
TRẬN CHIẾN LỚN
NHẤT ĐÃ TỪNG CÓ

 Cảmơn, AnhOrman. Xin Chúa ban phước cho anh.

2 Xin chào, các bạn. Rất vui được ở đây lần nữa sáng nay, và
hầu như hơi bất ngờ một chút, tôi nghĩ, với bản thân tôi, và tôi
tin chắc rằng nó cũng sẽ có với hội chúng. Và tôi vừa mới đọc
và…Cảm ơn, chị. Và dường như Chúa vừamới đặt một điều gì đó
nhỏ bé trên lòng tôi, để mang đến cho Hội thánh, và tôi nghĩ đã
đến lúc để làm điều ấy. Và bây giờ điều này…

3 Khi tôi đến, và lúc đó không biết chúng ta sẽ ở đây sáng Chúa
nhật này, tôi đã thông báo rằng tôi có một—một Sứ điệp cho Hội
thánh. Và tôi muốn, ý Chúa, mang đến Sứ điệp này Chúa nhật
tới. Và sẽ chiếm một thời gian khá dài, vì thế, nó có thể không
kết thúc trước mười hai giờ ba mươi, cũng có thể là, một giờ,
nếu vào lúc đó. Sứ điệp này đã ở trong lòng tôi trong một thời
gian dài, và tôi nghĩ tôi nợ công chúng một câu trả lời lý do mà
tôi đã không hoạt động trong công trường truyền giáo. Và tôi đã
giảng loanh quanh điều đó, nhưng tôi chắc chắn rằng điều đó
đã không bao giờ thực sự đến ngay với nơi mà nó nên có. Vì thế
tôi nghĩ, ý Chúa, Chúa nhật tới, tôi chỉ muốn dành thời gian của
mình và chỉ đưa ra, lý do và tại sao, và để các bạn biết, căn cứ
trên lời Kinh Thánh, điều gì sẽ xảy ra, đấy, thật sự gần như toàn
bộ lý do về điều đó. Bởi vì, có thể tôi sẽ ra nước ngoài hay là nơi
nào đó ngay tức thì. Bây giờ tôi đang chờ đợi để thấy được cách
nào Ngài sẽ gọi tôi đi. Vừa rồi…

4 Khoảng ba đêm, hay hai đêm trước, tôi có một cú điện thoại
gọi đến gần nửa đêm; và đó là xin cầu nguyện cho người nữ
nào đó trong bệnh viện. Và họ đã gọi cho tôi, và nói, “Xin cầu
nguyện.” Và tôi đã quên tên mà họ đã đưa cho tôi, rằng…Nói
rằng đó là một người bạn với Bà James Bell, một người chị của
chúng ta ở hội thánh tại đây, một người chị da màu, một phụ nữ
tốt, rất trung tín. Tôi tin tên là Shepherd, đã được đưa cho tôi. Vì
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thế tôi rời khỏi giường và quỳ gối xuống, và—và nói với vợ tôi.
Chuông điện reo, đánh thức cô ấy dậy. Và tôi nói, “Chúng ta phải
cầu nguyện cho Bà Shepherd, một chị mà đã gọi, đó là bạn của
Bà James Bell.” Vì vậy chúng tôi đã cầu nguyện cho chị ấy, rồi trở
lại giường.
5 Và rồi đến khoảngmười haymườimột giờ, ngày hôm sau, tôi
đã nhận cú điện thoại lần nữa. Đó là Billy. Và cậu ấy nói, không
phải là Bà Shepherd,mà là chínhBàBell, chính bà ấy, không phải
bạn của Bà Bell. “Chính Bà Bell, và bà ấy đang ở trong bệnh viện,
rất nghiêm trọng.” Và vội vàng đến bệnh viện, nhưng bà đã chết.
Chúa đã gọi Bà Bell, về Nhà.
6 Bà Bell là người trung tín nhóm lại với chúng ta ở hội thánh
tại đây, trong nhiều năm nay. Chồng bà là, James, và tôi, làm việc
với nhau, với cha tôi, cách đây nhiều năm, liên tiếp, điều hành…
Chúng tôi đã quản lý những đoạn đường này, từ Pennsylvania,
cho đến Colgate ở đây, cách đây nhiều năm, tôi đoán khoảng ba
mươi năm trước, hay hơn nữa. Và chúng tôi rất yêumến Chị Bell.
Chị ấy là người rất cao quý.
7 Và tôi biết chị ấy đã mắc một chứng bệnh viêm bọng đái cấp
tính, và họ…Bác sĩ của chị, mà biết thật rõ trường hợp nầy, thì đã
ở ngoài thành phố lúc đó. Vàmột bác sĩ khác vừa đến khámbệnh
cho chị, và—và khuyên nên mổ khẩn cấp, và chị đã không sống
nổi. Và—và chị ấy đã…Tôi nghĩ chị…Theo cách tôi nghĩ, rằng bác
sĩ điều trị thường xuyên của chị hẳn không cho—cho mổ, bởi vì
chị là người to chắc nịch và túi mật chị rất tệ. Và tôi nghĩ, chị
bị sỏi thận, hay cái gì ở trong đó, và—và Chúa đã thương xót.
Chị đã bị đau nhiều trước đây và Chúa đã chăm sóc những lần
đó, nhiều lần. Nhưng lần vừa xảy ra đó…Ồ, nếu như chúng ta
đánh giá cách đúng nhất, chúng ta có thể nói thế nầy: Đức Chúa
Trời đã gọi Chị Bell về, và đó là cách nó phải xảy ra, anh chị em
thấy đấy.
8 Và cách mà Ngài đã bỏ qua…đã mang điều đó đến cho tôi,
khiến tôi nghĩ đó là Bà…một Cô Shepherd. Tôi không biết Cô
Shepherd. Người phụ nữ ấy có lẽ có mặt ở đây, sáng nay, và tôi
có lẽ biết cô ấy nếu tôi thấy mặt. Nhưng, lại được báo rằng đó là
một Bà Shepherd. Và liệu hết thảy đã xảy ra như thế, để nếu như
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nó…Nếu như tôi biết đó là Bà Bell đã ở trong tình trạng đó, có lẽ
tôi đã đi ra ngoài đó và cầu thay cho bà ấy ngay lập tức. Và rồi,
đấy, mà, có lẽ, Đức Chúa Trời không muốn chúng ta làm thế. Vì
vậy, “Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại có ích cho những người
yêu mến Đức Chúa Trời.”

9 Và tôi tin chắc rằng Chị Bell yêu mến Chúa chúng ta. Chị ấy
là một phụ nữ tốt. Bây giờ, chị ấy là một trong chúng ta. Ở trong
đây, chúng ta không phân biệt màu da nào. Gia đình của Đức
Chúa Trời không phân biệt màu da. Dù chúng ta da đỏ, nâu, đen,
hay vàng, trắng, không thành vấn đề. Bất kể là màu gì đi nữa, thì
chúng ta là anh em và chị em trong Đấng Christ. Và vì thế chúng
ta—chúng ta yêu thương chị ấy. Và chúng ta những người ở đền
tạm đây, sẽ nhớ chị. Tôi sẽ nhớ làm sao, những tiếng “a-men” to,
lớn, thô của Chị Bell ở phía sau trong góc đó. Và đưa chị về nhà,
chị sẽ nói về Đức Chúa Jêsus.

10 Và nếu tôi biết điều đó đúng, không hề biết điều đó cho tới
chỉ cách đâymột lát, nhưng tôi nghĩ tang lễ của chị được tổ chức
ngay tại nhà thờ đây. [Anh Neville nói, “Đúng thế.”—Bt.] Thứ Ba
sắp đến nầy lúc [“Một giờ đúng.”] một giờ đúng. Và tôi nghĩ anh
và tôi làm lễ [“Đúng thế.”] trong buổi tang lễ nầy.

11 Nhưng, chỉ trong một hội chúng, mà chúng ta là người yếu
đuối hơn sáng nay, để tỏ lòng kính trọng Chị Bell của chúng ta,
chúng ta hãy đứng lên giây lát, khi chúng ta cúi đầu.

12 Lạy Đức Chúa Trời của sự sống, Đấng ban cho và cất đi sự
sống, như Gióp ngày xưa đã nói, “Chúa ban cho và Chúa lại cất
đi; đáng ngợi khen Danh Chúa.” Cách đây một vài năm, Ngài đã
ban Chị Bell đến ở giữa chúng con, là một đồng bào với chúng
con, của khối cộng đồng vĩ đại của Đức Chúa Trời. Và chúng con
cảm ơn Ngài vì mọi thần cảm mà chị đã có trước chúng con, chị
thật thích ngợi khen và làm chứng biết bao, và rất được đầy dẫy
Thánh Linh đến nỗi chị có thể la lớn và kêu lên. Và chị không
hổ thẹn về Phúc Âm của Đức Chúa Jêsus Christ, vì, với chị, Nó là
Quyền năng của Đức Chúa Trời cho sự cứu rỗi. Thấy số năm của
chị đã hết, và thì giờ đến khi hết thảy chúng con phải trả lời. Và
Ngài đã đem chị đi khỏi chúng con, sáng nay, để ở trong sự Hiện
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diện của Ngài. Vì, đó đích thực là điềumà, khi chúng con lìa khỏi
nơi đây, chúng con ở trong sựHiện diện củaĐức ChúaTrời.

13 Ôi Chúa, chúng con cảm ơn Ngài vì tất cả. Chúng con
nguyện xin Ngài ban phước cho chồng chị, James, bạn của con;
con trai chị, con gái chị, tất cả những người ấy. Chúng con biết
rằng con trai chị đang đáp máy bay từ nước Đức, rời quân đội,
trở về nhà, để bày tỏ sự tôn kính cuối cùng anh có thể làm
được, với người mẹ đã quá cố của mình, trên đất. Sáng nay
lòng chàng trai ấy phải thổn thức biết bao. Con cầu nguyện
cho anh, Chúa ôi. Đức Chúa Trời ôi, xin ban phước cho anh.
Ban phước cho Jimmy, và thật anh ấy thì…Thấy anh đang làm
việc hết sức ở đó, và mệt mỏi nhiều giờ, để kiếm sống cho gia
đình anh. Con cầu xin cho gia đình cao quý ấy sẽ không bị chia
cách, nhưng sự hoạt động của gia đình sẽ không bị gián đoạn
trong Xứ đó ở phía bên kia.

14 Xin cho chúng con, Chúa ôi, giờ nầy xiết chặt áo giáp và nai
nịt gọn gàng, siết chặt hơn một chút, và đi ra trận tiền bây giờ,
để chiến đấu với số người ít hơn chúng con đã có cách đây một
tuần. Chúng con cầu xin Ngài sẽ duy trì chúng con và làm cho
chúng conmạnhmẽ, và giúp chúng con khi chúng con tiến hành,
và ngày nào đó xin cho chúng con hết thảy nhóm nhau lại ở
phía bên kia. Vì chúng con cầu xin điều đó nhân Danh Đức Chúa
Jêsus. A-men.

15 Bây giờ có lẽ linh hồn người chị quá cố của chúng ta yên
nghỉ trong sự bình an. Tôi muốn nói rằng tang lễ của—của chị
sẽ được giảng ở đây vào Chúa nhật, hay thứ Ba, và chúng tôi sẽ…
Chào mừng bất cứ người nào sẽ đến. Tôi nghĩ Anh Neville ở đây
có những sự sắp xếp, và anh đã sắp xếp chương trình. Vậy thì,
hôm nay, tôi chỉ…

