chính là thế.

34 Đứng một mình. Hãy bước ra khỏi đó và nói, “Dẫu Ngài giết
tôi, nhưng tôi sẽ tin cậy Ngài.” Đó là Dòng dõi của Áp-ra-ham.
Đó là Đấng đưa ra lời hứa. “Cho dù những người còn lại nói gì
đi nữa, những người còn lại làm gì; đối với tôi và nhà của tôi,
chúng tôi sẽ phụng sự Đức Chúa Trời.” Nói, “Nếu những người
còn lại của họ nói, ‘Không có gì để trải nghiệm. Đó làmột loạt của
sự phấn khích’; đối với tôi và nhà của tôi, chúng tôi sẽ phụng sự
Đức Chúa Trời.”

Và tôi muốn nói chuyện với Phao-lô ngay tại đây, và nói,
“Theo cách mà người ta gọi là ‘dị giáo’ vậy tôi thờ phượng Đức
Chúa Trời của tổ phụ chúng tôi.”

“Dù họ là kẻ rách rưới đến trong nhà thờ, dù họ là kẻ hay vặn
vẹo, và dù họ là tất cả các loại tiên tri giả và mọi thứ đều vào hội
thánh giữa dân sự, trong vùng lân cận vàmọi thứ; nhưng đối với
tôi và cho nhà của tôi, chúng tôi sẽ hầu việc Chúa. Dù tất cả họ
đều không đến, và dù hội thánh trở nên lạnh nhạt, thờ ơ; tôi và
nhà tôi, chúng tôi sẽ hầu việc Chúa. Mặc dù nếu ai đó đã được
cầu nguyện và không được khỏe mạnh; không có liên quan với
nó; cho tôi và nhà của tôi, chúng tôi hầu việc Chúa.” Những thử
nghiệm và thử thách.

35 Con người sai lầm, nhưng Đức Chúa Trời thì không. Con
người, bạn để ý đến một người, người đó sẽ mắc sai lầm. Có thể
không cố ý, nhưng anh ta sẽ làm điều đó. Đức Chúa Trời cho
phép anh ta làm điều đó để Ngài có thể lay chuyển đức tin của
bạnkhỏi conngười. Đức tin của chúng ta khôngphải vào sựkhôn
ngoan của con người, nhưng vào quyền năng của sự sống lại của
Chúa Jêsus Christ. Đó là nơi Dòng dõi Áp-ra-ham đích thực đặt
lời hứa của họ. Bởi vì, họ chỉ có thể là Dòng dõi Áp-ra-ham khi
họ nhận được Đức Thánh Linh. Nếu không có Đức Thánh Linh
họ không phải là Dòng dõi Áp-ra-ham. Cũng chính đức tin đó đã
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ở trong Áp-ra-ham đến với người tin. Bất kể điều gì xảy ra hoặc
trái ngược như thế nào, người tin vẫn tiến tới đúng đắn.
36 Các thám tử quay về và nói, “Ồ, thật là—thật là ngu ngốc
khi kiểm tra. Không cần phải đi xa hơn nữa, bởi vì họ là những
người khổng lồ ở nơi đó. Và họ có những chính quyền tuyệt vời,
và họ—họ có gươm giáo, và, ồ, chúng tôi thậm chí trông giống
như những con châu chấu ở bên cạnh họ.”
37 Tôi không biết, nhưng ở đây tôi bị thuyết phục để tin rằng
Giô-suê chỉ là một người tầm thường, nhỏ bé, chỉ là một anh
chàng khờ khạo, hơi nhỏ bé. Tôi có thể thấy ông nhảy lên trên—
trên một cái bao lơn nào đó, và nói, “Hỡi các ông và các anh
em,” trước hai triệu người, “chúng ta có thể còn hơn cả chiếm
lấy chúng.” Hiểu không? Tại sao? Đó là Dòng dõi Áp-ra-ham. Đức
Chúa Trời đã ban lời hứa. Đó là vật sở hữu của họ. Đức Chúa Trời
đã ban lời hứa. Không thành vấn đề sự chống đối là gì, Dòng dõi
Áp-ra-ham thực sự nói, “Chúng ta có thể chiếm lấy nó vì Chúa đã
ban nó cho chúng ta.”
38 Ở đó các bạn đứng sáng nay. [Anh Branham vỗ tay hai
lần—Bt.] Ở đó Hội thánh của Đức Chúa Trời hằng sống đứng
vững. Tôi không quan tâm ai khác nói gì, bác sĩ nói gì, bất cứ
điều gì, người không tin nói gì, chúng ta có thể hơn cả một sự
phù hợp cho bất cứ điều gì đi kèm. Chúng ta là Dòng dõi của Áp-
ra-ham, và chúng ta sẽ sở hữu cánh cổng của kẻ thù, cho dù kẻ
thù là gì đi nữa. Đức Chúa Trời đã ban lời hứa. Đó là của họ, sở
hữu của họ.
39 Sự chữa lành là tài sản của bạn. Sự cứu rỗi là tài sản của bạn.
Đức Thánh Linh là sự sở hữu của bạn. Và ngày nay có hàng ngàn
thầy giảng vĩ đại và vân vân trên đất, nói rằng, “Không phải vậy.”
Nhưng Dòng dõi Áp-ra-ham biết điều đó là vậy. Họ lội ngay vào
và chiếm được các cánh cửa thành của kẻ thù. Đức Chúa Trời
nói rằng họ sẽ. Họ tin điều đó vì đó là một lời hứa. “Dòng dõi của
Người sẽ chiếm giữ cửa thành của quân thù.” Bây giờ bạn sẽ trải
qua thử nghiệm, thử thách.
40 Và Giô-suê đứng đó, trung thành. Anh chàng nhỏ bé nói, “Tôi
không quan tâm họ lớn như thế nào. Tôi không quan tâm họ lấy
loại giáo nào, tường thành của họ cao bao nhiêu, và nó vĩ đại đến
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mức nào. Lời hứa của chúng ta là, rằng, ‘Cửa thành sẽ được sở
hữu bởi Dòng dõi của các con cái của Đức Chúa Trời,’ và chúng
ta sẽ đi qua để chiếm lấy chúng. Chúng tôi không phải là một đối
thủ đối với họ.” Ồ, đó là Dòng dõi thật.
41 Nhiều người trong số họ được sinh ra, là dòng dõi xác thịt,
nói, “Chúng tôi không thể làm điều đó được. Không cần phải cố
gắng. Thấy chưa, chúng tôi đông hơn. Chúng tôi vượt trội; chúng
tôi là tất cả.” Không có vấn đề gì, người sẽ không…Họ đang nhìn
vào…những gì mắt thường thấy. Và Giô-suê đang nhìn những gì
Đức Chúa Trời nói.
42 Dòng dõi Áp-ra-ham không nhìn vào bất kỳ điều gì tự nhiên.
Họ nhìn vào những gì Chúa đã nói. Đó là lời hứa. Điều gì sẽ xảy
ra nếu Áp-ra-ham nhìn vào tự nhiên? Ở một người phụ nữ trăm
tuổi…Chín mươi, đúng như vậy. Và ông ấy thì một trăm. Và đã
sống với bà ấy từ khi bà còn là một cô bé, còn ông là một cậu bé,
không có con. Ông không nhìn vào những thứ đó. Ông nói rằng
ông coi những thứ đó như thể chúng không có, vì ông chỉ nhìn
vào những gì Đức Chúa Trời phán. “Ta sẽ ban phước cho ngươi,
hỡi Áp-ra-ham, và Ta sẽ cho ngươi một dòng dõi bởi Sa-ra.” Và
ông đã tin điều đó. Anh em không nhìn vào điều đối lập. Chúng
ta nhìn vào những gì Đức Chúa Trời đã nói. Đức Chúa Trời đã
nói điều đó, thế là xong.
43 Vậy nên khi người xuống sông Giô-đanh, khi Giô-suê được
phong làm tổng chỉ huy đạo quân, và họ xuống đến tận mép
nước và có thể nhìn qua và thấy Giê-ri-cô. Nhưng, giữa họ, khi
Giô-suê đã chuẩn bị sẵn quân đội, thì có một cánh cổng. Cổng đó
được gọi là Giô-đanh.

Nhưng lời hứa của Đức Chúa Trời thì tốt cho mọi cửa thành.
Cho dù đó là cửa nào, lời hứa của Đức Chúa Trời là tốt lành.
“Người sẽ sở hữu các cánh cổng của kẻ thù.” Điều đó không có gì
tranh cãi nữa.

Khi ông xuống sông Giô-đanh vào sáng hôm đó, có lẽ, tôi sẽ
tin rằng ma quỷ có những đám mây bão giăng khắp nơi, những
vùng nước lớn như bùn lớn cũ lăn xuống, những cánh đồng bị
lũ quét qua. Ôi, thật là một thời giờ thử thách! Nhưng Giô-suê
nói, “Hãy sẵn sàng, các ngươi sẽ thấy Vinh quang của Đức Chúa
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Trời.” Và họ thánh hóa bản thân và sẵn sàng, sẵn sàng khi mọi
thứ dường như trái ngược. Nhưng đó là Dòng dõi của Áp-ra-ham,
mà Đức Chúa Trời đã thề, “Ta sẽ ban cho người cánh cổng.” Ông
đến sôngGiô-đanh, đó là cổng của ông, và ông đã sở hữunó.

44 Một trong những buổi sáng này tôi cũng phải xuống cánh
cổng cuối cùng đó. Bạn phải xuống sông Giô-đanh, nhưng Dòng
dõi Áp-ra-ham sẽ chiếm giữ cửa thành. Bất kể đó là gì, người sẽ
sở hữu cánh cổng củamọi kẻ thù.

45 Tất cả những người đó đều là những người vĩ đại. Họ đã chết
trong hàng ngũ. Nhưng, cuối cùng, một ngày ở Bết-lê-hem của
xứ Giu-đê, Dòng dõi Nhà Vua được sanh ra. Mà, tất cả người
còn lại của họ chỉ là cái bóng. Dòng dõi Nhà Vua được sinh ra,
không phải của một người. Nhưng Ngài được sinh ra bởi một nữ
đồng trinh, với Quyền năng trong huyết quản của Ngài, để chiến
thắng sự chết và âm phủ. Đức Chúa Trời đã hứa. Một người bình
thường không thể làm điều đó. Nhưng nếu Đức Chúa Trời hứa,
Ngài cũng giống như Đức Chúa Trời mà Ngài đã có trước đó vài
phút, với Áp-ra-ham, Giê-hô-va di-rê, Chúa sẽ sắm sẵn con đường
để đi đến cánh cổng. Làm thế nào chúng ta sẽ làm điều đó? Giô-
suê đã chết. Môi-se chết. Những người còn lại đã chết. Nhưng
Đức Chúa Trời phán, “Người sẽ chiếm giữ cổng của kẻ thù của
mình.” Người sẽ chiếm hữu cái chết như thế nào? Ngài đã có
một cách để làm mọi việc. “Người sẽ sở hữu cánh cổng của kẻ
thù của mình.”