16 Đấy, không có quá nhiều chỗ. Nếu như có một chỗ ở đâu đó
dành cho Anh và Chị Slaughter ở phía sau đó. Tôi đã nhận cuộc
gọi của chị, Chị Slaughter, và đến cầu nguyện cho chị…của Chị
Slaughter khác, Chị Jean Slaughter bị bệnh sốt gan, tularemia.
Chị ấy chắc bị bệnh ấy nặng, nhưng chúng ta đang tin cậy Đức
Chúa Trời rằng chị sẽ được bình an vô sự.
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17 Bây giờ chúng tôi muốn đọc vài lời Kinh Thánh. Và tôi chỉ
muốn dùng thì giờ của mình, để dạy sáng nay, bởi vì từ khi tôi
trở về, từ Arizona, ồ, giọng tôi hơi khànmột chút.
18 Và vậy thì, Chúa nhật tới, đừng quên, và tôi nghĩ Billy đã gửi
thư những—những thông báo đi rồi. Và chúng ta tin, đó sẽ là
một buổi nhóm khá dài, vì thế hãy đến sớm nếu có thể được.
Chúng tôi muốn bắt đầu, ngay khoảng chín giờ ba mươi, hay tôi
có ý nói, mười giờ. Và có lẽ, nên nhớ, khoảng một hay một-…có
lẽ, hay mười hai giờ ba mươi, một giờ, gần như thế, ba hay bốn
tiếng, hoặc hơn nữa, tôi muốn lấy, và chỉ lấy lời Kinh Thánh. Hãy
mang bút và giấy, và cứ để ra. Có câu hỏi nào, anh em hỏi—hỏi
nó, anh em thấy, và có lẽ chúng tôi có thể giải thích nó, làm điều
gì mà chúng tôi có thể giúp đỡ.
19 Bây giờ chúng ta hãy đọc vài phân đoạn Kinh Thánh, trước
tiên, nào. Tôi có ba chỗ trong Kinh Thánh, mà tôi muốn đọc. Và
phân đoạn đầu tiên, nếu anh chị em muốn đánh dấu chỗ đó, và
nếu anh chị em có viết chì, tôi muốn liên hệ, sáng nay, đến nhiều
phân đoạnmà tôi sẽ…hay đúng hơn là, nhiều lời Kinh Thánh,mà
tôi muốn nhắc đến. Trước tiên sẽ là Phi-e-rơ Nhất 5:8-10, Ê-phê-
sô 6:10-17, và Đa-ni-ên 12:1-14. Bây giờ, để tiết kiệm thời gian của
chúng ta, trong việc đọc.
20 Và mọi người thật sự ổn định chỗ ngồi. Vậy, vài người còn
đang đứng, phía sau và bên hông. Nhưng chúng ta sẽ cố gắng
nhanh chóng làm xuyên suốt như có thể được và để anh chị em
đi ra, sau đó chúng ta sẽ cầu nguyện cho người bệnh.
21 Có một phụ nữ trẻ đang nằm ở đây sáng nay, đau rất nặng.
Tôi biết rằng chị ấy đau rất nặng, ngày hôm qua. Và tôi—tôi chỉ
muốn chị nghe, sáng nay, trước tiên, trước khi tôi cầu nguyện
cho chị. Và tôi biết hoàn cảnh của người phụ nữ trẻ này. Và chị
đau nặng, nhưng chúng ta có một Cha Thiên Thượng rất vĩ đại
Đấng thắng hơnmọi bệnh tật. Và tôi cómột—một chút…
22 Tôi đã mời Bà Woods đọc nó, nhưng dường như bà—bà ấy
miễn cưỡng một chút về—về việc làm vậy. Một bài báo, mà một
bác sĩ y khoa chắc đã ngạc nhiên. Khi, ông là người phê phán về
việc chữa lành Thiêng liêng và thậm chí ông không để cho bất cứ
ai nói về việc đó trong văn phòng của ông; và y tá của ông, cũng
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vậy. Vì thế, điều đó đã xảy ra, có một bệnh nhân mà là trường
hợp ung thư, một khối u lớn. Ông không muốn làm gì với nó, vì
vậy ông đã gởi bà ấy quamột bệnh viện chuyên khoa khác. Ở đó
người ta không làm gì được, cho nên đã gửi bà lại. Vì thế họ…Ồ,
đó là ung thư vú, và nó đã ở trong tình trạng khủng khiếp. Và tất
cả da đã bị ăn hết. Và ung thư, nó đã ăn sâu vào trong vú, vào
trong các xương sườn. Tôi đoán các bạnbiết tôimuốnnói gì.
23 Chúng tôi có người bạn bác sĩ trẻ của chúng tôi từ Na Uy đến
đang ngồi đây với chúng ta sáng nay.
24 Và ông ấy chuẩn bị tất cả tài liệu củamình, vì nói ông ấy biết
rằng—rằng bà ấy muốn ông phẫu thuật và cắt bỏ bộ vú. Và đó
là công việc rất đẫmmáu. Và—và ông đã chuẩn bị, mọi thứ. Y tá
bảo phụ nữ ấy sẵn sàng và mang chị ấy vào phòng mổ, rồi cô ấy
trở lại lấy dụng cụ để…cho bác sĩ và phụ tá sử dụng, cắt bỏ bộ vú.
Và vì thế họ có những khăn lớn và các thứ đắp trên người chị.
Và vì vậy họ đã bắt đầu…
25 Khi ông ấy bắt đầu quay lại, chồng chị muốn biết anh ấy có
thể ngồi cuối phòng và cầu nguyện không. Anh ấy là thầy giảng
thiêng liêng. Và anh ngồi ở đó bên cạnh chân giường, và cầu
nguyện. Dĩ nhiên, bác sĩ cũng không hài lòng lắm với điều đó,
anh em biết đấy, vì anh ấy ngồi ở đó. Nhưng miễn là anh ấy
không nhìn, và điều đó sẽ không làm anh thấy đau đớn, ồ, “Tôi
đoán rằng tất cả đâu vào đó; sẽ không—sẽ khôngngất xỉu.”
26 Vì thế trong khi ngồi, cầu nguyện, có sự rung động trong
phòng. Và bác sĩ quay lại để đi tới…với những dụng cụ của ông,
để bắt đầu cắt bỏ vú. Ông ta đã lấy ra từng cục từng cục. Thậm
chí không để lại một vết sẹo nào trên ngực; thậm chí không một
vết sẹo. Ông nói, “Nó—nó có…Nó có di chuyển không?” Và ông
bắt đầu…Và cô y tá đã làm chứng. Cả hai cùng ra ngoài và đã trở
nên tín đồ ngũ tuần, đầy dẫy Đức Thánh Linh, hầu việc Chúa.
Không có một vết sẹo nào!
27 Bác sĩ Holbrook đã làm chứng, chính ông, đã nói, “Trước đó
một phút, có người—người phụ nữ nằm ở đó, và cô y tá, và khối
u thật to này đã được lấy khỏi lồng ngực chị ấy. Và một phút sau,
không có một vết sẹo nào ngay tại chỗ đã được lấy đi.” Đó là một
trong những bác sĩ y khoa giỏi nhất của chúng ta ở nước Mỹ.
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Ông ấy nói ông đã bị thuyết phục ngay lúc đó. Và ông, cho đến
bây giờ, ông đã trở thành là một chấp sự trong một hội thánh.
Thấy không?
28 Thấy đó, nhiều người chỉ nghĩ nhà thờ chỉ là nơi để bạn chỉ đi
tới, và nó là, “Ồ, bạn đến đó để học trở thành người tốt, hay điều
gì đó như thế.” Không phải thế, bạn ơi. Không. Đức Chúa Trời là
Đức Chúa Trời. Ngài đúng là vĩ đại ngày hômnay nhưNgài đã có,
đã từng có. Và Ngài sẽ không bao giờ thay đổi. Và Ngài là một…
Chúng ta thật sự yêumến Ngài.
29 Bây giờ, chúng ta hãy đọc từ Phi-e-rơ Nhất, chương thứ 5, câu
thứ 8 đến câu thứ 10, để bắt đầu.

Hãy tiết độ,…tỉnh thức; bởi vì kẻ thù nghịch anh em là
ma quỷ,…như sư tử rống, đi rình mò chung quanh, tìm
kiếm người nào nó có thể nuốt được:

Hãy đứngmột cách vững vàng trong…đức tinmà chống
cự nó vì biết rằng anh emmình ở khắp thế gian cũng đồng
chịu hoạn nạn như mình.

Nhưng Đức Chúa Trời ban mọi ơn, đấng đã gọi anh em
đến sự vinh hiển đời đời của Ngài bởi Đức Chúa Jêsus
Christ, thì sau khi anh em tạm chịu khổ, sẽ làm cho anh
em trọn vẹn, vững vàng, thêm sức cho, và kiên định.

30 Đáng ngợi khen Đức Chúa Trời! Bây giờ trong Sách Ê-phê-
sô. Chúng ta hãy lật ra ở đây tới Sách Ê-phê-sô, chương thứ 6, và
muốn đọc câu thứ 10 đến câu thứ 17, tôi đã đánh dấu.

Cuối cùng, hỡi anh em của tôi, phải làmmạnh dạn trong
Chúa, và nhờ sức toàn năng của Ngài.

Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được
đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ.

Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết,
bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của
thế gian—của thế gianmờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các
miền trên trời vậy.

Vậy nên chính anh em hãy lấy mọi khí giới của Đức
Chúa Trời, hầu cho anh em có thể cự địch lại trong ngày
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khốn nạn, …và khi thắng hơnmọi sự rồi, được đứng vững
vàng.

Vậy hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng,…mặc
lấy áo giáp bằng sự công bình;

Và dùng sự sẵn sàng của tin lành bình an mà làm giày
dép;

Trên hết mọi sự,…lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn,
nhờ đó anh em sẽ có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ
dữ.

Và cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm
gươm của Thánh Linh, là Lời Đức Chúa Trời:

31 Bây giờ qua Sách Đa-ni-ên, tôi thích đọc nhiều hơn. Bây giờ,
Đa-ni-ên chương thứ 12. Tôi muốn bắt đầu ở câu 1, và đọc một—
một phần khá dài nầy, mười bốn câu.

Và vào kỳ đó…Mi-ca-ên thiên sứ trưởng, là đấng đứng
thay mặt con cái dân ngươi sẽ trỗi dậy: và lúc đó sẽ có…
thời kỳ hoạn nạn, đến nỗi từ khi mới có nước cho đến kỳ
đó cũng chẳng có như vậy bao giờ: và vào lúc đó dân sự
ngươi, kẻ nào được ghi trong quyển sách kia thì sẽ được
cứu.

Và nhiều kẻ ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy, và kẻ thì để
được sự sống đời đời,…kẻ thì để chịu sự khinh thường
đời đời.

Và những kẻ khôn sáng sẽ được rực rỡ như sự sáng trên
vòng khung; và những kẻ dắt đem—dắt đem nhiều người
về sự công bình sẽ sáng láng như các ngôi sao đời đời mãi
mãi.

Còn như ngươi, Hỡi Đa-ni-ên, hãy đóng lại—hãy đóng
lại…sách nầy, cho đến kỳ cuối cùng: nhiều kẻ sẽ đi qua đi
lại, và sự học thức sẽ được gia tăng.

Và ta Đa-ni-ên nhìn xem, và, nầy, có hai người khác
đương đứng, …một người ở bờ bên nầy sông, và một
người ở…bờ bên kia của sông.
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Vàmột người hỏi người mặc vải gai, đương đứng ở trên
nước sông rằng, Bao lâu sẽ đến sự cuối cùng của…những
sự lạ nầy?

Và ta nghe người mặc vải gai, đứng trên nước sông, khi
người cất tay hữu và tay tả lên trời, và chỉ đấng hằng
sống đời đời mà thề rằng sẽ trải qua một kỳ, kỳ, và nửa
kỳ; và khi người đã hoàn tất làm tan tác quyền của dân
thánh hết,…thì các sự nầy sẽ xong.

32 Tôi nghĩ tôi sẽ dừng ngay tại đó. Tôi muốn lấy đề tài, nếu như
nó sẽ được gọi là đề tài, từ những phân đoạn đó, để rút ra chủ
đề nầy về: Trận Chiến Lớn Nhất Đã Từng Có. Đó là điều tôi muốn
dùng cho một đề tài.
33 Bây giờ, cáchmà tôi nắm giữ điều nầy để nói cho đề tài dành
cho sáng nay: Chúng tôi vừa trở về; hai ủy viên trị sự, ở nhà thờ
tại đây, và chính tôi, đã đi đến Arizona. Và chúng tôi đã đi ra, thật
sự, để cómột buổi nhóm tại Phoenix, với Anh Sharrit, tại đền tạm
của anh. Nhưng khi tôi thấy rằng một—một anh em đã ở trong
thành phố, đang tổ chức những buổi nhóm trong trại ngoài trời,
ồ, thì tôi cảm thấy hơi lưỡng lự về việc tổ chức buổi nhóm. Tôi
nghĩ có lẽ tôi sẽ tổ chức nó vào chiều Chúa nhật, để khôngmột ai
bị phiền hà trong các giáo hội của họ. Nhưng, thấy rằng, những
buổi nhóm của anh ấy, cũng vào chiều Chúa nhật. Và tôi đã hơi
lo lắngmột—một chút về việc tổ chứcmột buổi nhóm.
34 Vàvì thế anh emchúng tôi, thay vì cứ đi suốt ngày, như chúng
tôi đi săn bên ngoài, thì chúng tôi đã đi vào thành phố, tiếp tục
và sẵn sàng, và đi đến những buổi nhóm của Anh Allen. Anh A.
A. Allen đang có những buổi nhóm. Vậy chúng tôi đi đến những
buổi nhóm, vàAnhAllen đã giảngmột bài giảng đầy quyềnnăng.
Chúng tôi đã cómột—một thời gian, một thời gian tuyệt vời, lắng
nghe Anh Allen giảng, nghe các—các ca sĩ hát, và vân vân, họ đã
hát thậtmạnhmẽ, và la lớn, và đã cómột buổi nhóm tuyệt vời.
35 Và rồi chúng tôi thấy, suốt dọc đường, bàn tay của Chúa đi
cùng. Bất cứ nơi nào chúng tôi đi, Chúa Jêsus đều đáp ứng chúng
tôi. Và có cái gì đó đang ở bên ngoài chính bạn, ở những nơi
hoang vắng. Có cái gì đó về nó, mà nếu như bạn ở một mình
cách ấy, có điều gì đó điều khiển bạn. Đó là, tôi đoán, là một lý
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do tôi thích ở những nơi vắng vẻ. Bạn có thể tránh xa quyền lực
của kẻ thù, như chúng ta có ở đây.
36 Ma quỷ hầu như vô hại trừ khi nó có cái gì đó để chiếm hữu.
Nó phải…Các bạn có nhớ những con quỷ đó bị đuổi ra khỏi Quân
đoàn không? Chúng đã có…chúng cònmuốn làm thiệt hại nhiều
hơn nữa, cho nên chúng đã xin nhập vào bầy heo. Vì thế, những
conquỷphải có cái gì đó để làm, để làmviệc quangười nàođó.
37 Và đó, cũng là cách Đức Chúa Trời làm. Ngài phải có chúng
ta. Ngài đang dựa vào chúng ta, để làmviệc qua chúng ta.
38 Và nhiều người đã đến trong khi chúng tôi ở trên cuộc hành
trình, với những giấc mơ. Và Đức Chúa Jêsus không bao giờ sai
nhưng ban cho sự thông giải một cách chính xác, và thật sự là
thế, thật chính xác cách đó.
39 Và rồi Ngài thật tuyệt vời với chúng tôi, dẫn chúng tôi đến thú
bị săn và nói cho chúng tôi biết nó ở đâu. Và, bạn biết không, cứ
loanh quanh như thế, thật là tuyệt vời. Ngồi chung quanh, ban
đêm, chúng tôi cắm trại, cách xa mọi người, trong nhiều dặm và
nhiều dặm và nhiều dặm, và nhìn ngọn—ngọn lửa trại lập lòe
chung quanh vách núi. Và, ồ, thật hùng vĩ làm sao!
40 Một anh em ở đó, người đang gặp rắc rối với vợ anh, mà đã
có…Nhiều năm trước, cô ta ngẩng đầu lên trong buổi nhóm, nơi
tôi đang có buổi nhóm. Và tôi đã yêu cầu họ cứ cúi đầu xuống; có
một tà linh không muốn lìa khỏi một—một người đàn bà, ở trên
bục. Và người phụ nữ, thật bất kính ấy, đã ngẩng đầu dù sao đi
nữa. Và tà linh đã lìa khỏi người đàn bà, ở trên bục, và nhập vào
người nữ ấy. Và việc này đã gần mười bốn năm, và phụ nữ ấy đã
ở trong tình trạng nguy kịch; rất nặng, ngay cả về tâm thần, đến
nỗi cô ấy cứ làm những việc mà không tốt. Chẳng hạn, bỏ chồng
của chính mình, đi và lấy người đàn ông khác trong khi cô ấy
vẫn đang sống với chồng mình; tuyên bố cô chẳng biết mình đã
làm điều đó. Và vì vậy họ—họ cố gắng khám nghiệm cho cô về
việc này…Bạn gọi điều đó là gì, khi bạn…Mất trí nhớ? Nó…Chà,
ngay cả tên đó là gì cũng không biết. Tôi nghĩ đúng thế, bác sĩ à.
Nhưng không phải thế. Nó là một linh. Và cô ấy…Và phụ nữ ấy là
một trong những bạn tốt của tôi. Nhưng từ đêm đó, trở đi, cô ấy
cố ý ghét tôi. Dĩ nhiên, các bạn có thể biết tại sao là thế.



TRẬN CHIẾN LỚN NHẤT ĐÃ TỪNG CÓ 11

41 Nhưng rồi khi chồng cô đến, và chúng tôi quỳ gối trong
phòng để cầu nguyện, thì Đức Thánh Linh đã giáng xuống. Chính
là thế. Rồi Ngài đã hiện ra với chồng cô tối hômấy, trongmột giấc
mơ. Ngài trở lại với một giấc mơ, anh ấy nghĩ đó chỉ là một trò
đùa. Sau đó nhận ra, đó chính là sự trả lời cho sự chữa lành của
anh ấy. Thật Đức Thánh Linh đã giải quyết điều đó!
42 Trên đường xuống Tucson, với Anh Norman và họ, và ở đó
Chúa đã bắt đầu làm việc lần nữa với những việc quyền năng,
lớn lao và bày tỏ các sự việc.
43 Một đêm nọ, điều gì đó đã lôi kéo tôi đến kết luận này ở đây,
tôi đang đứng với Anh Wood và Anh Sothmann. Và chúng tôi
đã…Lúc đó khoảng mười giờ tối, và tôi nhìn lên bầu trời, và một
sự kinh hoàng đi ngang qua tôi. Và tôi nói, “Nhìn kìa! Tất cả đạo
quân, trên trời vĩ đại đó!” Và tôi nói, “Mọi sự đều hài hòa cách
hoàn hảo.”
44 Và AnhWood nói, “Nhìn hai ngôi sao nhỏ thật gần nhau, mà,
nó đã làm cho nó trông giống nhưmột ngọn đèn.”
45 Tôi nói, “Nhưng, anh biết đó, Anh Wood à, theo khoa học,
trong chòm sao Gấu đó, Tiểu Hùng tinh, Đại Hùng tinh, những
ngôi sao ấy trông không cách nhau khoảng nămphân;mà chúng
còn cách xa nhau hơn là từ chúng ta đến chúng. Và nếu chúng
bắt đầu đến trái đất này, nó sẽ mất, hàng ngàn dặm một giờ, sẽ
phải mất hàng trăm và hàng trăm năm cho chúng để đến được
trái đất.” Và tôi nói, “Trong tất cả trật tự bao la, vĩ đại nầy ở đây,
và tuy nhiên họ bảo chúng ta rằng họ có thể nhìn thấy qua kính
viễn vọng, có thể thấy một trăm hai mươi triệu năm ánh sáng, ở
ngoài đó; và vẫn còn có những mặt trăng và các ngôi sao. Và—
và, tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã tạo dựng mỗi vật trong chúng.
Và Ngài ngự ở giữa chúng.”
46 Và tôi nói, “Ở nơi nào trong đó, tôi đã hướng về phía tôi, một
lần trong đài thiên văn, cung hoàng đạo; bắt đầu với cung Trinh
nữ, cho đến qua Thời đại Con Cua, và đến cuối cùng là cung sư
tử, sư tử Leo. Sự đến đầu tiên của Đấng Christ, bởi một trinh nữ;
sự đến lần thứ hai, bởi một Sư tử của chi phái Giu-đa.” Và tôi nói,
“Tôi đã cố gắng hết sức để thấy cung hoàng đạo đó, mà tôi không
thể thấy được. Nhưng, tuy nhiên, nó ở đó. Những người nào đã
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được huấn luyện, đều biết nó thì ở đó. Gióp đã thấy nó. Người
ta thường nhìn vào đó. Ấy là một Kinh Thánh, vào một thời ấy.
Nhưng trong khoảng không gian phải đi mất hàng triệu và hàng
tỉ của—của năm ánh sáng, Đức Chúa Trời ngự ở giữa tất cả điều
đó, và Ngài nhìn xuống. Phao-lô ở trong đó. Mẹ tôi đang ở trong
đó, nơi nào đó, đang nhìn xuống.”
47 Và tôi nghĩ về trật tự của đạo quân trên trời ấy, không một
cái nào có thể ra khỏi vị trí đó được. Mỗi cái phải giữ đúng giờ
của mình, một cách hoàn hảo. Đạo quân vĩ đại của Đức Chúa
Trời! Tôi nghĩ đến những người lính ấy; sẽ như thế nào nếu mặt
trăng đi ra khỏi trật tự ấy, trái đất sẽ bị bao phủ lại bởi nước, chỉ
trong vài phút. Trái đất chắc hẳn thật giống như nó đã có khi
Đức Chúa Trời đã quyết định dùng nó, cho chúng ta có trên nó
ở đây. “Không có hình dạng, và trống không, và mờ tối, và nước
bao phủ trên trái đất.” Và nếumặt trăng đó từng di chuyển, nó sẽ
lại di chuyển giống như vậy lần nữa. Khi mặt trăng rung chuyển
một chút ra khỏi trái đất, thủy triều dâng lên. Khi mặt trăng lặn
xuống, thủy triều rút xuống. Đó là đội quân hùngmạnh của Đức
Chúa Trời. Và khi tôi nghĩ về…mà là đạo quân hùng mạnh của
Đức Chúa Trời hằng hữu ở đó…
48 Bấy giờ, chúng tôi đã đi ngủ. Và rồi tôi bắt đầu nghĩ không có
vật nào đi ra khỏi vị trí của nó. Tất cả cố định tại chỗ. Và nếu có
một sự di chuyển, bất cứ nơi nào, của chúng, nó là vìmột nguyên
cớ, và sẽ ảnh hưởng đến trái đất nầy. Chúng ta thật sự thấy kết
quả của nó bây giờ, từ một số của chúng di chuyển vào các điểm
khác. Nó gây ảnh hưởng. Nó ảnh hưởng đếnmọi thứ.
49 Và tôi nghĩ, lúc đó, nếu đạo quân trên trời vĩ đại đó, phải
giữ đúng vị trí của nó để làm cho mọi thứ trật tự, như thế, thì
còn cái không trật tự ở dưới đất thì sao? Thật, khi một thứ đi ra
ngoài trật tự, nó làm cho toàn bộ sự việc tồi tệ như thế nào! Toàn
bộ chương trình của Đức Chúa Trời bị đảo lộn khi một thành
viên ra khỏi trật tự. Chúng ta nên cố gắng liên tục giữ trật tự của
Thánh Linh.
50 Và tôi muốn, đến với Đức Chúa Trời, sáng nay, để chúng ta
sẽ mang điều này đến với một buổi nhóm chữa lành thật sự, để
chúng ta có thể giữ phần này…nhóm mà chúng ta đã nhóm lại
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dưới mái nhà sáng nay, trong một không khí hài hòa như vậy,
mà Đức Thánh Linh sẽ đặt vào mỗi chi thể của Thân, có mặt ở
đây sáng nay, trong sự hài hòa như vậy, đến nỗi sẽ có sự chữa
lành về linh hồn và thể xác xảy ra như vậy, nếu như chúng ta cứ
nắm giữ vị trí của mình.

51 Vậy thì, như tôi đã nói lúc ban đầu, người phụ nữ này mắc
bệnh ung thư mà Bác sĩ Holbrook lấy…đã cắt bỏ. Bây giờ, Đức
Chúa Trời mà đã khiến gây nên tiếng xôn xao trong bệnh viện
đó, và đã cắt bỏ ung thư đó mà không có để lại vết sẹo, các bạn
không biết cũng Đức Chúa Trời ấy đang ở đây sao? Và điều duy
nhất mà Ngài đang chờ đợi, là muốn thấy được đạo quân của
Ngài—của Ngài biết giữ lấy vị trí của họ, giống như các vì sao,
giữ vững vị trí của mình vậy.

52 Bây giờ, các bạn biết không, chúng ta đã có cuộc chiến nầy
đến cuộc chiến khác, và tiếng đồn về giặc? Và nếu trái đất đứng
yên, thì chúng ta sẽ có nhiều cuộc chiến hơn nữa. Nhưng các bạn
có nhận ra rằng thật ra chỉ có hai quyền lực tồn tại trong vũ trụ
không? Về tất cả những sự khác biệt của chúng ta giữa các dân,
và những sự khác biệt với nhau, và mọi thứ, tất cả điều đó dẫn
đến từ hai quyền lực. Chỉ có hai quyền lực, và chỉ có hai vương
quốc; hai quyền lực, và hai vương quốc. Tất cả những cái còn lại,
những điều nhỏ bé, được liên kết vớimột trong những quyền lực
đó. Và những quyền lực đó là quyền lực của Đức Chúa Trời và
quyền lực của Sa-tan. Đó là điềumà…Mọi cuộc chiến,mọi sựmất
trật tự, mọi việc mà xảy đến, nó được sự kiểm soát bởi quyền lực
của Đức Chúa Trời hoặc quyền lực của Sa-tan, vì đó là hai quyền
lực duy nhất tồn tại. Và đó là quyền lực sự sống và quyền lực sự
chết. Vậy thì, đó là hai quyền lực duy nhất.

53 Và Sa-tan có thể chỉ…Quyền lực của hắn, hắn đã có, là quyền
năng của Đức Chúa Trời bị làm cho hư hoại. Nó không phải là
quyền năng thực sự. Mọi thứ Sa-tan có, nó là sự bóp méo về
quyền năng của Đức Chúa Trời. Sự chết chỉ làmột sự sống bị làm
cho hư hoại. Lời nói dối chỉ là sự thật bị nói lại sai. Thấy không?
Ngoại tình là một—một hành động sai mục đích, một hành động
công bình bị lạm dụng. Thấy không? Mọi thứ Sa-tan có là điều gì
đó đã bị làm cho hư hỏng, nhưng nó là quyền lực.
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54 Và chúng ta, ngày hôm nay, đang ngồi đây, và quyền lực nầy
nếu không thì quyền lực khác đang kiểm soát chúng ta. Vì vậy
chúng ta hãy đuổi quyền lực ma quỷ. Chúng ta hãy giữ vị trí của
mình như những ngôi sao trên trời.
55 Như Kinh Thánh nói, “Những ngôi sao đi lạc,” trong Sách
Giu-đe, “đang sôi bọt ô uế củamình.” Và chúng ta khôngmuốn là
những ngôi sao đi lạc; không biết điều nầy có đúng không, không
biết điều kia có đúng không, không biết nó sẽ xảy ra không,
không biết…nó có thể xảy ra như thế nào. Đừng tự hỏi. Hãy ở
lại giống những ngôi sao kia ở trên trời, như những người lính
phải làmbổnphận củahọ.Hãyđứngđó, tin! Sự sống và sự chết.
56 Bây giờ, một quân đội, khi một quân đội thật sự, một nước
sẵn sàng chống lại quân đội nước kia, trước hết nên ngồi xuống
và hình dung điều gì đúng và sai, và họ có thể chống lại quốc gia
kế tiếp hay không. Chúa Jêsus đã dạy điều đó. Và nếu người ta
làm điều đó, nếu các dân sẽ—sẽ ngồi xuống, và ngừng lại và suy
nghĩ những điều đó, cả hai phía, thì chúng ta sẽ không còn chiến
tranh nữa.
57 Bây giờ, chúng ta thấy, nếu con người không làm chuyện đó,
nếu những người đứng đầu quân đội, trước hết, không chịu ngồi
lại và xem thử họ đúng không, và động cơ của họ và những mục
đích đúng đắn, và họ có đủ sức mạnh và quyền lực để đánh bại
đạo quân kế tiếp không, thì họ chắc chắn thua cuộc.
58 Đó là chỗ Tướng Custer đã mắc phải sai lầm tai hại của ông.
Tướng Custer, như tôi biết, đã được lệnh từ chính quyền, không
đi vào xứ của người Sioux, vì đó là thời gian lễ nghi tôn giáo dành
cho họ. Đó là thì giờ thờ phượng. Họ đang có lễ hội. Nhưng Custer
đã uống say, và ông nghĩ rằng ông sẽ cứ làm điều đó dù thế nào
đi nữa. Ông đã băng qua, dù đó là lệnh hay không phải lệnh. Và
rồi họ thật sự bắn chết vài người vô tội, bắn vào họ. Tôi nghĩ họ
đã đánh một số người trong họ. Đó là những người hướng đạo,
đi ra, đi săn tìm thức ăn, nuôi dân của họ—của họ trong khi họ
thờ phượng. Và Custer, băng qua, thấy họ, và nghĩ rằng họ có
mục đích khác, và vì thế bắn vào những người hướng đạo này.
Và những người hướng đạo này đã trốn thoát, quay về. Họ đã
làm gì? Họ tự trang bị vũ khí, và họ đến đây. Và đó là sự kết liễu
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của Tướng Custer, bởi vì ông đã không ngồi xuống và suy nghĩ,
trước tiên.