46 Dòng dõi Nhà Vua ra đời. Ngài đã bị cám dỗ theo mọi cách
giống như chúng ta. Cũngnhưbạnphải bị cámdỗ, Ngài cũng vậy.
Ma quỷ nhanh chóng đưa Ngài, khi Ngài nhận lãnh Đức Thánh
Linh, vào đồng vắng trong bốnmươi ngày đêm, để bị cám dỗ. Và
khiNgài bước ra…Và lúcNgài chết, chúng đóng đinh vào tayNgài
và nhổ vàomặt Ngài. Ngài đã trải quamọi sự đau ốm. Nhưng khi
Ngài còn ở đây trên đất, Ngài đã chứng minh rằng Ngài có thể
chiến thắng bệnh tật. Khi bà gia của Phi-e-rơ nằm đau, bị bệnh
bại liệt, ông rờ vào tay bà và cơn sốt đã lìa khỏi bà. Khi người
phung kêu lên trước cổng, “Ô uế! Ô uế! Nếu Ngài khứng, Ngài có
thể làm cho tôi được sạch.”
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47 Ngài phán, “Ta khứng. Ngươi hãy khỏemạnh.” Ngài đã chinh
phục và chiếm được cửa ải của bệnh phung. Ngài đã chiếm lấy
cánh cổng của những cơn sốt.

Ngài khiếnmọi bản chất phải vâng lời Ngài. Ngài là Dòng dõi
Áp-ra-ham, Dòng dõi Nhà Vua, Người mà được ban cho lời hứa;
cho Ngài, Áp-ra-ham và tất cả Dòng dõi theo ông, cho đến Dòng
dõi Nhà Vua, và tất cả Dòng dõi sauNgười. Lời hứa của Đức Chúa
Trời là thật. Ngài đã chiến thắng bệnh tật.

Ngài đã chiến thắng cám dỗ. Khi kẻ thù khạc nhổ vào mặt
Ngài, tát vào quai hàmNgài, thì Ngài quay sang hướng khác. Khi
họ giật râu khỏi mặt Ngài và khạc nhổ vào Ngài, Ngài không bao
giờ chọc tức trở lại. Ngài đã chinh phục cánh cổng cám dỗ và
chiếm lấy nó.
48 Thế thì bạn nói, “Tính nóng nảy của tôi không cho phép tôi
làm điều đó.” Bạn, Dòng dõi Áp-ra-ham, vâng, thưa quý vị, Ngài
đã chinh phục nó cho bạn.
49 Khi Ngài bị chọc tức, Ngài không chọc tức lại. Khi Ngài bị chế
giễu, Ngài đã giữ sự yên lặng của Ngài. Khi Ngài bị gọi là ma quỷ,
Ngài đã giữ sự yên lặng của Ngài. Ngài có một công việc, và đó là
công việc của Cha, và Ngài đã tiếp tục làm việc đó. Rồi, cuối cùng,
họ đã đưa Ngài đếnmột thập tự giá. Cái chết đã phải đối mặt với
Ngài. Tất cả những người còn lại đã chinh phục biển cả, chinh
phục thiên nhiên, và họ chinh phục sư tử, và họ chinh phục lửa.
Họ đã đắc thắng mọi thứ trừ cái chết. Nhưng ở đây là Đấng đang
đập trong não của Ngài, mạch máu của Ngài, và có Quyền năng
chinh phục của sự chết. Vì vậy họ nắm lấy tay Ngài và duỗi Ngài
ra và đóng đinh Ngài vào thập tự giá. Họ đánh Ngài và họ lấy
roi đánh Ngài cho đến khi xương của Ngài nhìn chằm chằm vào
Ngài. Nhưng khi họ làm vậy, và họ đã làm tất cả những gì họ
có thể làm, thì cái chết ập đến với Ngài, nói, “Bây giờ ta sẽ lấy
Ngươi như ta đã làm với Giô-suê. Ta sẽ lấy Ngươi như ta đã làm
Đa-ni-ên. Và ta sẽ làm tất cả những điều này, bởi vì ta sẽ làm cho
Ngươi chết.”
50 Và Ngài đã chết cho đến nỗi mặt trời phải tự xấu hổ. Ngài
đã chết cho đến nỗi thiên nhiên xấu hổ và nó không hoạt động.
Mặt trời đã lặn giữa ban ngày. Các ngôi sao không muốn xuất
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hiện. Ngài đã chết cho đến nỗi các nguyên tố quá đen đến mức
bạn không thể nhìn thấy bàn tay của mình trước mặt bạn, vào
giữa ban ngày. Tôi tưởng tượng thiên nhiên nói, “Hãy để tôi chết
với Ngài.”

51 Hỡi anh em! Sau đóma quỷ đã gửi linh hồn quý giá của Ngài
vào hố không đáy của địa ngục. Ở đó, các cửa đãmở, nhưng Ngài
đã đi ra vào ngày thứ ba, đã chinh phục nó. A-men. “Dòng dõi
của Ngài sẽ chiếm giữ cánh cổng của kẻ thù.” Chinh phục cái
chết! Ngài đã chinh phục địa ngục. Vào buổi sáng Phục sinh đầu
tiên đó, Ngài đã chinh phục đượcmồmả. Bây giờ chúng ta đứng,
còn hơn cả những kẻ chinh phục, nhờ Ngài Đấng đã yêu thương
chúng ta.

52 Vào Ngày lễ Ngũ tuần, Ngài đã ban Đức Thánh Linh xuống,
để tiếp tục, thông qua các dân Ngoại, lấy ra một Dòng dõi của
lời hứa. Để ban cho dân Ngoại, những kẻ ngoại đạo, ban cho họ
phép báp têm bằng Đức Thánh Linh, để mang họ vào Lời hứa.
Bây giờ chúng ta có quyền chiến thắng mọi bệnh tật. Chúng ta
không cần phải chinh phục nó; nó đã bị chinh phục rồi. Chúng
ta chỉ cần tuyên bố lời hứa và thực hiện nó. Nó đã bị chinh phục
rồi. Cái chết bị chinh phục. Địa ngục bị chinh phục. Bệnh tật được
chinh phục. Sự cámdỗ bị chinh phục. Tất cảma quỷ đều bị chinh
phục. Địa ngục bị chinh phục. Sự chết bị chinh phục. Mồ mả bị
chinh phục. Chúng ta đứng trong cổng, chiếm lấy nó, không cần
phải bắn. Nó đã được trả giá rồi.

53 Kẻ thù củaNgài, Ngài sẽ chiếm giữ cổng của kẻ thù củamình.
Bao nhiêu? Hàng ngàn triệu. Ngài sẽ sở hữu cánh cổng của kẻ
thù của mình, mọi kẻ thù. Ngài đã sống lại từ cõi chết. Chúng ta
sở hữu nó bởi vì Ngài đã ban nó cho chúng ta. Tất cả đều là một
món quàmiễn phí, bên cạnh tất cả những thứ đó, vàmọi thứmà
Ngài đã làm, và chinh phục mọi cánh cửa. Ngài đã chiến thắng
bệnh tật, chiếm lấy cửa thành. Điều duy nhất chúng ta phải làm
là đi đến cổng, nói, “Nhân danh Chúa Jêsus Christ, Đấng Chinh
Phục!” A-men.

54 Khi đến lúc chết, thần chết nói, “Hãy xem ta khiến nó chối
bỏ tôn giáo của mình.”
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55 “Nhơn danh Chúa Jêsus Christ thành Na-xa-rét, hãy lùi lại,
hỡi Giô-đanh!” Dòng dõi Áp-ra-hamchiếm lấy cổng thành.

56 Ồ, Phao-lô nói, khi họ định chặt đầu ông, Dòng dõi Áp-ra-
ham, ông nói, “Hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu? Hỡi mồ mả,
sự chiến thắng của mày ở đâu? Tạ ơn Đức Chúa Trời là Đấng đã
ban cho chúng ta sự chiến thắng qua Chúa Jêsus Christ.”

57 Ông sẽ chiếm được cổng của kẻ thù, hãy chiếm lấy nó. Bây
giờ, ông khôngbị đánhở cổng. Ông sẽ chinhphụcnóvà chiếm lấy
nó. Ông sẽ sởhữunó. Điềuđó là trongQuyền lực của chính ông.

58 Trong Hội thánh của Đức Chúa Trời hằng sống, sáng nay, đặt
Quyềnnăng để chữa lànhmọi bệnh tật. TrongHội thánh củaĐức
Chúa Trời hằng sống được ban cho Quyền năng chiến thắngmọi
cám dỗ. Trong sự sở hữu của Hội thánh của Đức Chúa Trời hằng
sống, sáng nay, đặt Quyền năng để xiềng xích tội lỗi và vứt bỏ
nó, và nhận phép báp têm của Đức Thánh Linh, trong Hội thánh
của Chúa Jêsus Christ.

“Hễ điều gì các ngươi muốn, hãy cầu xin trong Danh Ta, và
nó sẽ được ban cho các ngươi. Còn ít lâu nữa, và thế gian (không
phải Dòng dõi, dòng dõi không được tái sinh) sẽ không còn thấy
Tanữa. Tuynhiên, các ngươi sẽ thấy Ta, vì Ta sẽ ở cùng các ngươi,
ngay cả trong các ngươi, cho đến tận thế.” Gì? Dòng dõi Nhà Vua.
“Những công việc mà Ta làm, các ngươi cũng sẽ làm. Ta sẽ xác
minh chính Ta rằng Ta ở với các ngươi, vì những dấu hiệu này
sẽ đi theo kẻ nào tin.”

Người sẽ sở hữu dòng dõi của kẻ thù của mình. Người sẽ
chiếm hữu. Dòng dõi của người sẽ sở hữu cánh cổng của kẻ thù,
cho dù cánh cổng đó là gì đi nữa. Nếu đó là bệnh tật, cám dỗ, tội
lỗi, bất kể cửa ải nào, nó đều bị chinh phục. Và Dòng dõi Áp-ra-
ham chiếm hữu nó.