59 Ông không có việc gì ở đó. Ông không có quyền được ở đó.
Ông đã đuổi người da đỏ Anh-điêng ra khỏi Bờ biển Đông, suốt
cho đến bờ biển hướng Tây, dù sao đi nữa. Và họ đã có một hiệp
ước, nhưng ông đã phá bỏ hiệp ước. Và khi ông đã phá bỏ hiệp
ước, thì ông thua trận.

60 Và vì thế một đạo quân, trước tiên, khi bước vào trận chiến,
trước tiên phải có sự lựa chọn, một số chiến sĩ. Họ phải được
trang bị để chiến đấu.Họphải được huấn luyệnđể chiến đấu.

61 Và tôi tin rằng trận chiến lớn nhất mà đã từng có, là bây giờ
sẵn sàng đi vào hành động. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời đã lựa
chọn những chiến sĩ của Ngài. Tôi tin Ngài đã trang bị cho họ,
huấn luyện họ. Vàmặt trận chiến đấu bây giờ được thiết lập, sẵn
sàng để bắt đầu.

62 Trận chiến lớn, đầu tiên này mà đã từng có, bắt đầu trên
Thiên đàng, khi Mi-ca-in và các Thiên sứ của Ngài chống lại Lu-
xi-phe và các sứ của nó. Nó khởi đầu trước tiên, trận chiến đầu
tiên là ở trên Thiên đàng. Vì thế, tội lỗi đã không phải bắt nguồn
từ dưới đất, nó đã bắt nguồn từ trên Thiên đàng.

63 Và rồi nó đã bị ném xuống từ Thiên đàng, đuổi ra khỏi Thiên
đàng, xuống thế gian, và giáng trên loài người. Rồi trận chiến, từ
những thiên sứ, trở thành trận chiến con người. Và Sa-tan đến
để phá hủy sự sáng tạo của Đức Chúa Trời, những gì Đức Chúa
Trời đã tạo ra cho chính Ngài. Nó đã, Sa-tan, đến để phá hủy điều
này. Đó làmục đích của nó, là để hủy hoại điều đó. Rồi trận chiến
bắt đầu ở đây trên trái đất, và bắt đầu trong chúng ta, và đã trở
nên dữ dội kể từ đó.

64 Bây giờ, trước khi bất cứ trận chiếnnào có thể dàn trận, trước
tiên họ phải chọn nơi gặp gỡ, hay một nơi mà trận chiến được
xảy ra, một nơi chọn lựa.

65 Trong Thế Chiến thứNhất, nó được đặtmột nơi như vậy,một
vùng đất không có người và những nơi họ đánh nhau. Và chúng
phải là nơi được chọn sẵn.
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66 Giống như khi Y-sơ-ra-ên đi đến chiến tranh với quân Phi-li-
tin, có một—một—một ngọn đồi nơi họ tụ tập mỗi bên. Và đó là
nơi mà Gô-li-át xuất hiện và khiêu khích quân Y-sơ-ra-ên. Đó là
nơimàĐa-vít đã gặphắn, trong thung lũng, khi ông vượt qua con
lạchnhỏ chạyqua giữahai ngọnđồi, ông đãnhặt nhữnghònđá.
67 Đó phải là nơi được lựa chọn. Và trong nơi nầy, có một—một
mảnh đất đối đầu, vùng đất không có người, và họ sẽ chiến đấu
ở đây tại nơi này. Họ thật sự không, một người chiến đấu ở đây,
và một người ở dưới đây, và người khác nữa chạy ở trên đây. Đó
là một trận tuyến mà họ đối đầu và thử nghiệm quyền lực của
mình, nơi mỗi bên thử sức mạnh đạo quân của mình chống lại
đạo quân khác, một nơi gặp gỡ lẫn nhau. Bây giờ, đừng (nhận
lấy) bỏ quên điều này.
68 Khi cuộc chiến lớn này đã bắt đầu trên đất, đó phải là một
chỗ gặp lẫn nhau. Đó phải là một chỗ đã được lựa chọn cho cuộc
chiến bắt đầu, và cuộc chiến thật tàn khốc. Và chiến trường đó
bắt đầu trong tâm trí của nhân loại. Đó là nơi trận chiến bắt đầu.
Tâm trí con người đã được lựa chọn cho nơi của cuộc chiến, nơi
nó được bắt đầu, và đó là bởi vì những quyết định được đưa ra từ
tâm trí, cái đầu. Vậy thì, họ đã không bao giờ bắt đầu cuộc chiến
từ tổ chức nào đó. Họ không bao giờ bắt đầu nó từ công việc máy
móc nào đó. Mặt đất này không bao giờ đã khởi đầu cuộc chiến ở
đó. Cho nên, tổ chức đó có thể chẳng bao giờ, chẳng hề làm công
việc của Đức Chúa Trời, bởi vì những chiến trường, nơi các bạn
phải đối đầu kẻ thù mình, là trong tâm trí. Bạn phải đưa ra sự
lựa chọn củamình. Nó đối đầu với bạn.
69 Tôi muốn cô gái trẻ này ở đây, mà đau rất nặng, chắc chắn
lắng nghe điều nầy bây giờ, thật kỹ.
70 Những sự quyết định được thực hiện ở trong tâm trí, cái đầu.
Đó là nơi mà Sa-tan gặp bạn, và có những sự quyết định, bởi vì
rằng Đức Chúa Trời đã tạo ra con người cách ấy.
71 Bây giờ, tôi có (nếu các bạn nhìn vào ghi chú của tôi ở đây)
một bản đồ nhỏ vẽ ra. Tôi đã vẽ nó ở đây cách đây không lâu,
trên…được dùng ở trên bảng. Con người đã được tạo dựng giống
như hạt lúa mì. Nó là một hạt giống. Và con người là một hạt
giống. Về mặt thể chất, bạn là hạt giống của cha mẹ bạn; và sự
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sống đến từ cha, phần xác thịt đến từ mẹ. Vì vậy, cả hai, đến với
nhau, trứng vàmáu—máu, đến với nhau. Và trong tế bàomáu là
sự sống. Và trong đó nó bắt đầu, phát triển, tạo thành đứa—đứa
con. Vậy thì, bất cứ hạt giống đều có vỏ bọc bên ngoài; bên trong
là thịt; và bên trong nữa là phôi sự sống. Ồ, đó là cách mà chúng
ta được tạo ra. Chúng ta có thân thể, linh hồn, và tâm linh. Bên
ngoài, thân thể, là vỏ bọc; bên trong của nó, lương tâm và vân
vân, là linh hồn; và bên trong linh hồn, là tâm linh. Và tâm linh
cầm quyền tất cả cái khác.
72 Bây giờ, nếu bạn ngồi xuống khi bạn về nhà, và vẽ ra ba vòng
đai nhỏ. Bạn sẽ tìm thấy rằng bên ngoài cơ thể có năm giác quan
tiếp xúc với nhau, và đó là thấy, nếm, cảm thấy, ngửi, nghe. Đó là
năm giác quan điều khiển thân thể con người.
73 Bên trong thân thể là một linh hồn, và linh hồn đó được điều
khiển bằng khả năng tưởng tượng, lương tâm, ký ức, lý trí, và
những cảmgiác yêumến.Đó là những thứđiều khiển linhhồn.
74 Nhưng, tâm linh, nó chỉ có một giác quan. Tâm linh…Ồ,
chúng ta hãy hiểu nó. Tâm linh cómột giác quan, và giác quan đó
thì, hoặc thống trị nó, là đức tin hay sự nghi ngờ. Điều đó chính
xác. Và chỉ có một đại lộ duy nhất đi đến với nó, đó là tác nhân
đạo đức tự do. Bạn có thể chấp nhận sự nghi ngờ hay bạn có
thể chấp nhận đức tin, hoặc bạn muốn quyết định làm việc. Do
đó, Sa-tan bắt đầu ở phần chính yếu, để khiến cho linh của con
người nghi ngờ về Lời Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời bắt đầu ở
phần chính, để đặt Lời Ngài trong linh đó. Thế đấy. Đó là những
gì nó thực hiện.
75 Nếu hội thánh này, ngay bây giờ có thể kết hợp với nhau,
và liên kết chặt chẽ nhau với mỗi người đó sẽ nhất trí với nhau
như vậy, không có một bóng dáng nghi ngờ ở bất cứ đâu, thì sẽ
không có một con người yếu đuối ở giữa chúng ta, trong năm
phút nữa. Sẽ không có người nào ở đây khao khát Đức Thánh
Linh mà không muốn nhận Nó, nếu các bạn có thể thật sự hiểu
được điều nào đó đã được sắp xếp. Vậy thì, đó là nơi trận chiến
bắt đầu, ngay trong tâm trí bạn, chodùbạn cómuốnhaykhông.
76 Bây giờ nên nhớ, không phải là Khoa học Cơ-đốc giáo, bây
giờ, tâm trí trên vấn đề. Điều đó không…Tâm trí chấp nhận Sự
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Sống, là Lời của Đức Chúa Trời, và ở đó mang lại Sự Sống. Thật
sự ý tưởng của bạn không làm điều đó. Nhưng, Lời của Đức Chúa
Trời, đãmang vào kênh tư tưởng của bạn. Hiểu không?Đó không
phải là ý tưởng, như Khoa học Cơ-đốc giáo tạo ra nó, tâm trí qua
sự kiện. Không. Không phải thế.
77 Nhưng, tâm trí của bạn chấp nhận Nó. Nó chộp lấy Nó. Tâm
trí của bạn điều khiển bằng cái gì? Linh của bạn. Và linh của
bạn nắm lấy Lời của Đức Chúa Trời, và đó là điều mà có Sự Sống
trong Nó. Nó mang Sự Sống vào trong bạn. Ô, anh em ơi! Khi
điều đó xảy ra, khi Sự Sống giáng xuống kênh đó, vào trong bạn,
Lời của Đức Chúa Trời được biểu lộ trong bạn. “Nếu các ngươi
ở trong Ta, và Lời Ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin điều gì các
ngươimuốn và điều đó sẽ được làm cho các ngươi.”
78 Rồi điều đó làm gì? Từ giữa tấm lòng, mà là linh hồn, từ đó
đi ra, nuôi dưỡng mọi bộ phận. Rắc rối của nó là, chúng ta đang
đứng trong đây với nhiều nghi ngờ, cố gắng chấp nhận những
gì ở ngoài đó. Các bạn phải dừng điều đó; và hạ kênh đó xuống
đến với Lời chân thật của Đức Chúa Trời, và rồi nó, chính nó, tự
động đi ra ngoài. Đó là những gì ở bên trong. Đó là điều được kể
đến, là con người bề trong.

Lối vào của Sa-tan là từ bên trong.
79 Bây giờ, bạn nói, “Tôi không ăn trộm. Tôi không uống rượu.
Tôi không làmnhữngđiềunầy.” Điềuđókhông liên quanvới nó.
80 Đấy, chính là bên trong. Cho dù bạn tốt đến đâu, đạo đức như
thế nào, bạn thành thật thế nào đi nữa, những điều ấy được tôn
trọng. Nhưng Chúa Jêsus đã phán, “Trừ khi con người được sanh
lại.” Thấy không? Phải là cái gì đó xảy ra bên trong. Nếu không,
thì đó là điều giả tạo phủ lên, vì sâu kín trong tâm hồn bạn khao
khát làm việc đó dù thế nào đi nữa. Nó không thể là giả tạo. Nó
phải là thật.
81 Và có một con đường duy nhất để mà có thể đi xuống, và đó
là bằng con đường của tác nhân đạo đức tự do, đi vào linh hồn,
bởi những ý tưởng của bạn. “Vì hắn tưởng trong lòng thể nào, thì
hắn quả thể ấy.” “Nếu các ngươi nói cùng núi nầy rằng, ‘Hãy dời
đi,’ và chẳng nghi ngại trong lòng mình, nhưng tin rằng những
gì các ngươi đã nói sẽ ứng nghiệm, thì các ngươi có thể có được
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điều gì các ngươi đã nói.” Anh chị em hiểu điều đó không? Thế
đấy. Hiểu không? Đó là những chiến trường. Ước gì các bạn có
thể chỉ lấy điều đó khởi đầu, trước tiên.
82 Chúng ta rất nôn nóng thấy những sự việc được thực hiện.
Chúng ta rất mong muốn để làm điều gì đó cho Đức Chúa Trời.
Người phụ nữ trẻ này không…mong muốn, không nghi ngờ,
mongmuốn sống. Bàmuốn được khỏemạnh. Những người khác
ở đây, muốn được khỏe mạnh. Và khi chúng ta nghe về trường
hợp đó, giống như bác sĩ, sự sống lại của người chết, những việc
hết sức vĩ đại mà Đức Chúa Trời chúng ta đã làm, thì chúng ta
mong muốn. Và sự việc của nó là, chúng ta cố gắng đạt đến qua
những khả năng phán đoán nầy, để nắm giữ điều gì đó ở đây,
giống như ý thức.
83 Rất nhiều người, nhiều lần, đã hiểu sai Lời. Và tôi đã bị hiểu
lầm bởi điều nầy, bằng sự kêu gọi tin nhận. Tôi nói, “Tôi không
tán thành lắm về sự kêu gọi tin nhận,” không có nghĩa rằng các
bạn không nên làm sự kêu gọi.
84 Nhưng người nào đó nắm tay một người, nói, “Ồ, Anh John
à, anh biết gì không? Tôi và anh là hàng xóm suốt thời gian nầy.
Hãy lên đây tại bục giảng, quỳ xuống.” Người ấy đang làm gì?
Ước gì tôi có cái bảng đen ở đây, tôi có thể chỉ cho anh em thấy
người đó đang làm gì. Người đó đang cố gắng làm việc qua linh
hồn người ấy, dựa trên những ảnh hưởng. Điều đó không có tác
dụng. Đó không phải là con đường lớn. Chắc chắn, là không.
85 Có lẽ anh ta đang làm việc trong (cái gì?) một ký ức, qua giác
quan của linh hồn anh ta. “Ô, Anh John, anh có người mẹ tuyệt
vời. Bà ấy chết cách đây đã lâu.” Một kỷ niệm! Thấy không? Bạn
không thể làm điều đó.
86 Nó phải đến trong đường lối của tác nhân đạo đức tự do.
Bạn, chính bạn, hãy để cho Lời của Đức Chúa Trời…Bạn không
đến bởi vì mẹ bạn là một người đàn bà tốt. Bạn không đến bởi vì
bạn là người hàng xóm tốt. Bạn đến bởi Đức Chúa Trời kêu gọi
bạn đến, và bạn tin nhận Ngài dựa trên cơ sở Lời Ngài. Lời đó là
điều có ý nghĩa mọi sự. Lời đó! Nếu như bạn có thể lấy mọi thứ
ra ngoài con đường đó, mọi lương tâm, và mọi khả năng phán
đoán, và chỉ để Lời đi vào, Lời đó sẽ đưa rahoàn toàn chínhxác.
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87 Ở đây, thấy Nó được bao phủ bằng điều gì? Bạn nói, “Ồ, vậy
thì,” bạnnói, “ồ, những thứnày, lương tâmvànhững cảmgiác, và
vân vân, không có liên quan gì với điều đó chứ, Anh Branham?”
Chắc chắn, là vậy. Nhưng nếu bạn để Lời đi vào, và che phủ Nó
bằng lương tâm, thế thì Nó không thể tăng trưởng; nó sẽ là một
lời bị biến dạng.

88 Bạn có bao giờ thấy một hạt ngô tốt đã trồng trong đất, và
để một que củi rơi nằm trên nó không? Nó sẽ lớn lên cong queo.
Bất cứ nho, bất cứ thứ gì mà sẽ, lớn lên, bởi vì điều gì đó đã
cản trở nó.

89 Thế đấy, đó là nan đề xảy ra với Đức tin ngũ tuần chúng ta
ngày nay. Chúng ta đã để quá nhiều thứ cản trở Nó, Đức tin mà
chúng ta đã được dạy dỗ, Đức Thánh Linh vẫn đang sống trong
chúng ta. Chúng ta để cho quá nhiều thứ cản trở, bằng sự nhìn
vào người nào khác.

90 Và ma quỷ luôn cố gắng chỉ cho các bạn đến thất bại của
người nào đó, nhưng nó cố gắng giữ bạn tránh xa khỏi lời chứng
thật mà chân thật. Nó sẽ chỉ cho bạn một người đạo đức giả, lúc
nào đó, người mà đi ra giả mạo điều gì đó. Ngài đã không làm
thế, bởi vì nó đang giả mạo. Nhưng nếu điều đó đến từ nguồn
chân thật của Lời Đức Chúa Trời, “Trời đất sẽ đi qua, nhưng Lời
Ta không thể qua đi,” Nó phải ở lại đó.

Chị hiểu điều đó không, chị?

91 Điều đó phải được chấp nhận trong tâm trí, rồi Nó được tin
với tấm lòng. Rồi Lời của Đức Chúa Trời trở thànhmột hiện thực,
rồi mọi cảm giác của linh hồn và thân thể được tẩy sạch bởi
Đức Thánh Linh. Rồi giác quan của bạn thuộc về Đức Chúa Trời,
lương tâm của bạn thuộc về Đức Chúa Trời, mọi sự mà tin kính,
chảy qua bạn. Không có chút nghi ngờ ở bất cứ đâu. Không điều
gì có thể dấy lên.

92 Không gì có thể trở lại trong ký ức, và nói, “Ồ, tôi nhớ Cô
Jones đã cố gắng tin cậy Đức Chúa Trời, và Cô A gì đó. Cô Doe đã
cố gắng tin cậy Đức Chúa Trời cho được chữa lành, một lần nọ,
và cô ấy đã không được.” Thấy không?
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93 Nhưng nếu ống dẫn đó được rửa sạch và được thanh tẩy,
được đầy dẫy bên trong bằng Đức Thánh Linh, thì điều đó thậm
chí không đến trong ký ức, cho dù về Cô Jones và điều gì cô ta
đã làm. Chính bạn và Đức Chúa Trời, với nhau, và không ai khác
ngoài cả hai. Bạn đấy. Đó là sự tranh chiến của bạn. Hãy giết nó
ngay từ đầu. Hãy ngăn nó ngay tại chỗ. Đừng chần chờ kéo dài
sự tranh chiến. Ấy là, hãy ngăn nó lại ngay bây giờ!

94 Nếu bạn sẽ đến, và bạn sẽ giữ chúng như là những kỷ niệm
và lương tâm, vàmọi thứ, suy nghĩ về, “Ồ, tôi có thể thất bại. Điều
đó có thể không đúng.” Bạn đừng làm thế, chút nào.

95 Bạn bỏ mọi thứ qua một bên, và mở ống dẫn ra, và nói rằng,
“Chúa ôi, Lời Ngài thì đúng Đời đời, và Nó dành cho con. Nếu tất
cả hội thánh qua đi, nếu cả thế giới này qua đi, tuy nhiên con
không thể qua đi, vì con đang nhận lấy Lời Ngài.” Đó là một trận
chiến. Đó là vấn đề.

96 Tại sao Đức Chúa Trời Toàn Năng cắt bỏ đi bệnh ung thư ra
khỏi ngực của người phụ nữ, không cómột vết sẹo, mà lại để cho
đứa trẻ nằm chết? Không, thưa quý vị.

97 Cách đây không lâu, một bé gái, từ trường trung học đến
đây. Mẹ cô ấy gọi cho tôi, nói, “Anh Branham, con gái của tôi
đã mắc bệnh ung thư Hodgkin.” Đó là bệnh ung thư, hình thành
những cái bướu. Và bác sĩ đã lấy ra một mảnh từ chỗ vỡ ra trên
cuống họng của cô, đem nó đi xét nghiệm, và nó là bệnh ung thư
Hodgkin hoàn toàn.

98 Vì vậy ông ấy nói, “Lần vỡ ra tiếp theo, có thể ăn sâu vào tim.
Khi đó, cô ấy chết.” Nói, “Cô ấy không…Cách chúng đang vỡ ra,
cô ấy có, bất cứ đâu, chỉ còn sống, khoảng ba tháng.”

99 Người mẹ nói rằng, “Tôi sẽ làm gì đây? Gởi nó lại trường
chăng?”

100 Nói, “Hãy để cô ấy đi, bởi vì cô ấy có thể sẽ chết bất cứ lúc
nào.” Và nói, “Cứ để cho cô ấy đi và sống một cuộc sống bình
thường, như cô ấy có thể. Đừngnói cho cô ấybiết gì về điềuđó.”

Vì vậy người đànbà ấynói với tôi, “Tôi phải làmgì đây?”
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101 Tôi nói, “Hãy đem cô tới và đưa cô ấy vào trong hàng người
cầu nguyện.” Và tôi nói, “Bà đến với cô ấy.” Tôi cảm thấymột cảm
giác hơi là lạ.
102 Và khi cô bé đến gần, buổi sáng ấy, với đôimôi trông tái xanh,
vì không trang điểm, và như thường lệ đến trường. Và—và con
người nhỏ bé đó đến gần. Tôi không biết cô ấy là ai; đã gọi cho
tôi trên điện thoại. Tôi nắm lấy tay cô ấy. Tôi nói, “Xin chào, em
gái.” Cô ấy đấy. Chính cô ấy. Chỉ trong chốc lát, nhìn xuống mẹ
cô và thấy cả hai không có Đức Chúa Trời, không có Đấng Christ.
Tôi nói, “Làm sao quý vị có thể mong được chữa lành dựa trên
những thứ nầy? Quý vịmuốn tin nhận Chúa Jêsus làmĐấng Cứu
Rỗi cá nhân của mình không?” Tôi nói, “Quý vị sẽ đến hồ này ở
đây và chịu phép báp-têm trong Danh Chúa Jêsus Christ để được
tha tội mình chứ?”

Họ nói, “Chúng tôi muốn làm điều đó.”
103 Ồ, các bạn biết điều gì đã xảy ra. Người phụ nữ có lẽ đang
ngồi đây sáng nay. Nhiều người cũng biết trường hợp đó. Anh
Mike Egan, một trong những ủy viên ở đây, đã nhìn thấy trường
hợp ấy. Điều đó đã xảy ra cách đây bốn hay năm năm. Cô bé gái
đã được đưa trở lại với bác sĩ, thậm chí không tìm thấy một dấu
vết bệnh ung thưHodgkin trong người của cô.
104 Điều gì vậy? Bạn phải mở lòng mình ra, trước tiên. Bạn phải
nhận lấy Chiến Sĩ, là Đức Thánh Linh, đặt nơi chiến tuyến, để
nhận lấy Lời của Đức Chúa Trời. Ngài là Lời. Và Ngài đứng đó,
không có điều gì có thể ngăn cản Nó lúc đó. Không gì có thể…Mọi
ống dẫn khác được loại ra. Giống như nồi đun cũ với ống khói đã
tắt; bạn để ngọn lửa vào trong, nó sẽ thổi bùng lên vật của bạn.
Đó là vấn đề xảy ra với rất nhiều Cơ-đốc-nhân nóng cháy, là bởi
vì họ không nạo sạch ống dẫn, họ không đi thẳng vào nội tâm.
Bạn phải làm sạch nó, lương tâm, ký ức, tư tưởng, bỏ qua một
bên mọi thứ, và từ bên trong xuất ra, với Lời của Đức Chúa Trời
thuần khiết đó, mà Nó là Lẽ thật.
105 Cho dù nếu mười ngàn người chết về mặt này, ngày nay, tin
cậy; mười ngàn người chết ở lĩnh vực kia, ngàymai, tin cậy; điều
đó không liên quan gì đến tôi. Tôi là một cá nhân. Tôi là một
người mà đang tin cậy. Tôi là người mà tin điều ấy. Và chúng ta
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nhìn lại đằng kia, nếu chúng ta muốn mở các ống dẫn của mình
lúc ấy, nếu chúng ta có thể, và nhìn thấy. Chúng ta thấy người
này và người kia, và người nầy và người kia, hàng ngàn người
trong họ, làm chứng.

106 Nhưng ma quỷ sẽ cố làm ngược lại. Đấy, nếu nó có thể vào
trong đó, chút nào, nó phải làm tinh thần chiến đấu của bạn tan
rã ngay lúc ấy.

107 Nếu bạn có các giác quan của bạn, thấy, nếm, cảm thấy, ngửi,
và nghe, chúng đều tốt, nhưng đừng tin chúng trừ khi chúng phù
hợp với Lời. Chúng tốt lắm, nhưng, nếu chúng không ăn khớp với
Lời, thì bạn đừng nghe chúng. Bây giờ, sự tưởng tượng, lương
tâm, trí nhớ, lý trí, và tình cảm, chúng đều đúng nếu chúng ăn
khớp với Lời của Đức Chúa Trời. Nhưng nếu cảm xúc của bạn
không phù hợp với Lời, hãy tránh khỏi điều đó. Bạn có thể thổi
ống khói, nhanh lên. Hiểu không? Nếu lý trí của bạn không phù
hợp với Lời, hãy tránh xa nó. Đúng vậy. Động cơ…Nếu ký ức của
bạn, nếu sự tưởng tượng của bạn, nếu lương tâm của bạn, bất cứ
điều gì, không phù hợp với Điều đó những gì ở bên trong, cũng
hãy tránh xa nó.