59 Các bạn có vui không, sáng nay, để biết rằng chúng ta đứng
giờ đây không chỉ làmột kẻ chinhphục,mà cònhơnmột kẻ chinh
phục? Ồ, không có gì để chiến đấu. Cuộc chiến đã kết thúc. Tiếng
còi đã thổi. Lá cờ đã dựng lên. Và ở giữa mọi đống tội lỗi, mỗi
giữa mọi phòng bệnh, là cây thập tự gồ ghề cũ kỹ, được trồng
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bởi Huyết của Chúa Jêsus Christ, một Đấng Chinh Phục. Điều duy
nhất chúng ta làm là tin, nhìn và sống.

“Ta sẽ ở cùng các ngươi. Ta sẽ chứng minh. Người ta đến vào
những ngày cuối cùng và nói, ‘Ồ, à, điều đó đã có.’ Nhưng Ta sẽ ở
cùng các ngươi. Và chính những điều Ta đã làm, ở đây trên trái
đất, Ta sẽ ở trong các ngươi, làm chính điều giống như vậy. Rồi
họ sẽ biết. Họ sẽ nhìn thấy Ta. Sự…Dân sự Ta sẽ nhìn thấy Ta.
Dòng dõi Áp-ra-ham sẽ thấy Ta. Họ sẽ biết Ta. Họ sẽ nhận ra Ta.
Những người khác sẽ gọi Ta là, ‘Bê-ên-xê-bun,’ giống như họ đã
làm. Nhưng các ngươi sẽ biết Ta, vì Ta sẽ cùng các ngươi. Các
ngươi sẽ nhìn thấy Ta, nhìn bằng mắt của các ngươi. Các ngươi
sẽ thấy Ta, vì Ta sẽ ở cùng các ngươi, thậm chí đến tận thế, chính
cùngnhữngđiềumàTa làm. Ai tin Ta, thì những công việc Ta làm
người ấy cũng sẽ làm, cùngmột loại công việc.”
60 Và, ngày nay, Hội thánh của Đức Chúa Trời hằng sống có đặc
ân đứng và nhìn thấy Chúa Jêsus Christ đắc thắng, đã sống lại,
Con của Đức Chúa Trời hằng sống, đang đứng hiện diện, đang
sống trong Hội thánh của Ngài, làm điều tương tự như Ngài đã
làm lúc đó. Thế thì chúng ta sở hữu cánh cổng củamọi kẻ thù.
61 Nếu anh em có một kẻ thù sáng nay, thì, anh em của tôi, chỉ
có…Nếu anh em là Dòng dõi Áp-ra-ham, sau khi nghe điều này,
không có đủ quỷ trong địa ngục có thể giữ cánh cổng đó trước
anh em. Nó sẽmở. Tôi không quan tâmnó là gì. Anh em bước lên
đó, như một Dòng dõi đã hứa, nói, “Tôi tuyên bố cái này là của
tôi. Đây là của tôi, bởi vì Đức Chúa Trời đã thề rằng Ngài sẽ khiến
Chúa Jêsus sống lại, và, qua Chúa Jêsus, tôi sẽ chinh phục nó. Ta
đến trong Danh của Đấng Chinh Phục đó, Chúa Jêsus Christ. Hãy
lùi lại. Ta đang đi qua.” A-men. “Người sẽ chiếm giữ cánh cổng
của kẻ thù.” Rồi đứng lên đó, với vai của anh em và tấm khiên
của anh em sáng chói, được bao phủ bởi Huyết của Chúa Jêsus.
Kẻ thù sẽ nhận ra nó.
62 Nếu các bạn có nhu cầu, hãy nói chuyện với Ngài ngay bây
giờ trong khi chúng tôi cầu nguyện, các bạn ở trong đây, sáng
nay, trong khi các bạn cúi đầu. Và nếu các bạn có nhu cầu, bạn
sẽ chỉ giơ tay về phía Chúa Jêsus chứ? Và chỉ nói điều đó trong
tấm lòng, trong lòng của các bạn, và nói, “Lạy Chúa, Ngài biết
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nhu cầu của con. Bây giờ, con đã nghe, sáng nay, và đó là Kinh
Thánh, ‘Người sẽ sở hữu cánh cổng của kẻ thù.’ Con đang đến
để chiếm giữ cánh cổng. Có lẽ con nóng tính. Có lẽ con cần Đức
Thánh Linh. Tội lỗi đã trói buộc con. Con có nhu cầu. Nhưng con
đang đến cổng bây giờ. Con sẽ chiếm lấy nó, sáng nay, cổng thành
của con. Vì vậy, xin ban đường, con đang đi qua.”

63 Chúc tụng Chúa, Ngài đã thấy tất cả những bàn tay này. Và
Ngài biết đây là Lời Ngài, Chúa ôi. Con đã chỉ trích dẫn Nó, và
đưa ra trong Kinh Thánh. Các nhân vật trong Kinh Thánh, về
cách họ thắng được các vương quốc và làm sự công bình, và dập
tắt ngọn lửa, sự dữ dội của ngọn lửa, và lánh khỏi lưỡi gươm,
và bịt miệng sư tử, và, ồ, còn hơn nữa, phụ nữ được sống lại từ
cõi chết, và nhiều điều, bởi vì Ngài đã hứa điều đó. Đó là lời hứa
củaNgài, “Dòng dõi của người.” “Dòng dõi của ngươi, Áp-ra-ham,
sẽ chiếm giữ cánh cổng thành của kẻ thù.” Và Ngài giữ lời hứa
của Ngài.

64 Bây giờ xin ban cho, Chúa ôi, điều ước muốn của lòng họ.
Xin cho họ từ đây trở thành một người khác. Xin cho họ đi, biết
rằng họ là—họ là những kẻ chinh phục, bởi vì Dòng dõi nhà Vua
đã chinh phục cho họ. Nhà Vua, khi Ngài đến, sinh ra bởi một
trinh nữ, Ngài đã chiến thắng mọi kẻ thù, ngay cả đến sự chết.
Vì vậy, sự chết tự nó không thể làm cho Dòng dõi Áp-ra-ham sợ
hãi. Chúng con có lời hứa rằng chúng con sẽ thừa hưởng trái đất,
và sẽ trở lại trong một cách vinh quang hơn, trong một thân thể
được vinh hiển, sau khi kẻ thù cuối cùng được đặt dưới chân, của
đứa con duy nhất và cuối cùng của Đức Chúa Trời sẽ đến trong
Vương quốc.

65 Nếu có những người giơ tay lên, lạy Chúa, đó là những tội
nhân, xin cứu họ. Những người mà đang sa ngã, xin cho họ biết
họ không cần phải cứ sa ngã. Người đó có thể sở hữu cánh cổng
sa ngã đó. Có thể người đó có tính khí nóng nảy,một—miệng lưỡi
thô tục, bẩn thỉu, hoặc một tấm lòng dâm dục, hoặc một kẻ tham
lam, ham tiền, hoặc—hoặc một thứ bẩn thỉu nào đó, xin để cho
họ biết rằng họ có thể sở hữu cánh cổng đó. Có lẽ đó là bệnh tật,
Chúa ôi, những sự phiền não. Họ có thể sở hữu cánh cổng đó,
“Vì Ngài đã vì tội lỗi của chúng con mà bị vết, vì sự gian ác của
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chúng con mà bị thương. Bởi sự sửa phạt Ngài chịu chúng con
được bình an, bởi lằn roi Ngài chúng con được lành bịnh.” Chúng
con là những kẻ chinhphục, sáng nay. Xin nhậm lời, Chúa ôi.

Và bên cạnh tất cả điều đó, công việc vĩ đại đó đã được thực
hiện bởi Ngài, nhưng Ngài vẫn ở với chúng con. Tuy nhiên, Ngài
đã hứa Ngài sẽ làm điều đó. “Còn ít lâu và thế gian sẽ không còn
nhìn thấy Ta nữa, nhưng các ngươi sẽ thấy Ta; vì Ta sẽ ở cùng
các ngươi, ở ngay cả trong các ngươi, cho đến cuối thời đại.” Con
cầu xin, Cha ôi, rằng Ngài sẽ làm cho chính Ngài đượcmọi người
biết đến, sáng hômnay. Vì chúng con cầu xin điều đó trong Danh
Chúa Jêsus. A-men.

66 Các bạn có tin rằng đó là Lẽ thật không? [Hội chúng nói, “A-
men.”—Bt.] Một cách trang trọng tin rằng đó là Lẽ thật, không
một chút lưỡng lự nghi ngờ nào trong lòng bạn. Bây giờ chỉ cần
nhớ điều này. Công việc của Đức Thánh Linh rất đơn giản đến
mức làm rối trí tri thức. Những điều đơn giản nhất mà tôi từng
có…Tôi đã thấy Đức Thánh Linh làm điều này. Tôi sẽ nói những
điều rằng, ồ, tôi sẽ không nghĩ về nó cách ấy. Nếu tôi phải sử
dụng trí óc của chinh mình, tôi sẽ nói, “Chà, điều đó không thể
đúng được.” Nhưng nó luôn luôn đúng. Ngài làm các thứ rất đơn
giản. Và Ngài làm những điều để làm cho dân sự Ngài được biết
đến chínhNgài. Đức Chúa Trời ở với dân sự củaNgài. Ngài ở giữa
dân Ngài. Ngài yêu họ. Và Ngài muốn làm cho họ, và giúp họ; và
chỉ cho họ biết, không phải những gì Ngài sẽ làm, nhưng những
gì Ngài đã làm. Ngài đã làm điều đó rồi. Nó là của bạn. Nó thuộc
về bạn. Đó làmộtmón quàmiễn phí từ Đức Chúa Trời là Cha của
chúng ta, cho Hội thánh của Ngài.