108 Thế thì bạn được gì? Bạn có một thái dương hệ. Halêlugia!
Ấy là, Đức Chúa Trời đặt những vì sao có trật tự và phán, “Hãy
treo ở đó cho đến khi Ta gọi ngươi!” Chúng ở lại đó. Không có gì
sẽ di chuyển chúng. Khi Đức Chúa Trời có thể có đượcmột người
đàn ông trong tay của Ngài, cho đến khi người đó có thể có được
những cảm xúc, lương tâm, mọi thứ đã được tẩy sạch, cho đến
khi nó đứng vững với Đức Chúa Trời đằng sau nó, trong thần
linh, không có ma quỷ nào ở thế gian có thể chọc nghi ngờ vào
trong đó được. Đúng vậy.

Nó đi loanh quanh và nói, “Ngươi không cảm thấy điều gì
tốt hơn.”

109 Lương tâm bạn thậm chí bị chết, với điều đó. Ống khói rất
sạch, nó la lên, “Halêlugia!” Ống dẫn đó thổi còi, “Vinh quang
thay Đức Chúa Trời!” Chắc chắn, nó chiếu ra, thật trong sạch và
rõ ràng, vì Lời Đức Chúa Trời hành động qua, Quyền năng của
Đức Chúa Trời. Thấy không? Đó là điều chính yếu.
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110 Đó là chiến trường của bạn. Chiến trường của bạn là trở lại
đây từ chỗ bắt đầu, trở lại ở đây trong linh hồn, trở lại trong tâm
trí bạn mà mở ra. Tâm—tâm trí là cái cổng dẫn đến linh hồn,
đúng hơn là, cái cổng dẫn đến tâm linh. Tâm trí bạn mở ra và
chấp nhận tâm linh, hay khước từ tâm linh. Bạn có thể có một
chút lương tâm, và một chút cảm xúc, và một chút cảm giác, tất
cả những điều nầy. Điều đó không liên quan gì với nó. Đó chỉ là
những cảm giác nhỏ bé và các thứ. Nhưng khi nó đến với thực
tế, tâm trí bạn mở nó ra. Tâm trí bạn có thể chấp nhận hay từ
chối nó. Chính là thế, thưa các bạn.

Đức Chúa Trời ôi, xin đừng để một người nào trong họ bỏ
qua điều đó.
111 Đấy, chính là tâm trí bạn mở ra cánh cửa; hay đóng cửa, và
lắng nghe lương tâmmình, lắng nghe ký ức củamình, lắng nghe
những cảm xúc của mình. Nhưng khi tâm trí bạn tự đóng lại với
những điều này, và để cho Đức Chúa Trời, Thánh Linh của Lời
Ngài, bước vào, Nó thổi đi thứ còn lại ra ngoài. Mọi nghi ngờ đã
hết.Mọi sự sợhãi tanbiến.Mọi cảmxúcnghi ngờđãhết.Mọi cảm
giác đã chết. Không cònđiều gì đứngởđóngoài Lời củaĐứcChúa
Trời, và Sa-tan không thể tranh chiến chống lại Điều đó. Không,
thưa quý vị. Hắn không thể chống lại Nó. Vậy thì, chúng ta biết
điều đó đúng.
112 Những cuộc chiến này đã diễn ra ác liệt kể từ thời trong vườn
Ê-đen, cuộc chiến ở trong tâm trí con người. Sa-tan đã bắt đầu
nó. Hắn đã làm gì khi hắn gặp Ê-va? Hắn đã không phủ nhận Lời
của Đức Chúa Trời, nhưng hắn đã tô trắng Nó. Hắn đã ngăn lại
một số ống dẫn nhỏ ở đâu đó. Hắn nói, “Nhưng chắc Đức Chúa
Trời…” Sáng thế ký 3:1. Thấy không? “Chắc chắn, Đức Chúa Trời,
tất cả những điều nàymà Ngài—Ngài—Ngài đã hứa…” Hắn hiểu
Lời của Đức Chúa Trời là đúng. Nhưng hắn biết hắn không thể
hoàn toàn bước ra ngay và làm thui chột Nó, làm om sòm như
thế, nhưng hắn—hắn—hắn bọc đường Nó.
113 Giống như mẹ từng cho chúng tôi uống thuốc vậy, và bà cố
cho nước cam vào trong dầu thầu dầu. Chao ôi, thà chỉ uống dầu
thầu dầu không có nước cam! Điều gì đó giả dối! Thấy không?
Bà…Chúng tôi thường phải thức dậy lúc nửa đêm, và bà sẽ đưa



TRẬN CHIẾN LỚN NHẤT ĐÃ TỪNG CÓ 25

cho chúng tôi dầu hỏa, để trị thanh quản. Và bà bôi dầu hỏa, và
đường lên nó; đấy, hầu như hình thức che đậy. Nhưng nó thật sự,
gần như, đốt cháy hạch nhỏ chỗ cuống họng của bạn, đi xuống,
sau khi lớp đường tan.
114 Ồ, đó cũng là phương cách, thưa bạn. Sa-tan cố để—để che
đậy về điều đó. Hắn cố gắng chỉ cho bạn thấy điều gì đó tốt hơn,
một phương cách dễ dàng hơn, một kế hoạch hợp lý hơn. Nhưng
không có một kế hoạch nào tốt hơn điều mà Đức Chúa Trời đã
đặt ra ở buổi ban đầu, Lời Ngài. Hãy nắm lấy Lời ấy. Làm chủ
lấy Nó. Hãy để Nó làm chủ bạn. Hãy ở lại sống với Nó. Đó là—đó
là sự việc.
115 Cuộc chiến đã ác liệt khi Ê-va mở trí mình ra, để lắng nghe
lý lẽ của bà. Đó là ống khói cho nó đi vào. Đó là ống—ống dẫn
nó chạy xuống, lý luận của bà. Bà, trong linh hồn của bà, bà
đã lý luận.
116 Mắt bà là thị lực. Bà đã thấy con rắn. Nó đẹp, đẹp trai, đẹp
nhiều hơn người chồng của chính bà. Nó vốn khôn khéo nhất
trong tất cả các loài thúngoài đồng, và nó có thể làmột người đàn
ôngđẹphơn chồngbà.Nó trông giốngnhưmột con thú giốngđực
đẹp hết sức đang đứng đó. Nó thật tuyệt vời làm sao! Và nó đang
cố gắng nói với bàmột điều tuyệt vời đó là gì.
117 Và điều đầu tiên bà đã làm, bà đã mở trí mình ra. Và khi bà
làm thế, những lý lẽ con người nắm bắt lấy nó. “Ồ, đó chẳng phải
là điều thú vị sao?”
118 Đó là điềumà hắn cũng làm với phụ nữ ngày hômnay. Người
nữ nào đó có người chồng đáng yêu, thấymột người namnào đó,
to, lớn. Người đàn ông nầy sẽ cố mở ra những lý lẽ. Nên nhớ, đó
là Sa-tan. Đó là ma quỷ. Hay, ngược lại, đàn ông với đàn bà, đàn
bà với đàn ông, cách nầy hay cách khác. Hắn làm gì? Làm việc
trong quyền lực lý trí đó, lương tâm đó hay điều gì đó, bắt đầu
di chuyển qua.
119 Nhưng hãy đưa ra Lời Đức Chúa Trời nơi trước tiên. Một
người đàn ông thậm chí không thể đến với…Anh ta không thể
phạm tội…Halêlugia! Đây này. Điều này đang đến, rõ rệt. Một
người đàn ông không thể phạm tội cho đến khi trước tiên anh
ta gạt Lời Đức Chúa Trời qua một bên. Anh thậm chí không thể
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phạm tội, đó là “không tin,” cho tới khi trước hết anh ta tống khứ
Lời Đức Chúa Trời, sự Hiện diện của Đức Chúa Trời, thì anh ta
không thể phạm tội.
120 Ê-va không thể phạm tội cho đến khi bà để Lời Đức Chúa Trời
qua một bên, mở kênh lý trí của bà qua linh hồn bà, và bắt đầu
lý luận. “Tại sao, chắc chắn. Chồng tôi chưa bao giờ nói với tôi
những điều này, nhưng tôi tin rằng bạn…Anh ấy bảo tôi không
nên làm điều nầy, nhưng, bạn biết đó, bạn làm điều đó rất thực
và rất rõ ràng. Tôi—tôi tin rằng nó sẽ là tuyệt vời, bởi vì bạn đang
làm cho điều đó rất rõ ràng đối với tôi.” Đấy, đó là cuộc chiến đầu
tiên. Và, qua cuộc chiếnđó, đã gây ramọi cuộc chiến khác. Vàmọi
sự đẫm máu mà từng xảy ra, đã được gây ra ngay tại đó ở vườn
Ê-đen. Bà đã không tin vào Lời Đức Chúa Trời.
121 Và nếu chỉ một mẩu nhỏ của Lời Đức Chúa Trời đã bị không
tin, đã gây ra tất cả rắc rối nầy, làm thế nào chúng ta sẽ trở lại, vì
không tin Lời? Bạn không thể làm điều đó. Phải khóa chặt tất cả
những điều khác này, lương tâm, ký ức, và nói…những lý lẽ, và
tất cả các điều khác này. “Gạt bỏ những lý luận.” Chúng ta đừng
có lý luận gì về điều đó, chút nào, không chút nào.
122 Chúng ta chỉ tin nhận Lời dựa trên căn bản, “Đức Chúa Trời
đã phán vậy,” và thiết lập một dòng chảy giữa bạn và Đức Chúa
Trời. Rồi,mọi ống dẫnmở ra giữa bạn vàĐức Chúa Trời.
123 Đó là cuộc chiến, mặt trận, chính trước tiên. Chúng ta đừng
sử dụng một khẩu súng trường .22; chúng ta hãy lấy một—một
quả bom nguyên tử. Chúng ta hãy làm công việc đúng đắn.
Chúng ta hãy nhận lấy bom nguyên tử của Đức Chúa Trời. “Đó
là gì, Anh Branham?” Đ-ứ-c-t-i-n nơi Lời Ngài. Đó là bom nguyên
tử của Đức Chúa Trời. Nó thổi bay đi bệnh tật và các quỷ, bên
phải và bên trái. Nó—nó hủy diệt chúng. Sự phân biệt đối xử…
Ô, nó là…Nó chỉ hủy diệt. Nó làm tan rã mọi thứ mà chẳng tin
kính. Khi bom đức tin đó rơi vào trong đó, với Lời của Đức Chúa
Trời đằng sau nó, nó thổi đi mọi ma quỷ, mọi sự đau ốm, mọi
bệnh tật.
124 Bạn nói, “Đúng thế không, Anh Branham? Thế thì tại sao
nó xảy ra, trên một số người này, mà không trên những
người khác?”
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125 Đó là bởi vì ống dẫn. Bạn có thể nhìn ra ngoài và thấy nó.
Nhưng bạn phải có nó ở trong đây, hãy nhìn cách này. Không
nhìn ra đó, nhìn vào trong; bạn phải ở bên trong, nhìn ra. Hiểu
không? Bạn không thể đến qua lý trí. Bạn không thể đến qua
những điều khác này. Bạn phải đến với đúng ngay kênh Đức
Chúa Trời của nó, thẳng vào trong linh hồn. Và bạn làm điều đó
như thế nào? Ống dẫn cuối cùng là cái gì?
126 Nó sẽ lý luận-…ngay xuống. Bạn nói, những giác quan, “Ồ,
tôi—tôi có thể cảm thấy điều đó. Đúng thế, nó đấy. Ừ-m. Ồ, tôi—
tôi có thể ngửi thấy nó, hay đại loại như vậy. Những điều nầy ở
đó. Đúng thế.” Việc tiếp theo, bạn lý luận, “Ô, trông giống như
ông ấy nên hiểu điều gì ông ấy đang nói về. Bác sĩ nói tôi không
thể khoẻmạnh. Điều đó phải có.” Bạn thấy, ngay tại đó bạn—bạn
sai rồi. Đó là ma quỷ đang đứng ở đó. Đó là ma quỷ đang chọc
những điều nầy vào trong bạn. Bạn đừng tin nó.
127 “Halêlugia! Lời Đức Chúa Trời đã nói tôi sẽ…‘Trên cảmọi sự,
tôi muốn rằng anh em được dồi dào sức khoẻ.’ Đúng thế.” Làm
sao anh em có thể là người lính thật sự ngoài đó? Thấy đó, “‘Tôi
muốn anh em được dồi dào sức khỏe.’”
128 Nó đấy, ngay tại đó, những kênh ấy. Nếu anh em cứ tiếp nhận
chúng, triển khai ra. Đừng bỏ qua chúng.
129 Thế thì nếu Sa-tan có thể đi qua ở đó, đi qua lương tâmnày và
tất cả những điều khác này, rồi nó đánh gục xuống ở đây tới tận
cùng của linh hồn, trong tâm trí. Bây giờ, nếu nó có thể thật sự
có được bạn…Bạn sẽ không bao giờ—bạn sẽ không bao giờ nhìn
vàomột trong chúng cho đến khi trước tiên bạn để nó vào ở đây.
Bạn phải để nó vào. Rồi khi nó vào bên trong, nó phải kiểm soát.
Sau đó nó làm gì? Nó bắt đầu sử dụng lương tâm. Nó bắt đầu sử
dụng điều nầy, nó bắt đầu sử dụng phương tiện nầy. Đó là gì?
Thấy, nếm, cảm nhận, ngửi, nghe; những sự tưởng tượng, lương
tâm, ký ức, những lý lẽ, những cảm giác yêu mến. Nó bắt đầu sử
dụng tất cả những kênh nhỏ bé khác nhau đó, chừng nào nó có
thể đi vào, trên một người nầy ở đây. Nó phải đến trong tâm trí
của bạn, trước hết, và bạn phải chấp nhận nó. Nó có thể…Hãy
lắng nghe. Nó có thể vận hành chống lại bạn, nhưng nó không
thể đến với bạn cho đến khi bạn chấp nhận nó.
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130 Khi Sa-tan đến với Ê-va, và nói, “Nàng biết không, trái cây
này rất ngon,” bà đã ngừng lại trong giây lát. Ô, đó là khi bà đã
mắc sai lầm, khi bà ngừng lại giây lát.

131 Đừng ngừng lại vì điều gì cả. Bạn đã nhận lấy Sứ điệp. Chúa
Jêsus sống. Đức Chúa Trời là Đấng Chữa Lành. Đó là Sứ điệp.
Đừngngừng lại vì điều gì, không lý luận, không điều gì khác.

132 Nhưng bà đã ngừng lại giây lát. Đó là lúc Sa-tan đã đi đến
ngay trong tâm trí đó. Bà nói, “Ồ, nghe như có vẻ hợp lý.” Ô, đừng
làm thế. Chỉ nhận lấy những gì Đức Chúa Trời đã phándạy.

133 Áp-ra-ham, điều gì xảy ra nếu ông ngừng lại để lý luận, khi
Ngài đã bảo ông sẽ có con với Sa-ra, và bà đã sáu mươi lăm tuổi
còn ông bảymươi lăm? Và khi ông đãmột trăm, và bà đã—và bà
đã chín mươi, ông, vẫn, ông—ông—ông thú nhận rằng Lời Đức
Chúa Trời là chân thật. Và ông đã gọi những việc đó, mà chưa có,
dường như chúng đã có. Hiểu không? Ông…Ngay cả hy vọng, có
hy vọng nào không?Ông thậm chí không dùng hy vọng.

134 “Ô,” bạn nói, “tôi hy vọng tôi có thể được ổn thỏa. Tôi hy
vọng tôi sẽ khoẻ mạnh. Tôi hy vọng tôi có Đức Thánh Linh. Tôi
hy vọng tôi là Cơ-đốc nhân. Tôi hy vọng tôi làm điều này.” Bạn
không muốn thế.

135 Áp-ra-ham không hề nhìn vào điều đó. A-men. “Ngược lại hy
vọng, ông vẫn tin vào Lời Đức Chúa Trời.” Đức tin vượt xa giới
hạn hy vọng. Đức tin đến từ sau đây, phía bên trong. Đức tin
đến từ đây.

136 Nó đi vào bằng cách nào? Qua tâm trí nầy, cái cửa nầy—nầy,
trận tuyến đang đứng ở đó.

137 Bây giờ, khi bạn có trận chiến đã được dàn trận đầy đủ! Bây
giờ, ma quỷ đang ngự ngay trong mỗi tấm lòng, sáng nay. Nó
đang ngự, trong lòng cô bé nầy. Nó đang ở trong lòng các bạn.
Nó đang ngồi khắp chung quanh đây. Nó đang nói, “Ô, ta đã thấy
ngươi cố gắng trước đây. Ta đã nghe điều đó trước đây.”

138 Hãy đuổi nó ra ngoài. Chỉ thế thôi. Hãy đuổi nó ra. Kinh
Thánh đã nói gì ở đây, phân đoạn của chúng ta? “Hãy đuổi nó
ra.” Đúng thế. “Hãyđuổi nó ra.” Chúng ta đã đượchuấn luyện.
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139 Tôi nghĩ, “Những thầy giảng chúng ta có vấn đề gì?” Tôi tự
hỏi loại huấn luyện nào chúng ta đã có.

140 Đức Chúa Trời đang huấn luyện cho trận chiến vĩ đại này.
Ma-thi-ơ 24 nói ở đó, và Đa-ni-ên 12, cũng nói, “Sẽ có một thời
hoạn nạn lớn, đến nỗi chưa từng có như vậy trên trái đất.” Và
chúng ta đang sống trong thời kỳ đó, khi văn hóa, và nền giáo
dục, và các thứ, đã che khuất đi Lời của Đức Chúa Trời, và đi vào
những lý luận và vân vân. Trận chiến xảy ra bây giờ. Ai sẽ đứng
nỗi? Halêlugia! Trận chiến sẵn sàng xảy ra rồi. Nó đang dàn trận
ngay bây giờ. Hãy nhìn xem những gì một đối thủ lớn chúng ta
đã có kia kìa.

141 Ai sẽ giống như Đa-vít? Đã nói, “Các người đứng và để quân
Phi-li-tin không chịu cắt bì kia sỉ nhục các đạo quân của Đức
Chúa Trời hằng sống sao? Tôi sẽ đi đấu địch cùng hắn.” A-men.
Đức Chúa Trờimuốn quý ông và quý bà sáng nay là những người
có thể đứng lên và nói, “Tôi sẽ nhận lấy Chúa ở Lời Ngài.” A-men.
Cho dù sai trật điều gì, nơi mà người nầy và kia, và người đó đã
làm gì đi nữa. Điều đó chẳng quan hệ gì với nó. Các bạn là những
Sau-lơ, và đại loại nhưvậy, nếu các bạn sợhắn, hãy trở vềnơi bạn
đang thuộc về. Nhưng, đạo quân củaĐức Chúa Trời đang tiến tới,
a-men; nhữngngười dũng cảm, nhữngngười của—của—củađức
tin, những con người của quyền năng, những người của sự hiểu
biết. Họ không phải khôn ngoan. Họ không phải được giáo dục.
Họ phải có các ống dẫn. Đức Chúa Trời nhận lấy những ống dẫn
nhỏ bé kia.

142 Bà đã dừng lại giây lát, để suy luận, nói, “Ồ, nào, để chúng ta
xemđã.” Thế đấy, thật giống như, điều gì xảy ra nếu…

143 Người phụ nữ trẻ nầy, sáng nay, không nghi ngờ điều bác sĩ
đã nói với cô ấy, cô ấy gần như ở con đường cùng, “Không có
thể làm gì được.” Ô, này, đó là bác sĩ ấy. Tôi không lên án ông.
Con người đó là một nhà khoa học. Ông thấy rằng căn bệnh xâm
chiếm lấy thân thể của đứa trẻ ấy. Nó vượt xa ngoài giới hạn bất
cứ điều gì. Ông không cómột loại thuốcmà sẽ ngăn chặnnó.

144 Bệnh ung thư đó cũng sẽ chế ngự người phụ nữ ấy; chắc vậy,
sự chết đã cướp đi đứa trẻ đó; nhưng Chủ Tướng của chúng ta,
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halêlugia, của đạo quân vĩ đại này, Ngài là sự sống lại và Sự Sống.
Không gì có thể thắng được Ngài. Halêlugia!

145 Cơ quan đầu não của đạo quân ở trong cấp chỉ huy của nó,
trung tâm đầu não. Rommel, ở nước Đức, là bộ não của nước
Đức; không phải Hitler. Rommel! Đúng vậy. Eisenhower! Những
nhà quân sự! Patton! Những người đó đã ở tiền tuyến, nó tùy
thuộc vào chiến thuật họ đã ra lệnh. Bạn đi theo chủ tướng của
mình, nếu người ấy là một đại tướng tài ba xuất sắc. Nếu người
đó làmột người đúng đắn, nếu người ấy là một vị tướng bốn sao,
nếu ông ta đã được chứngminh, nếu ông ta đã được chứngminh
là đúng, hãy theo ông. Mặc dù có thể dường như sai, đối với bạn,
hãy tiến về phía trước. Thực hiện mệnh lệnh người đã chỉ thị
cho bạn.

146 Halêlugia! Chúng ta có một Đại Tướng năm sao, đánh vần là
J-ê-s-u-s, đặt năm sao trên chúng ta, đ-ứ-c-t-i-n. Ngài không bao
giờ thua trận. Halêlugia! Ngài đã đắc thắng sự chết, âm phủ, và
mồmả. Đẩymaquỷ khỏi đường. Ngài là Chủ Tướng vĩ đại. Vì vậy,
ngay cảma quỷ không ở trong bức tranh đó.

147 Trận chiến lớn nhất đã từng hoành hành, đang diễn ra sẵn
sàng ngay bây giờ. Chắc chắn, là vậy. Ô! Halêlugia!

148 Khi tôi nghĩ về điều đó! Khi tôi đứng và nhìn Ngài làm các
sự việc, thấy Ngài khải thị các sự việc, mở ra những sự việc, nói,
“Nó sẽ xảy ra thế này và thế kia,” nó đấy! Ồ, nhìn lại đây, và nói,
“Ai là Chủ Tướng vĩ đại này?” Ồ, tôi không nhìn lại và thấy đó có
phải là Tiến sĩ A gì đó không. Tôi hiểu những gì Chủ Tướng đã
nói. “Ngài là Tướng Lãnh của sự cứu rỗi chúng ta.” Halêlugia! Sự
cứu rỗi là gì? Sự giải cứu! Vinh quang thay! “Ngài là Chủ Tướng
của sự giải cứu chúng ta.”

149 Giờ trọng đại của sự tấn công dữ dội đó đã đến gần.
Halêlugia! Hỡi chiến sĩ, với những chiếc áo giáp lấp lánh, màu
sắc chói chang! Đức tin và sự nghi ngờ đang đặt chính bạn trong
hàng ngũ chỉnh tề, trong đền tạm nầy, sáng nay; sự nghi ngờ ở
một bên, đức tin ở bên kia. Hỡi những chiến sĩ, hãy đứng làm
nhiệm vụ của mình. Halêlugia! Chủ Tướng của chúng ta, Ngôi
Sao Mai, dẫn đầu. Ngài không bao giờ đi lùi. Ngài (không bao
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giờ) không biết từ rút lui. Ngài không phải rút lui. A-men. Chắc
chắn vậy.

150 Trận chiến lớn nhất đã từng có, nó sẽ diễn ra ngay tại đây
bây giờ, vâng, thưa quí vị, giữa sự sống và sự chết, giữa bệnh tật
và sức khoẻ, giữa đức tin và nghi ngờ, ồ, chao ôi, giữa tự do và
nô lệ. Trận chiến đang diễn ra! Hỡi các chiến sĩ, hãy đánh bóng
vũ khí mình. Đánh bóng lại áo giáp. Đức Chúa Trời đang khiến
cho các chiến sĩ của Ngài sẵn sàng. A-men. Đức Chúa Trời xức
dầu cho đạo quân của Ngài.

151 Nước Mỹ trang bị cho những người lính của họ các thứ tốt
nhất mà họ có thể phải có: mũ sắt, và áo giáp, và bất cứ thứ gì họ
có, xe thiết giáp, bất cứ thứ gì họ có thể làm.

152 Đức Chúa Trời trang bị cho đạo quân của Ngài. Ha-lê-lu-
gia! Loại vũ khí chúng ta sử dụng là gì? Thánh Linh của Gươm,
Lời của Đức Chúa Trời! A-men! “Lời của Đức Chúa Trời sắc hơn
gươm hai lưỡi,” Hê-bơ-rơ 4, “thấu vào đến nỗi chia cốt, ngay cả
cốt—cốt tủy, thậm chí là Đấng Phân Biệt những tư tưởng của tâm
trí.” Lời Đức Chúa Trời! Hãy tin Lời Ngài, và đó là phương cách
Đức Chúa Trời trang bị vũ khí.

153 Đó là những gì mà Ngài cho Ê-va để tự trang bị cho mình. Và
bà đã phá hủy áo giáp của bà. Bà đã làm điều đó như thế nào?
Bằng cách bà mở tâm trí mình để lý luận. Bạn đừng lý luận với
Lời Đức Chúa Trời. Nó không có lý luận. Bạn…Nó chỉ là Lời Đức
Chúa Trời. Không có—không có sự nghi ngờ về Nó. Không có lý
luận với Nó. Nó là Lời Đức Chúa Trời. Điều đó dứt khoát rồi. Điều
đó phải thế. Điều đó xong rồi mãi mãi.

154 Hiểu những gì tôi nói không, chị ơi? [Chị bị đau nói, “A-
men.”—Bt.] Đó là Lời của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã hứa
điều đó. Đức Chúa Trời đã phán vậy.

155 Họ nói với Áp-ra-ham, “Làm thế nào ông biết mình sẽ có đứa
con đó?”

“Đức Chúa Trời đã phán vậy.” Điều đó không có gì bàn
cãi nữa.