67 Giờ đây cách mà tư duy trí tuệ sẽ bị xáo trộn biết bao, giống
như thời Đa-ni-ên, và trong thời của con cái Hê-bơ-rơ, và—và
nhiều điều mà chúng ta đã nói sáng nay. Hãy xem, thế giới trí
thức vĩ đại ngày đó cũng khó vượt qua như bây giờ. Nó luôn
luôn là kẻ thù, đối với cách nhìn của họ, và khoa học hiện đại và
mọi thứ của họ, cũng đúng là phức tạp và nhiều thứ, đối với tâm
trí lúc đó, như tâm trí của chúng ta ngày nay. Thấy đó, nó cũng
giống như vậy. Nhưng luôn, có những người, mà dám ở lại đó và
nói, “Đức Chúa Trời thì đúng. Lời Đức Chúa Trời là thật.”
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68 Và, các bạn, các bạn không cần phải chinh phục, bởi vì Ngài
đã chinh phục. Điều duy nhất các bạn phải làm là đi lên và nhận
lấy, đứng ở cổng, nói, “Nó là của tôi. Cái này là của tôi. Chúa đã
ban nó cho tôi, sự cứu rỗi của tôi. Nếu tôi muốn có Đức Thánh
Linh, Đức Chúa Trời đã ban Điều đó cho tôi. Lời hứa là dành cho
tôi, cho con cái chúng tôi, cho tất cả những người ở xa, theo như
Chúa sẽ gọi.” Đó là lý do tại sao tôi đứng. Chỉ…

69 Chức vụ của tôi, về sự phân biệt này và vân vân, nó sẽ sớm
kết thúc bây giờ. Ồ, nó sẽ luôn ở đó. Nhưng nó sẽ sớm kết thúc
điều này, vì nó sẽ trở thành một điều gì đó vĩ đại hơn. Hiểu
không? Nó đang diễn ra; từ việc nắm lấymột bàn tay, cho đến sự
phân biệt, và bây giờ nó đang chuẩn bị thực hiện một cái khác.
Hiểu không? Nhìn thấy nó. Hãy xem nó và biết rằng đó là thật.
Hiểu không? Tôi biết đó là Sự thật. Và nó sẽ tiến xa hơn, cao hơn,
tốt hơn. Chắc chắn vậy. Tại sao, Ngài đã hứa điều đó. Và những
gì Ngài hứa, thì Ngài sẽ làm. Ngài không thể thất hứa trong lời
hứa của Ngài. Và nó là gì? Sự Hiện diện hằng sống của Ngài với
chúng ta, để cho điều đó, để cho các bạn biết rằng Ngài đã mở
cổng cho các bạn.

70 Ngài là Dòng dõi Nhà Vua. Không ai có thể chiếm lấy những
cửa thành đó ngoài Ngài. Tất cả những người đó đều có bóng về
sự đến củaNgài. Nhưng khiNgài đến, nó đã kết thúc toàn bộ cuộc
chiến. Cuộc chiến đã kết thúc tại Ghết-sê-ma-nê và ở Đồi Sọ. Và
bây giờ chúng ta chỉ đứng, như những kẻ chinh phục. Không có
cuộc chiến nào để làm. Chúng ta…Cuộc chiến đã kết thúc. Chúng
ta chỉ sở hữunó, giấy chủ quyền đối với nó.Một sự bảo đảmbằng
văn bản bởi Đức Chúa Trời, Cha của chúng ta, Đấng đã giơ tay
Ngài lên, nói rằng, “Chính Ta sẽ thề rằng Dòng dõi của người sẽ
chiếm giữ cửa thành của kẻ thù.” Thế đấy. Nó đã chiếm giữ rồi.
“Ngài đã vì sự vi phạm của chúng ta mà bị vết. Bởi lằn roi Ngài
chúng ta đã được lành bịnh.” Việc đó đã xong rồi. Nó là công việc
đã hoàn thành. Chúng ta chỉ sở hữu nó. “Và những công việc mà
Ta làm, các ngươi cũng sẽ làm.”NhàVua ở với chúng ta, sáng nay.
Các phước lành lớn của Ngài, Đức Thánh Linh, đang di chuyển
trên chúng ta. Để cảmnhận cảm giác vinh quang đó, để biết rằng
đó chính xác với…phù hợp với Lời Đức Chúa Trời. Nó mang lại
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cho chúng ta một niềm an ủi tuyệt vời, để biết rằng—rằng Đức
Chúa Trời là Cha của chúng ta.
71 Bây giờ, tôi tin, anh ấy—anh ấy có phát thẻ cầu nguyện sáng
nay không? Tôi nói với anh ấy, được rồi, nếu không có nhiều
hơn chỉ những người trong đền tạm, thì, đừng phát bất kỳ thẻ
cầu nguyện nào. Nhưng nếu có—có nhiều đến mười, mười lăm
người, hoặc gần như thế, những người lạ ở trong cổng, ồ, hãy
phát thẻ cầu nguyện, để chúng ta có thể mang họ lên và cầu
nguyện cho họ. Bao nhiêu người lạ với chúng ta sáng nay? Giơ
tay bạn lên. Ồ, chao ôi! Chắc chắn. Có mười lăm hoặc hai mươi
trong số đó. Được rồi. Chúng tôi sẽ xếp những thẻ cầu nguyện
này và đưa chúng lên bục. Hãy xem, lý do tôi nói về những người
“đền tạm”, vì họ ở đây.
72 Sự phân biệt này. Hãy nhớ, tôi đang nói điều này. Sự phân
biệt sẽ sớm được kết thúc. Sẽ có điều gì đó vĩ đại hơn và tốt hơn
rất nhiều, chỉ trong cách này. Đó là, điều mà tôi biết, bây giờ các
bạn đang nhìn hai anh em, đã đứng với tôi hôm qua, khi điều
đó xảy ra, đấy, và ngày hôm trước, khi nó đã xảy ra. Và đó là ba
lần liên tiếp, bây giờ, nó đã xảy ra, một sự xác nhận rằng điều đó
ngay bây giờ đã gần rồi, hãy xem, nó sắp xảy ra.
73 Bây giờ, lạy Chúa, Ngài là Đức Chúa Trời, và chúng con là tôi
tớ của Ngài. Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài, vì Đức Thánh
Linh, Đấng đã ban phước cho tâm hồn chúng con. Và bây giờ
chúng con hạnh phúc. Chúng con đang ngồi đây, biết rằng chúng
con là những kẻ chinh phục. Chúng con đã sở hữu tất cả các cửa
của kẻ thù rồi. Nó đã được ban cho chúng con, và chúng con có
chìa khóa chủ trong tay. Danh của Chúa Jêsus Christ sẽ mở-…mở
mọi cánh cổng của kẻ thù. Cầm lấy chiếc chìa khóa này, chiếc
chìa khóa của Danh Chúa Jêsus, và mở-…mở mọi cánh cổng của
kẻ thùmà đã ràng buộc bạn khỏi bất kỳ lời hứa nào.

Và, Chúa ôi, sáng nay chúng con đến trong Danh Chúa Jêsus,
với chiếc chìa khóa này, để mở cửa cho những người đau yếu và
bệnh tật. Vì có lời chép trong—trong Lời Ngài, “Nhân Danh Ta họ
sẽ đuổi các quỷ. Họ sẽ nói tiếngmới. Và nếu họ bắt phải rắn, hoặc
uống nhằm thứ gì chết người, nó sẽ không gây hại cho họ. Họ sẽ
đặt tay lên người đau và người đau sẽ bình phục.” Chúng con
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biết những điều đó là thật. Và xin ban cho, sáng nay, lạy Chúa,
để họ sẽ, dân sự sẽ có thể thấy rằng, qua sự bày tỏ của Lời đã
trở nên xác thịt và ở giữa chúng ta, rằng, “Ngài đã vì sự vi phạm
của chúng ta mà bị thương; bởi lằn roi Ngài chịu mà chúng ta đã
được chữa lành.” Và xin cho họ chấp nhận nó và được chữa lành,
sáng nay, khỏi tất cả những sự đau ốm và bệnh tật và rắc rối của
họ. Chúng con cầu xin điều đó trongDanhChúa Jêsus. A-men.

74 Teddy, mời anh chơi bài, Chỉ Tin Mà Thôi, êm dịu và chậm
rãi, nếu được.

Và gì hả? Anh em đã bắt đầu từmột? Sốmột, thẻ cầu nguyện.
Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, hoặc bất cứ thứ
gì có. Được rồi. Mời các bạn thật yên lặng, nếu các bạn đứng lên
được, thì qua bên này.

[Ai đó nói, “Anh đã gọi bao nhiêu?”—Bt.] Hả? [Ai đó nói,
“Chính là đó. Chính là đó.”] Khoảng…

Chúng ta hãy xem, số một, số hai. Ai có thẻ cầu nguyện số
một? [Một anh nói, “Tôi có nó.”—Bt.] Vâng. Số hai. Được rồi,
thưa ông. Số ba, số bốn, số năm, số sáu, số bảy, số tám, số chín,
số mười.

75 Trong khi họ đang tìm đường và giữ vị trí đứng của mình,
tôi muốn đặt câu hỏi cho một số người còn lại của các bạn. Bao
nhiêu người, có người nào trong đền tạm ở đây, bị ốm không?
Những người trong đền tạm, hãy giơ tay lên. Khoảng năm…bốn,
năm, sáu, bảy, tám. Tám hoặc chín bàn tay. Có ai ở đây trong đền
tạm,mà không ở đây tại đền tạm, họ là những người lạ với chúng
tôi, mặc dù các bạn có thể đã vào sau buổi nhóm và không nhận
được thẻ cầu nguyện? Mời bạn giơ tay lên? Bất cứ ai cần Đức
Chúa Trời, điều đó không…mà—mà không đến đền tạm này. Có
ai ở đây không phải là thành viên của đền tạm này, và—và tuy
nhiên bạn bị đau và không có thẻ cầu nguyện, bạn muốn được
nhớ đến trong lời cầu nguyện? Mời bạn giơ tay lên, mọi người?
Được rồi. Điều đó tốt. Được rồi.

76 Bây giờ tôi sẽ yêu cầu các bạn thật tôn kính như có thể được,
chỉ trongmột—chỉ vài phút, và sau đó chúng ta sẽ khởi đầu ngay
và bắt đầu. Bây giờ chúng ta hãy xem. Còn bao nhiêu chỗ ở đó,
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Billy? Được rồi. Có số mười ở trên đó không? Tôi đã gọi một
đến mười.

Mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm, hãy để
họ đứng lên bây giờ. Nếu họ là số mười, mười một, mười hai,
mười ba, mười bốn, mười lăm, hãy để họ đứng. Được rồi. Một,
hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín,mười, mườimột, mười hai.
Còn thiếu khoảng hai người nữa, từ một đến mười lăm. (…?…
bảy, tám, chín, mười, mười một.) Mười lăm, mười sáu, mười bảy,
mười tám, mười chín, hai mươi.

77 Ồ, chờ một chút. Tôi—tôi đã nói với anh ấy chỉ để đưa thẻ
cầu nguyện cho những người không ở đền tạm. Đúng rồi. Hiểu
không? Bởi vì, nó sẽ là, đấy, sự phân biệt. Nhiều người nói,
“Những người này đến với đền tạm.” Hiểu không? Tôi—tôi nói
với các bạn. Bao nhiêu người đã ở đây…chưa từng đến đây trước
đây? Hãy cho chúng tôi thấy bàn tay của các bạn, không ai
từng dự một trong các buổi nhóm của tôi trước đây. Được rồi.
Được rồi.

Bây giờ, được rồi, chờmột lúc thôi, Anh Teddy.

78 Bây giờ tôi có thể nói điều này, rằng, tất cả các bạn đã nghe
nói về các buổi nhóm, tuy nhiên, nó diễn ra như thế nào, các
bạn, tất cả những người đã tham dự các buổi nhóm chưa? Hiểu
không? Khi Chúa Jêsus của chúng ta còn ở đây trên đất, Ngài
không tự xưng là một người chữa lành. Ngài là Dòng dõi Áp-ra-
ham, chắc chắn, và Ngài đã có lời hứa với Ngài. Ngài đã phán
Ngài không làm gì cho đến khi Cha chỉ cho Ngài. Đúng không?
[Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Và Ngài phán, “Ta không thể làm
gì cho đến khi Cha chỉ cho Ta phải làm gì.” Và Ngài đã thấy nó
bởi…Không phải “cho đến khi Cha bảo Ta.” “Cho đến khi Cha chỉ
cho Ta.” Tin lành Giăng 5:19, “Điều gì Ta thấy Cha làm, thì Con
cũng làm như vậy.”

79 Bây giờ khi Ngài—Ngài đến, chúng ta tìm thấy, trong lúc bắt
đầu chức vụ củaNgài, rằng sau khi Ngài nhận lấy ngai—ngai của
Đa-vít…[Băng trống—Bt.] Nóimột cách thuộc linh, sự…

Khi Đức Thánh Linh ngự xuống trên Ngài ở phép báp têm,
của Giăng, và Ngài trở thành Đấng Mê-si được xức dầu. Bây giờ,
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hãy nhớ rằng, Ngài là Con Đức Chúa Trời khi Ngài được sinh ra.
Ngài là Con được sanh ra đồng trinh của Đức Chúa Trời. Nhưng
khi Ngài trở thành Đấng Mê-si, là khi Đức Thánh Linh ngự trên
Ngài, vì đấngmê-si có nghĩa là “đấng được xức dầu.”Hiểu không?
VàNgài là Đấng được xức dầu khi Đức ThánhLinhngự trênNgài.
Anh em đã nghe tôi giảng về Chiên Con Và Bồ Câu. Thế thì chúng
ta tìm thấy, khi Ngài…Sau bốn mươi ngày bị cám dỗ của Ngài,
Ngài đã đi ra.
80 Và chức vụ của Ngài đã bắt đầu như thế nào, và nó kết thúc
như thế nào? Chúng ta thấy rằng, trong chức vụ của Ngài mà
đã có một người tên là Anh-rê, đi tìm em trai mình, Si-môn, một
người đánh cá, và đưa người đến với Chúa Jêsus. Và Đức Chúa
Jêsus phán với người rằng, “Tên ngươi là Si-môn. Tên của cha
ngươi là Giô-na. Từ bây giờ, ngươi sẽ được gọi là Phi-e-rơ, có
nghĩa là ‘hòn đá nhỏ.’” Các bạn nhớ điều đó chứ? Và người này
đã rất ngạc nhiên về những gì Chúa Jêsus đã nói với người!

Bây giờ, Đấng Mê-si có phải làm điều đó không? Bao nhiêu
người biết điều đó, hãy nói, “A-men.” [Hội chúng nói, “A-
men.”—Bt.] Ngài là Tiên tri Đức Chúa Trời. Vâng, thưa quý vị.
Môi-se nói, “Chúa là Đức Chúa Trời các ngươi sẽ dấy lên một
Tiên tri giống như ta. Sẽ ứng nghiệm rằng ai không muốn nghe
Tiên tri này sẽ bị loại khỏi dân sự.”
81 Vậy thì, sau đó khi chúng ta nhận ra, saunày, củaNgài…“Ngài
đã đến với Dân Mình.” Đó là những ai? Người Do Thái, bằng xác
thịt. “Và vì vậy Dân Ngài đã không tiếp nhận Ngài,” vì vậy Ngài
đã có lúc đó…Bây giờ nó phải đến với dân Ngoại, hãy xem, bởi
vì Chính dân Ngài đã không tiếp nhận Ngài. “Nhưng hễ ai đã
tiếp nhận Ngài, thì Ngài ban cho họ quyền năng trở thành con
trai của Đức Chúa Trời.” Vì vậy bây giờ Ngài đã quay lại với dân
Ngoại, và đã được, hai ngàn năm. Nhưng bây giờ hãy để ý những
điều mà Ngài đã làm.
82 Lúc đó Phi-líp, sau khi ông đã thấy việc này được thực hiện,
ông đi tìm Na-tha-na-ên, và nói cho Na-tha-na-ên biết ông đã tìm
thấy ai và những gìNgài đã làm. Vàđiều đóđã làmông kinhngạc.
Ông hầu như không thể tin được. Nhưng khi ông ở trong sự Hiện
diện của Chúa Jêsus, khi ông tìm thấy nơi Ngài đang ở, đến trong
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sự Hiện diện của Ngài, Chúa Jêsus phán, “Kìa một người Y-sơ-ra-
ên trong người không có chút gì dối trá.”
83 Bây giờ, nếu bạn đã đứng đó, bạn có nghĩ rằng bạn đã đủ
tinh thần để hiểu được đó là Ai không? Bạn nghĩ bạn sẽ làm điều
đó không? Bây giờ hãy xem. Thấy không? Người Đó, chỉ là một
Người Lạ, một người đánh-…ở đó, Ngài có thể đã là một người
đánh cá. Ngài là một thợ mộc, chính là Ngài. Người Thợ mộc
này đang đứng đó, Người tuổi trung niên. Và người này đến gần.
Ngài nhìn người đó, giống như một trong những người này ở
đây, phán, “Kìa một người Y-sơ-ra-ên trong người chẳng có chút
chi dối trá.” Chà, làm sao Ngài biết người đó là người Y-sơ-ra-ên?
Không phải cách người ấy ăn mặc, vì tất cả họ đều mặc giống
nhau. “Trong người không có chút chi dối trá.” Làm saoNgài biết
rằng người đó làmột—một người vô tội?
84 Vì vậy điều đó làm người này ngạc nhiên. Là một tín đồ thực
sự, người nói, “Thưa Ra-bi,” hoặc anh, thầy giảng, giáo sư, “Ngài
đã từng gặp tôi khi nào?” Thấy đó, ông đang chất vấnNgài.
85 Ngài phán, “Trước khi Phi-líp gọi ngươi, khi ngươi ở dưới gốc
cây, Ta đã thấy ngươi.”

Người ấy nói, “Ngài là Con của Đức Chúa Trời. Ngài là Vua
của Y-sơ-ra-ên.”
86 Chúa Jêsus phán, “Bởi vì Ta đã bảo ngươi điều này, bây giờ
ngươi tin Ta chăng? Bây giờ ngươi sẽ thấy những điều lớn hơn
thế này.”
87 Và đó là lý do tôi tin rằng Hội thánh của Đức Chúa Trời hằng
sống sẽ thấy một điều vĩ đại hơn điều này. Nó sắp sửa bước ngay
vào bây giờ, không lâu đâu, hãy xem, vì họ đã tin vào điều đó.
Những người đã chối bỏ nó, vì những rào cản của giáo phái,
tôi nghi ngờ liệu họ có bao giờ tin bất cứ điều gì không. Thấy
không? Những thứ…Bạn sẽ bước đi trong Ánh Sáng hoặc bị mù.
Ánh Sáng làm chomù lòa, hoặc chỉ lối đi.
88 Những con chim nhỏ, tôi tìm thấy, ở Tượng Nữ thần Tự do.
Chắc chắn để thấy điều đó, Anh Thoms, khi anh đi lên, hãy xem.
Chúng đập bộ não của chúng ra, đập vào đó. Và tôi nói, “Có
chuyện gì vậy?”
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89 Nói, “Thay vì đi theo ánh sáng, trong cơn bão, để an toàn,
chúng cố gắng đánh bật ánh sáng. Chúng tự sát.”

90 Đó là điều duy nhất xảy ra khi bạn đánh lại Ánh sáng, bạn tự
giết mình, về mặt thuộc linh. Chỉ cần bước đi trong Sự sáng như
Ngài ở trong Sự sáng, thì chúng ta sẽ tương giao với nhau, tất cả
các hội thánh sẽ tin và đi tiếp và vui hưởng các phước lành của
Đức Chúa Trời. Điều đó há chẳng tuyệt vời sao?

91 Hãy nhìn người đàn bà Sa-ma-ri khi bà đến. Bà là một người
Sa-ma-ri, bây giờ (không phải người Do Thái), một người Sa-ma-
ri. VàNgài phán, “Hãy choTauống.” Và cuộc trò chuyện tiếp tục.

Điều này dành cho những ngườimới đến bây giờ.

92 Và cuộc trò chuyện tiếp tục. Bấy giờ, bà không biết Ngài là
ĐấngMê-si. Ngài chỉ làmột—một Người, một người Do Thái. Hãy
xem cách bà nói trước tiên? Bà nói, “Ồ, không phải thông lệ cho
người Do Thái các ông nói chuyện với một phụ nữ Sa-ma-ri như
thế này.” Bà nói, “Chúng ta không có giao thiệp với nhau.”

93 Ngài phán, “Nhưng nếu ngươi biết mình đang nói chuyện
với Ai, ngươi sẽ xin Ta cho uống. Và Ta sẽ mang cho ngươi, cho
ngươi nước, ngươi không đến đây để lấy.”

94 Ồ, bà nói, “Nào chờmột chút.” Bà nói, “Chúng tôi thờ phượng
ở núi này, và—và các ông là người Do Thái thờ phượng tại Giê-
ru-sa-lem.”

95 Chúa Jêsus phán, “Nhưng giờ sắp đến khi—khi các ngươi sẽ
không thờ phượng tại Giê-ru-sa-lem hay núi này, nhưng trong
Thánh Linh. Vì Đức Chúa Trời là Thần, và những kẻ thờ phượng
Ngài phải thờ phượng Ngài bằng Tâm thần và Lẽ thật.” Hiểu
không? Ồ, Ngài tiếp tục, tiếp tục cuộc trò chuyện cho đến khi
Ngài tìm thấy nan đề của bà ở đâu. Điều gì, các bạn biết nan
đề của bà ở đâu không? Ai biết chuyện gì xảy ra với người đàn
bà bên giếng không? Bà có quá nhiều chồng, phải không? Vì vậy
Ngài phán với bà, “Hãy đi kiếm chồng ngươi và đến đây.”

Bà nói, “Tôi không có người chồng nào cả.”

96 Phán, “Đúng vậy. Ngươi đã có năm, và người mà ngươi đang
sống với hiện nay không phải của ngươi.”
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97 Bà nói, “Thưa Ngài!” Bây giờ hãy quan sát bà. “Thưa Ngài, tôi
nhận biết rằng Ngài làmột Đấng Tiên Tri.”

Nếu bạn đọc lại phần đọc bên lề đó, bạn sẽ tìm thấy. “Thưa
Ngài,” trongnguyên tác, “Ngài là, tôi nhậnbiết, rằngNgài làĐấng
Tiên Tri đó.” Hãy nhớ, trong Kinh Thánh, tiếp tục nói, “Đấng Tiên
Tri đó, Ngài có phải là ‘Đấng Tiên Tri đó’?” Đấng Tiên Tri gì? Đấng
màMôi-se nói sẽ dấy lên.

“Tôi nhận biết rằngNgài làmột Đấng Tiên Tri. Bây giờ, chúng
tôi đã được dạy, và chúng tôi biết khi Đấng Mê-si đến, Ngài
sẽ làm những điều này.” Đó là dấu hiệu của Đấng Mê-si. Đúng
không? Biết sự bối rối của bà là gì. Nói, “Chúng tôi biết khi Đấng
Mê-si đến, Ngài sẽ nói với chúng tôi những điều này. Nhưng
Ngài là Ai?”

Ngài phán, “Ta là Đấng đó,mà nói với ngươi.”

98 Bà đã để lại bình nước của mình. Bà chạy vào thành phố,
tôi tưởng tượng, cứ ôm chặt lòng mình. Và vừa nói, vừa ôm lấy
ngực mình vừa nhảy, vừa nói, “Hãy đến, xem một Người đã nói
với tôi những điều tôi đã làm. Đây không phải chính là Đấng
Mê-si sao? Đó chẳng phải là chính Đấng mà Kinh Thánh đã nói
sẽ đến sao? Đó là một người Do Thái đang ngồi ngoài đó, chỉ là
một Người đàn ông bình thường, trông giống nhưmột người thợ
mộc. Nhưng Ngài đã nói với tôi rằng tôi có năm đời chồng, và tất
cả các bạn đều biết đó là sự thật. Đây phải là Đấng Mê-si.” Đúng
thế không?

99 Bây giờ, Chúa Jêsus phán, “Còn ít lâu, khoảng thời gian ngắn,
thế gian sẽ không còn nhìn thấy Ta nữa. Tuy nhiên, các ngươi sẽ
thấy Ta, vì Ta sẽ ở với các ngươi, ngay cả trong các ngươi. Và
những công việc Ta làm thì các ngươi cũng sẽ làm. Các ngươi sẽ
làm nhiều hơn, những gì Ta đã làm ở đây, vì Ta đi đến cùng Cha,
trở lại dưới hình thức Thánh Linh.”

Của lễ được trả giá. Dòng dõi Nhà Vua đã chết; Dòng dõi Nhà
Vua đã sống lại. Giờ đây Hội thánh được xưng công bình, bởi tin
điều đó, và Dòng dõi Nhà Vua có thể đến trong những người này
và thậm chí khiến họ trở thành những người thừa kế chung, các
con trai và con gái của Đức Chúa Trời.
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100 Bây giờ, với những người còn lại ngoài kia, mà đó không có
trong hàng cầu nguyện này, tôi đã bảo anh ấy chỉ phát thẻ cho
những người mà…khi tôi gọi anh ấy sáng nay. Anh ấy đã gọi cho
tôi, nói, “Bốmuốnđi xuống và phátmột số thẻ không, bố ơi?”

101 Tôi đã nói, “Nếu có đếnmười người từ trong đền tạm.”

102 Bây giờ, đôi khi trong đền tạm tôi gọi và phát cho họ những
tấm thẻ cầu nguyện. Các bạn quay lại, nói, “Chà, anh ấy biết họ.
Họđến từđền tạm.Anhấybiết tình trạng củahọ. Chắc chắn rồi.”

103 Thế thì tôi quay lại, tôi nói, “Chỉ những ai ở ngoài đền tạm,
hãy đến. Được rồi. Các bạn không có đền tạm, các bạn sẽ là người
đứng trong hàng cầu nguyện.”

104 “Ồ, chúng tôi không biết họ,” đền tạm nói. “Chúng ta không
biết nan đề của họ là gì. Anh ấy có thể đã nói dối về điều đó.”
Hiểu không?

105 Thế thì tôi nói, “Không ai đến. Hãy để Đức Thánh Linh chỉ
chọn những người ở trong đây mà không phải từ đền tạm, chỉ
ngồi ngoài đó.” Tuy nhiên, các bạn chỉ…

106 Không có cách nào cả, để đưa một người đến với Đức Chúa
Trời, trừ khi anh ta được định trước để trở thành con của Đức
Chúa Trời. Không có cách nào để làm điều đó. Chúa Jêsus phán,
“Không ai có thể đến với Ta nếu Cha Ta không kéo người ấy đến.”
Và đó là Lẽ thật. Mọi việc Ngài làm, đều có điều gì đó trái ngược.
“Nếu Ngài làm theo nó cách này, nó lẽ ra phải theo cách này. Và
cách này, lẽ ra nó phải trở lại theo cách đó.” Đấy, đó chỉ là sự
không tin. Nhưng sự khôn ngoan được xưng công bình bởi các
con nàng. Vì vậy, các bạn, các bạn thấy đó.

107 Bây giờ ở đây, tôi đang cố gắng nói với—với hội chúng này,
điều này, rằng Chúa Jêsus Christ là Dòng dõi Nhà Vua đó. Không
phải là chúng ta; ấy là Ngài. Chúng ta chỉ là người thừa kế của
điều đó, nhưng tất cả mọi thứ đều là của chúng ta. Điều gì sẽ xảy
ra nếu các bạn đã đứng đó vào ngày hôm ấy khi Si-môn đến? Và,
bạn, khôngngười nào…Đây là điềuđầu tiênNgài từng thựchiện.

108 Bây giờ, đó sẽ là điều đầu tiên đối với những người này, nếu
Ngài làmđiều đó. Họ chưa bao giờ nhìn thấy nó trước đây.
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109 Nhưng khi Si-môn đến, một người đánh cá già, không đủ học
thức để ký tên mình vào một tờ giấy. Kinh Thánh cho biết ông là
“người dốt nát và không có học.” Và là một liên từ. Cả hai, “dốt
nát và không có học.” Và rồi khi Ngài bước đến, một dấu hiệu,
một sức mạnh…Chúa Jêsus, Chúa Jêsus phán, “Tên ngươi là Si-
môn.” Bạn nghĩ ông nghĩ gì? Bạn sẽ nghĩ gì nếu bạn đứng ở đó?
“Và tên của cha ngươi là Giô-na. Và bây giờ trở đi, ngươi sẽ được
gọi là Phi-e-rơ.” Điều gì, bạn sẽ nghĩ gì? Có phải Người đó đang
đọc suy nghĩ của ông ấy chăng? Chà, bạn sẽ nghĩ gì? Bạn có nghĩ
đó là dấu hiệu của ĐấngMê-si không?
110 Nếu đó là dấu hiệu của Đấng Mê-si trong một thời đại, thì
đó phải là dấu hiệu của Đấng Mê-si, thời đại thứ hai, thời đại
thứ ba, thời đại thứ tư. Mọi thời đại đều phải giống nhau, vì Đức
Chúa Trời không thể thay đổi. Và bao nhiêu người biết Đấng Mê-
si là Đức Chúa Trời? Chắc chắn rồi. Đó là Đấng Được Xức Dầu.
Chắc chắn rồi. Vì vậy Ngài không thể thay đổi. Ngài phải giống
như vậy.
111 Đó là lý domà Ngài phải làm chứng điều tương tự với những
người Sa-ma-ri mà Ngài đã làm với người Do Thái. Bởi vì, ba dân
tộc của dòng dõi Cham, Sem và Gia-phết; người Do Thái, dân
Ngoại, và người Sa-ma-ri.
112 Bây giờ, bạn có để ý Đức Thánh Linh không? Có bao nhiêu
người biết Phi-e-rơ có những chìa khóa Nước Trời? Bạn có để ý
không? ông đã mở nó vào Ngày lễ Ngũ tuần, cho người Do Thái.
Phi-líp đã đi xuống và rao giảng cho người Sa-ma-ri, và làm báp
têm cho họ trong Danh của Chúa Jêsus Christ, nhưng Đức Thánh
Linh vẫn chưađến trênhọ.Họ phải sai đi và kiếmPhi-e-rơ, người
đã đặt tay trên họ và họ nhận lãnh Đức Thánh Linh. Đúng thế
không? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Và nhà của Cọt-nây, dân—
dân Ngoại đã nhận được Điều đó. Đó là tất cả về nó. Từ lúc ấy trở
đi, nó cứ mở cửa cho tất cả bây giờ. Vì vậy bạn thấy, đấy, Ngài đã
phảimởnó ra. Đức Chúa Trời có những đường lối làmviệc.
113 Bây giờ, sáng nay, nếu ĐấngMà đã ban cho Lời hứa với Dòng
dõi này, và nếu dòng dõi đang ngồi đây…Tôi muốn tin rằng tất
cả các bạn đều như vậy. Nếu Dòng dõi đang ngồi ở đây, chắc
chắn Dòng dõi sẽ nhìn thấy Lời hứa. Bây giờ, mỗi người trong số
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những người này đứng ở đây đều giơ tay lên, họ thậm chí chưa
từng tham gia những buổi nhóm trước đây. Họ là những người
xa lạ với tôi. Tôi không biết một người nào trong số họ. Họ vừa
vào đây. Và vài phút trước đây, Billy đưa cho họ một tấm thẻ cầu
nguyện, và họ đang đứng đây. Có rất nhiều người trong số các
bạn đã giơ tay lên, rằng các bạn không có thẻ cầu nguyện, và
các bạn vẫn là những người lạ ở đây. Điều đó không liên quan
gì với nó cả. Bạn chỉ cần tin rằng bạn là người thừa kế của lời
hứa đó. Bạn chỉ tin rằng bởi những lằn roi của Ngài mà bạn đã
được chữa lành. Và hãy tin điều đó với tất cả tấm lòng của bạn,
và nhìn xem Ngài.

114 Điều duy nhất món quà này là, chỉ là đầu phục chính mình
cho Ngài. Tôi không nói gì cả; Ngài thực hiện việc nói. Và nếu
Đó là Thánh Linh của Ngài về lời tiên tri, thì nhà tiên tri luôn
có CHÚA PHÁN NHƯ VẦY. Nó luôn luôn đúng. Và đừng thắc mắc
về sự Dạy dỗ, vì nó sẽ phải phù hợp với Kinh Thánh, nếu đó là
Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không thể nói điều gì đó, và sau
đó quay lại và vặn vẹo nó. Nó phải giống nhaumọi lúc.

115 Bây giờ, các bạn ở ngoài kia, các bạn tin. Với tất cả điều có ở
trong các bạn, các bạn tin. Bây giờ đừng di chuyển xung quanh
nữa. Hãy ngồi thật yên ngay bây giờ, mọi người.

Chỉ cần chậm rãi và êmdịu nhất như có thể được.

Tình cờ là, sáng nay, người đầu tiên đứng ở đây là một người
đàn ông. Bây giờ chúng ta sẽ lấy phầnKinh Thánhnày.

116 Bây giờ các bạn có thấy nơi tôi đang đứng không? Bao nhiêu
người có thể hiểu được điều đó? Đây là quý ông và quý bà đang
đứng đây,mà tôi chưa bao giờ đểmắt đến, trong đời. Họ thậm chí
chưa bao giờ dự các buổi nhóm, và các bạn thấy họ đang đứng ở
đâu. Họ không biết điều gì sẽ xảy ra. Tôi không biết điều gì sẽ xảy
ra. Nhưng Đức Chúa Trời đã hứa điều đó. Áp-ra-ham không biết
chuyện gì sẽ xảy ra khi ông rút dao ra để giết Y-sác, nhưng Đức
Chúa Trời đã hứa với ông. Điều đó không có gì bàn cãi. Ngài đã
nhận ông nhưmột người từ cõi chết, biết rằng Ngài có thể khiến
cậu ấy sống lại từ cõi chết. Đúng không? Vì vậy điều đó không có
gì bàn cãi.
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117 Bây giờ, đây làmột người đàn ông đứng cạnh tôi, tôi chưabao
giờ nhìn thấy anh ta, không biết gì về anh ấy. Chúng ta là những
người xa lạ với nhau. Chúng ta không biết nhau. Đức Chúa Trời
biết cả hai chúng ta.

Bây giờ, bởimột ân tứ Thiêng liêng, nếu tôi có thể chỉ bởimột
ân tứ…Giờ đây, những ân tứ đó được sinh ra trong bạn. Chúa đã
tiền định trước khi sáng thế. Bao nhiêu người biết điều đó? [Hội
chúng nói, “A-men.”—Bt.] Vì vậy sẽ không có bất cứ thứ gì tôi có,
để nhận ân tứ. Chúa đã chọn điều đó. Tôi không bao giờ chọn
điều đó. Ngài đã chọn điều đó. Hiểu không? Giống như các nhà
tiên tri trong Cựu Ước và những người khác, họ đã được định
sẵn để làm điều đó, để làm điều này.
118 Bây giờ, nếu người này bị bệnh, tôi không thể chữa lành cho
anh ấy. Nếu người này có nhu cầu, điều đó phụ thuộc vào những
gì anh ấy cầnmà tôi có thể giúp anh ấy hay không. Có thể là, nếu
đó là điều gì khác giống như anh ấy…điều gì đó nhỏ bé tôi có thể
giúp anh ấy, ồ, tôi vui mừng để làm điều đó. Có lẽ anh ấy nóng
nảy. Có thể anh ấy thậm chí không phải là một Cơ-đốc nhân. Có
thể anh ấy làmột Cơ đốc nhân. Có thể anh ấy là kẻmạo danh. Tôi
không biết. Điều gì sẽ xảy ra nếu anh ấy chỉ là một cuộc tấn công
lén lút, một người đã lẻn vào, và đến đây và chỉ làm cho bản thân
nhưmột điều gì đó? Hãy xem những gì xảy ra, đấy, chỉ—chỉ thấy
những gì diễn ra. Tôi không biết.
119 Nhưng, hãy xem, anh đứng đây, thế thì anh có thể đứng hoàn
toàn, biết rằng Đức Chúa Trời đã hứa, Đức Chúa Trời giữ lời hứa
của Ngài. Hiểu không? Bây giờ, nếu Đức Chúa Trời giữ lời hứa
của Ngài, giữa, ngay bây giờ ở đây, với những người này; bao
nhiêungười ngoài kia sẽ ngồi ngoài đó, và bằng cả tấm lòngmình
anh sẽ tin vào điều đó? Cả tấm lòng của anh, anh sẽ tin chứ? Thế
thì anh cứ tin tôi đi.
120 Bây giờ chúng ta hãy xem. Chúng ta hãy đọc Kinh Thánh.
Bây giờ, Si-môn Phi-e-rơ đã đến với Chúa Jêsus. Và khi đến với
Chúa Jêsus, Chúa Jêsus đã nói cho ông biết ông là ai, và—và nói
với ông những điều về đời sống ông. Vâng, cùng một Chúa Jêsus
sống ngày nay. Ngài…Anh chị em có tin Ngài đã sống lại từ kẻ
chết không? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Anh chị em có tin
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rằng Thần Linh Mê-si đó sống ngay trong Hội thánh, ngày nay,
giống nhưNgài đã có không? [“A-men.”] Được rồi.
121 Bây giờ, các bạn trong cử tọa, không có thẻ cầu nguyện, các
bạn nhìn về phía này và nói, “Chúa ôi!” Dĩ nhiên, không có thẻ
cầu nguyện trong cử tọa, tôi đã bảo tất cả họ đứng ở đây. Các bạn
trong cử tọa nói, “Chúa ôi, Ngài chạm vào con.” Nhận ra điều gì
xảy ra. Tìm thấy điều gì xảy ra…?…
122 Bây giờ, thưa ông, nếu có cách nào đó trên đời có thể giúp
ông, tôi sẽ làm. Thấy đó, tôi chỉ là, chúng ta chỉ là người xa lạ ở
đây, và tôi—tôi gặp ông lần đầu tiên. Nhưng với tư cách là một
mục sư, tôi có trách nhiệm nói Lẽ thật và là một nhân chứng của
Chúa Jêsus Christ. Và, bây giờ, tôi không muốn ông nói với tôi
bất cứ điều gì. Tôi chỉ muốn ông trả lời tôi xem đó có phải là sự
thật hay không, và rồi hãy để Ngài làm điều đó. Và nếu Ngài sẽ
thực hiện cùng một cách ở đây tại bục giảng, qua thân thể này,
màNgài đã làm qua thân thể của Chúa Jêsus!

Đó là Đức Chúa Trời, trong Đấng Christ. Chúa Jêsus nói, “Ta
không làm gì cho đến khi Cha, ở trong Ta, cho Ta thấy. Ngài bảo
Ta điều gì để làm.” Vì vậy không phải Chúa Jêsus đã nói với người
đàn bà đó. Đó là Cha, ở trong Ngài, đã nói với người đàn bà.
Không phải—không phải Chúa Jêsus đã biết Si-môn Phi-e-rơ là
ai, mà chính là Cha ở trong Ngài, biết Si-môn Phi-e-rơ là ai. Chính
là thế. Hiểu không? Chính là điều đó.
123 Tôi có thể nói với ông, bây giờ, ông làmột Cơ-đốc nhân, vâng,
thưa ông, bởi vì ông có một—một—một linh chào mừng đang
rung động nồng nhiệt. Và, ông ấy, ông ấy là một người tin. Ông là
một Cơ-đốc nhân. Và ông đang bị một tình trạng thần kinh khiến
ông bị bệnh dạ dày. [Người anh đó nói, “Đúng vậy.”—Bt.] Đúng
không? [“Đúng vậy.”] Thấy chưa? Thấy chưa? Vậy thì, điều đó là
chính xác. Làm thế nào đã làm điều đó? Làm sao tôi biết được
điều đó? Làm sao tôi từng biết được điều đó? Chúng tôi chưa
từng gặp nhau trước đây. Thật thế. Phải không? [“Đó là thật.”]
Có thể Ngài sẽ nói cho ông biết điều gì đó khác về bản thân anh.
[“Ồ, tôi…”] Tôi sẽ nói với ông. Đây là điều gì đó. Tôi thấy một
người phụ nữ bên ông. Cô ấy đi cùng ông. Đó là vợ của ông. Cô
ấy, cũng cần được giúp đỡ. [“Đúng vậy.”] Vâng, thưa ông. Ông tin
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rằng Đức Chúa Trời có thể cho tôi biết ở đây có chuyện gì không
ổn với vợ ông không? [“Tôi biết Ngài có thể.”] Được rồi, thưa
ông. Cô ấy bị bệnh tim, biến chứng. [“Vâng, thưa ông.”] Đúng
vậy. Phải không? Cũng bị, thần kinh. [“Đúng thế.”] Vâng, thưa
ông. Bây giờ, ông không đến từ thành phố này. [“Không, thưa
ông.”] Ông đi về lối này khi về nhà, đến Cincinnati. [“Đúng thế.”]
Đúng thế. Ông đến từ Cincinnati, Ohio. [“Vâng, thưa ông.”] Tên
của ông là Milliken. Hãy trở về, đi về nhà, khỏe mạnh. Chúa sẽ
ban phước cho ông và ông sẽ được chữa lành, ông và vợ ông.
Chúa ban phước cho ông bà.

Hãy đến, thưa ông. Ông tin không? Bây giờ chỉ cần có đức tin.
Đừng nghi ngờ.

124 Bây giờ hãy thực sự tôn kính. Mọi người bây giờ chỉ cần thực
sự cung kính, giữ im lặng. Thấy đó, Thánh Linh rất nhút nhát.
Bao nhiêu người biết điều đó? Thật là nhút nhát, Thánh Linh,
đấy, chỉ cầnbất kỳ sự giánđoạnnhỏnào cũng làmphiềnNgài.

125 Theo các bác sĩ, ông phải chết ngay tức thì, vì bệnh tim.
[Anh trai nói, “Vâng.”—Bt.] Đúng vậy. Ông đã đến từ Chicago,
Ông Mosley. [“Vâng.”] Tên của ông là Theodore. [“Vâng.”] Ông
tin Chúa chứ? [“Vâng.”] Thế thì hãy về nhà và sống, trong Danh
Chúa Jêsus Christ, và hãy khỏemạnh. Chúabanphước cho ông.

126 Chị tin Đức Chúa Trời chứ? [Chị đó nói, “Chắc chắn rồi. Vâng,
thưa ông.”—Bt.] Chị đau khổ vớimột tình trạng ở chân. Chị, cũng
đến từ thành phố. [“Vâng, thưa ông.”] Chị đến từ Owensboro,
Kentucky. Tên Chị là Bà Lamb. [“Vâng, thưa ông.”] Hãy trở về
nhà và khỏe mạnh.

127 Người phụ nữ ngồi ngay đó, cũng từ Owensboro. [Người chị
đó nói, “A-men.”—Bt.] Có một áp-xe trên vú của chị ở đây. Được
cho là sẽ được phẫu thuật, vào ngàymai. Hãy đi, tin, và sống.

128 Ông tin không, thưa ông? [Anh em ấy nói, “Vâng, tôi
tin.”—Bt.] Chúng ta là những người xa lạ với nhau. [“Vâng, đúng
vậy.”] Tên ông là Ông Gilmore. Đúng rồi. Ông đến từ Anderson,
Indiana, nơi có phong trào lớn của Hội thánh Đức Chúa Trời.
[“Đúng thế.”] Đúng thế. Ông đang đứng đây vì đứa con gái bị
bệnhmột phần củamình. Cô ấy bị liệt một phần. Ông tin không?
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Thế thì về nhà và tìm thấy cô ấy theo cách mà ông tin. Được rồi.
Đức Chúa Trời ban phước cho ông. Hãy có đức tin. Hãy tin.

129 Anh tin bằng cả tấm lòng chứ, thưa anh? [Người anh em nói,
“Vâng, thưa ông.”—Bt.] Anh đến từ Indianapolis. Anh là mục sư
của Phúc âm. Đó là vợ của anh. Ừ-m. Cô ấy cũng đang đau khổ.
[“Đúng thế.”] Cô ấy bị trục trặc ở thực quản. Bác sĩ…Có vấn đề về
tim; hơi lo lắng. Tôi thấy cô ấybị điếc trong tai. Điều gì…Đếnđây.

Hỡi linh điếc, trong danh Chúa Jêsus Christ, ta ra lệnh cho
ngươi bởi Đức ChúaTrời hằng sống, hãy ra khỏi người nữnày.

Bây giờ chị có thể nghe rõ tôi ngay bây giờ. Chị có thể về nhà
và khỏe mạnh. Cứ đi về nhà của chị. Chị nghe tôi, và chị khỏe
mạnh. Chị sẽ ổn thôi.

130 Anh chị em tin hết lòng không? [Hội chúng nói, “A-
men.”—Bt.] Chỉ có đức tin vàoĐức Chúa Trời. Hãy tin.

131 Bệnh viêm khớp cũ và thứ đó là một điều tồi tệ khủng khiếp.
Chị tin rằng Chúa sẽ làm cho chị khỏe không? Thế thì đi ngay
xuống qua chỗ đó. Về nhà, khen ngợi Danh Ngài, nói rằng, “Cảm
ơn Ngài, Chúa Jêsus yêu dấu.”

Lý do tôi nắm bắt được rất nhanh chóng, người phụ nữ này
cũng có cùngmột bệnh, viêm khớp.

Anh tin rằng Chúa sẽ làm cho anh khỏemạnh chứ? [Anh trai
nói, “Vâng.”—Bt.] Được rồi, thưa anh. Thế thì cứ bước đi xuống
ngay quađó, và nói, “CảmơnNgài, Chúa Jêsus,” và đi về nhà.

132 Được rồi, chị ơi, chỉ cần quay lại và trở về, và tin. Chị đang
tê cứng đầu gối, ở đây, và bệnh tim của chị, và vân vân. Chỉ cần
quay lại và trở về nhà, nói, “Cảm ơnNgài, Chúa Jêsus” và sẽ khỏe
lại. Hãy tin với tất cả những gì có ở trong chị.

133 Các bạn tin không? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Thế còn
ngoài kia, một số người trong các bạn, quý vị có tin không?
[“A-men.”]

134 Cô gái nhỏ đang ngồi đó, đầu đen, bị động kinh, cô có tin rằng
Chúa sẽ làm cho cô khỏe mạnh không? Cô tiếp nhận nó không?
Được rồi. Nếu cômuốn, Ngài sẽ làm điều đó.



36 LỜI ĐƯỢC GIẢNG

135 Ngồi ở đây là một thầy giảng, đang ngồi đây, muốn bước đi
gần hơn với Đức Chúa Trời. Phải không, thưa ông? Ông tin rằng
Chúa sẽ làm điều đó cho ông không? Hãy giơ tay lên và nói, “Tôi
tin nhận nó.” Ừ-m.

136 Quý cô này ngồi đây, buông tay xuống. Cô ấy đang nghĩ về
mình có vấn đề thuộc linh. Đúng rồi.

137 Đây là một phụ nữ trẻ, tự hỏi cô ấy sẽ có con không. Đúng
thế. Cô đã dự một trong các buổi nhóm của tôi. Tôi đã hứa với
cô, bởi Đức Chúa Trời, một em bé. Phải không? Được rồi. Thế thì
về nhà và có nó. Đừng lo lắng về điều đó nữa.

138 Các bạn có tin hết lòng không, tất cả các bạn? [Hội chúng nói,
“A-men.”—Bt.] Mọi người trong số các bạn tin chứ? [“A-men.”]
Dòng dõi Áp-ra-ham sẽ sở hữu cánh cổng, cổng của kẻ thù. Các
bạn có phải là Dòng dõi của Áp-ra-ham, bởi Chúa Jêsus Christ
không?Hãy giơ tay lên nếu các bạn là. [“A-men.”]

Thế thì đặt tay lên người bên cạnh của mình, trên người bên
cạnh của bạn, lên người khác. Đặt tay lên nhau. Sở hữu cánh
cổng ngay bây giờ. Nó là của các bạn. Nó thuộc về các bạn. “Lời
cầu nguyện của đức tin sẽ cứu người bệnh. Đức Chúa Trời sẽ đỡ
họ dậy.” Được rồi, hãy cầu nguyện theo cách riêng của các bạn.
Cầu nguyện theo cách các bạn làm tại nhà thờ của mình. Cầu
nguyện cho những người đang ở bên bạn bây giờ. Đặt tay lên
nhau và cầu nguyện.

139 Lạy Chúa Jêsus, chúng con đến trong Danh Toàn Năng, vĩ đại
đó của Dòng dõi Nhà Vua, Dòng dõi Áp-ra-ham, người đã được
hứa với Ngài trên núi nơi Ngài đã sắm sẵnmột chiên con; và đặt
chiên con đó trong đồng vắng, một điều bí ẩn, giống như Ngài đã
làm với những con sóc đó, ngày hôm qua.

Con cầu nguyện, Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời, rằng Ngài sẽ
ban đến Quyền năng, một đức tin. Và xin để cho mọi Dòng dõi…
Con biết họ sẽ làm được, Chúa ôi, bởi vì Ngài đã phán, “Dòng dõi
của Áp-ra-ham.” Và nếu có một số người ở đây đã giả vờ là Dòng
dõi đó, và không phải là Dòng dõi đó, xin tha thứ cho họ vì ý
định của họ ở đây, hoặc giả vờ. Và cầu xin Đức Thánh Linh ngay
bây giờ đốt cháy linh hồn họ với đức tin sống động. Xin để Đức
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Thánh Linh len lỏi vào từng tấm lòng và chữa lành mọi người ở
đây. Họ đã đặt tay lên nhau.

Dòng dõi Nhà Vua nói, “Những người tin sẽ có những dấu
hiệu này. Nếu họ đặt tay trên người đau, thì người đau sẽ bình
phục.” Và Đấng Mà thực hiện lời hứa hiện diện ngay bây giờ,
cho thấy chính Ngài rằng Ngài đang ở đây. Đó là Dòng dõi với
bàn tay của họ đặt trên nhau. “Những người tin sẽ có những dấu
hiệu này.” Cầu xin Đức Thánh Linh tràn qua mỗi một bàn tay
của họ, vào tấm lòng của mọi người, vào trong những thân thể,
và chữa lành mọi người đang ở trong sự Hiện diện Thiêng liêng.
Xin nhậm lời, Chúa ôi.

Con quở trách ma quỷ. Con quở trách tất cả sự không tin.
Con quở trách mọi linh xấu. Con quở trách mọi kẻ giả vờ. Con
quở trách mọi điều trái với Lời Đức Chúa Trời. Và xin để Đức
Thánh Linh chiếm vị trí của Ngài trong lòng dân sự, ngay bây
giờ, thông qua đức tin. Cầu xin cho mọi sự đau ốm và mọi bệnh
tật,mọi hoạn nạn đều rời khỏimọi người, trongDanh Chúa Jêsus
Christ. A-men.

140 Bây giờ, Dòng dõi Áp-ra-ham, các bạn thuộc dòng dõi nhà
vua, các bạn thuộc về lời hứa, bởi ân điển và sự giúp đỡ của Đức
Chúa Trời, bao nhiêu người trong các bạn có thể giơ tay và nói,
“Tôi đã nhận được điều tôi cầu xin.” Cảm ơn các bạn. Đó là nó.
Đó là những gì lời hứa dành cho. Đó là những gì lời hứa được
ban cho, rằng các bạn có thể là người thừa kế của mọi thứ, qua
Chúa Jêsus Christ đấng đã cứu các bạn. Ngài đã cứu các bạn khỏi
tội lỗi. Ngài đã cứu bạn khỏi bệnh tật. Ngài đã cứu các bạn khỏi
sự chết. Ngài đã cứu các bạn khỏi địa ngục. Ngài đã cứu các bạn
khỏi mồ mả.

141 Các bạn nói, “Anh Branham, nhưng tất cả chúng ta đều đi
vào nấmmồ.” Nhưng nấmmồ không thể giam giữ chúng ta. Ngài
cũng, đến với nó, nhưng nó không thể giữ được Ngài. Chắc chắn.
Nó không thể giữ được Ngài.

142 “Chà, Anh Branham, tôi bị cám dỗ quá.” Ngài, cũng vậy.
Nhưng Ngài đã cứu bạn khỏi sự cám dỗ.
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143 “Xin chớ dẫn chúng con vào sự cám dỗ, nhưng xin giải cứu
chúng con khỏi điều ác.” Thấy đó, Ngài đã làm được. Nó là của
bạn. Mọi thứ là của bạn, thông qua Chúa Jêsus Christ. Ngài cho
bạn mọi thứ, một cách nhưng không. Không phải trả cho nó,
cũng không gì cả. Nó thật sự là của các bạn ngay bây giờ. Há
các bạn không vui vì nó sao? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Các
bạnkhông vui vì Ngài sao? [“A-men.”] CảmơnĐứcChúaTrời.
144 Bây giờ, sẽ có các buổi nhóm, điều này, tối nay. Đúng. Đó là
tối nay, bảy giờ rưỡi tối nay. Tôi sẽ để mục sư nói với bạn. Hãy
đến. Hãy đến.

Bây giờ, sáng Chúanhật tới, ý Chúanhân lành, tôi sẽ trở lại để
cầu nguyện cho người đau, tại đền tạm, hoặc bất cứ nơi nào. 
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