“Ô, tại sao ông không có nó?”
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156 “Tôi không biết khi nào tôi sẽ có nó, nhưng tôi sẽ có được nó.
Đức Chúa Trời đã phán vậy. Điều đó sẽ không ngăn cản tôi chút
nào.” Ông gọi-…
157 “Tại sao ông không trở lại nhà củamình, ông đến từđâu?”
158 “Tôi là một người hành hương và khách lạ ở trong đất này.”
A-men!…?…“Đức Chúa Trời ban cho lời hứa. Đức Chúa Trời sẽ
ban cho đứa con đó ngay trong đất này nơi mà Ngài đã sai tôi
đến.” Halêlugia!
159 Đức Chúa Trời sẽ chữa bệnh cho bạn ngay trong bầu không
khí tràn đầy Đức Thánh Linh nầy, nơi mà Ngài sai bạn đến. Đức
Chúa Trời sẽ ban nó cho bạn. Chỉ tin cậy nó. A-men. Hãymở rộng
các ống dẫn của linh hồn và thể xác, các giác quan, và lương tâm,
và cứ để Lời Đức Chúa Trời xâm nhập trước tiên, nhận lấy tâm
trí đó. Đó là chiến trường.
160 Đừng nói, “Ồ, nếu tôi có thể cảm nhận được điều đó, nếu tôi
có thể cảm nhận sự vinh hiển của Đức Chúa Trời giáng xuống!
Ồ!” Điều đó không có liên quan gì với nó; chẳng có gì cả.
161 Hãy mở tâm trí đó ra. Đó là chiến trường. Đó là nơi mà trận
chiến dàn xếp, ngay ở đây trong tuyến đầu, tâm trí của bạn. Mở
rộng nó ra, và nói, “Ta…Mọi nghi ngờ, ta nghi ngờ mọi nghi ngờ
của ta.” A-men. “Ta đang nghi mọi nghi ngờ của ta bây giờ. Ta
đang tin Lời của Đức Chúa Trời. Ta đến đây, hỡi Sa-tan.” Điều gì
đó sẽ xảy ra. Chắc chắn, sẽ xảy ra. Vâng, thưa quý vị.
162 Ngài xức dầu cho đầy tớ Ngài bằng Thánh Linh Ngài. Ngài
sai các thiên sứ đến với họ. Thiên hạ đôi khi, làm trò đùa về điều
đó, “các thiên sứ.” Xin cho tôi—xin cho tôi quay lại với đôi điều
ở đây với các bạn, chỉ một phút. Chúng ta hãy lật ra ở đây tới Hê-
bơ-rơ, chỉ một phút. Hê-bơ-rơ chương thứ 4, chương thứ 4, và
chúng ta hãy…Tôi muốn nói, Hê-bơ-rơ chương thứ 1, và chúng
ta hãy lật tới câu thứ 14.

Há chẳng phải tất cả các thần hầu việc này, đã được sai
từ…được sai xuống để giúp việc những người sẽ hưởng cơ
nghiệp cứu rỗi hay sao?

…há Ngài đã phán cùng một trong các thiên sứ nào
rằng…Ngươi hãy ngồi bên hữu Ta…?
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…tất cả các thiên sứ của Đức Chúa Trời…
163 Bây giờ, ở đây Kinh Thánh trở lại ngay và dạy chúng ta ở
đây, rằng Đức Chúa Trời sai các thiên sứ. Vinh hiển thay! Họ là
gì? “Các thần hầu việc.” Vinh hiển thay! Các thần hầu việc, được
sai đến (ở đâu?) từ sự Hiện diện của Đức Chúa Trời. Để làm gì?
Hầu việc Lời Ngài. A-men! Họ không hầu việc một số thần học
nào đó của một nhóm giáo phái nào đó, nhưng để hầu việc Lời
Ngài. Thế đó. “Các thần hầu việc, đã được sai xuống.”
164 Làm sao chúng ta biết là họ? Kinh Thánh chép, rằng, “Lời
của Chúa đã đến với các đấng tiên tri.” Đúng thế không? Những
thiên sứ này hầu việc Lời Ngài, qua Thánh Linh Ngài; hầu việc
Lời, qua Đức Thánh Linh. Và Thánh Linh và Lời đã đến với các
đấng tiên tri, và các đấng tiên tri đã có Lời của Đức Chúa Trời.
Đó là lý do mà họ có thể làm phép lạ như họ đã từng làm. Đó
không phải là con người; đó là Thánh Linh của Đức Chúa Trời
trong con người, Thánh Linh của Đấng Christ trong con người.
Vì Lời của Đức Chúa Trời…Người ấy đã làm gì? Lau sạch mọi
ống dẫn. Đức Chúa Trời đã chọn người, và người được xức dầu
bằng Đức Thánh Linh. Và không là người ấy. Người ấy không bao
giờ làm bất cứ điều gì cho đến khi người đã thấy nó trong khải
tượng. Ê-li đã nói, trên Núi Cạt-mên, “Tất cả những điều này tôi
đã làm do mạng lệnh của Ngài. Bây giờ, Chúa ôi, xin để cho tất
cả họ biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời.” Ô, vinh hiển thay Đức
Chúa Trời!
165 Tôi đã từng thấy rất nhiều lần, khi bạn thấy Thánh Linh của
Đức Chúa Trời đập vào một nơi, và nơi đó được ở dưới sự xức
dầu! Ước gì nhóm nhỏ nầy ở trong đây sáng hôm nay, thật sự có
thể hoàn toàn nhận lấy tâm trí nầy ở đây, lấy đi mọi nghi ngờ ra
ngoài đường lối đó! Làm sao bạn có thể nghi ngờ được nữa, khi
bạn thấy người chết—người chết được sống lại, người què bước
đi, ngườimù được thấy, người điếc được nghe?
166 Thiên sứ của Chúa, ngay cả bức tranh của Ngài treo trên
tường ở đây, đã bị khoa học ngăn trở, khắp mọi nơi. Ngài làm
gì? Hãy ở lại ngay trong Lời. A-men! Nó chặt đứt mọi ma quỷ.
Vâng, Nó làm vậy. Nó là gì? “Các thần hầu việc, được sai đến từ
sự Hiện diện của Đức Chúa Trời,” để xức dầu cho những diễn giả
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của Lời, mà ở lại với Lời. Và Ngài đã xác quyết Lời đó với dấu lạ
cặp theo sau, bày tỏ Chúa Jêsus hôm qua, ngày nay, và cho đến
đời đời không hề thay đổi. Ngài đấy.
167 Làmsao chúng ta có thểnghi ngờ, khiNgài có cả phươngdiện
khoa học, vật chất, tinh thần, mọi cách đều có thể được chứng
minh, Ngài đã chứngminh ở đây?
168 Vấn đề là gì? Chính là ở trong tâm trí chúng ta. Chúng ta mở
tâm trí mình ra với các sự việc, nói, “Ồ, này, tôi không biết điều
đó có thể có hay không. Có lẽ, nếu như tôi cảm thấy tốt hơn ngày
mai.” Ồ, điều đó không có liên quan gì với nó cả.
169 Như tôi đã thường nói, Áp-ra-ham có thể đã nói với Sa-ra…
Bà đã qua cái tuổi của—của người phụ nữ rồi. Bạn biết tôi muốn
nói điều gì; thời gian của cuộc sống, hai mươi tám ngày của bà.
Đấy, bà đã sáu mươi lăm tuổi. Bà đã qua tuổi đó, đã mười lăm,
hai mươi năm. Và ông nói với bà, có lẽ, vài ngày sau, nói, “Mình
có cảm thấy điều gì khác thường không, hảmình?”

“Không có chút gì khác cả.”
170 “Điều đó không có gì quan trọng với nó cả. Chúng ta sẽ cứ
trông cậy, dù sao đi nữa. Ồ, bây giờ, nếu mình bắt đầu trẻ trở
lại nhưmột—một thiếu nữ, chúng ta biết, qua huyết của sự sống
đó, ồ, thế thì, chúng ta nhận ra ở đó rằng đó là sẽ hình thành đứa
con, và mọi sự sẽ ổn. Này, hôm nay mình thấy khác nào không?
Đã được một tháng kể từ khi Ngài đã hứa với tôi. Mình thấy điều
gì khác thường không, hảmình?”
171 “Chẳng chút gì cả, Áp-ra-ham. Không có dấu hiệu gì cả.
Tôi—tôi vẫn giống như tôi—tôi mấy năm trước. Không có chút
khác lạ gì.”

“Vinh hiển thay Đức Chúa Trời! Chúng ta sẽ có nó, dù sao
đi nữa.”
172 “Ông muốn nói gì, Áp-ra-ham, dựa trên…Kìa, nếu Ngài đã
hứa với ông, chắc rằng Ngài sẽ cho chúng ta dấu hiệu cách này.
Chắc rằngNgài sẽ cho chúng tamột dấuhiệu.”Ừm!Halêlugia!
173 “Một dòng dõi yếu đuối và gian dâm tìm kiếm những dấu
hiệu.” Đúng vậy. Ngài có một dấu hiệu. Nó là gì? Lời Đức Chúa
Trời. Đó là dấu diệu.
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174 Làm sao Đức Chúa Trời có thể chữa lành đứa trẻ này? Lời
Đức Chúa Trời đã phán vậy; nếu tôi cảm thấy một cảm giác, hay
không cảm giác. Nếu tôi…Cho dù điều gì xảy ra đi nữa, Đức Chúa
Trời đã phán vậy. Điều đó không có gì tranh cãi nữa.

175 Áp-ra-ham nói, “Hãy chuẩn bị đồ dùng của nàng và mọi thứ,
chúng ta sẽ rời khỏi để đến xứ đó.”

“Anh đi đâu?”

176 “Tôi không biết.” A-men. “Nhưng, chúng ta sẽ đi, dù sao đi
nữa. Chúng ta đi thôi!” Thu xếp hành lý và đi. Halêlugia! Đó
chính là Lời thật của Đức Chúa Trời. Điều gì đã thúc đẩy sự tiến
bước của ông? Lời hứa của Đức Chúa Trời, Lời Đức Chúa Trời.
“Chúng ta sẽ có nó.”

177 “Hỡi Áp-ra-ham, hãy ra khỏi giữa dòng bà con của ngươi.
Họ là, sự việc của nó là, họ là những người nghi ngờ và những
người không tin. Họ sẽ có làm cho ngươi giống như họ. Hãy ra
khỏi. Hãy tự phân rẽ, và sống cho Ta.” Đó là gì? “Hãy bỏ lại mọi
ý thức và giác quan của ngươi đằng sau ngươi, giống như thế.
Mở tâm trí ngươi ra, và hãy nhớ, chính là Ta. Hãy đến, sống với
Ta.” A-men.

178 Đức Chúa Trời đang kêu gọi mọi Dòng dõi của Áp-ra-ham,
sáng nay, đến với loại đời sống giống như vậy. Cuộc chiến lớn
nhất diễn ra, bây giờ, toàn cầu. Đức Chúa Trời muốn con cái của
Ngài phân rẽ chính họ khỏi điều gì? Thấy, nếm, cảm biết, ngửi,
nghe; những sự tưởng tượng, lương tâm, những kỷ niệm, lý lẽ,
tình cảm; mọi thứ. Mở trí họ ra và để cho Lời vào, và bước đi với
Lời. Đó là một người lính thật.

179 Đó là cách để những ngôi sao đứng yên. Thái dương hệ đã
không thay đổi; cung hoàng đạo. Sao mai mọc trên vị trí nhiệm
vụ của nó, mỗi buổi sáng, hoàn toàn chính xác theo cách nó đã
làm khi trái đất được tạo dựng. Sao hôm nhận lấy chỗ nó; mỗi
ngôi sao. Chòm Tiểu Hùng tinh, và đi đúng thời gian của mùa,
thì hoàn toàn chính xác như nó đã được ấn định. Sao Bắc Đẩu
đứng vững và không bao giờ di chuyển. Halêlugia! Toàn thể các
vì sao, tất cả những sao còn lại của chúng quay xung quanh Sao
Bắc Đẩu, bởi vì nó ở ngay trung tâm của trái đất.
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180 Đó là Đấng Christ. A-men. Ngài đứng đó, ra lệnh cho đạo
quân của Ngài nhưmột Chủ Tướng vĩ đại.

181 Giống như Môi-se trên núi với đôi tay ông đưa lên, và dân Y-
sơ-ra-ên đang chiến đấu, cắt đứt đường của địch, và ông đứng
với đôi tay của ông giơ lên. Ông đứng với đôi tay giơ lên cho
đến khi mặt trời lặn. Họ đã phải giữ cho đôi tay ông đưa lên. Đó
là Môi-se.

182 Ông là một hình bóng của Đấng Christ. Chắc chắn đôi tay
Ngài vẫn đưa lên, đôi tay Ngài đã bị đóng đinh vào thập tự giá.
Halêlugia! Và Ngài đã leo lên đến thành lũy của sự Vinh hiển,
ngày nay, với chiếc áo đẫm Máu của Ngài trước mặt Đức Chúa
Trời, ngồi ở bên tay hữu của Đấng Oai Nghi của Ngài Ở Đó. Và
trận chiến, đối với mỗi người lính, sẽ cắt đường của quân thù.
Tôi không quan tâm đến điều gì xảy ra; với Lời Đức Chúa Trời,
ông sẽ giải phóng chínhmình để được tự do. A-men.

183 Giống nhưmột con gà trong quả trứng, điều gì sẽ xảy ra nếu
nó sợ lọt ra khỏi quả trứng? Điều gì xảy ra nếu nó sợmổ vào quả
trứng?Điều gì xảy ra nếu gà con ởbên trong quả trứng,một chim
con, sợ đụng vào vỏ quả trứng? Điều gì xảy ra nếu nó nghe một
tiếng bên ngoài, nói, “Đừng đập lên vỏ đó, có thể làm tổn thương
chính bạn”? Nhưng chính bản năng của nó, trong con chim, bảo
nó, “Hãymổ đi! Hãymổmột cái lỗ trong nó.”

184 Hãy để tất cả cơ cấu tổ chức cũ nói, “Những ngày phép lạ đã
qua rồi. Các bạn sẽ tự làm tổn thương. Các bạn đang đi vào sự
cuồng tín.”

185 Hãy mổ ngay vào cái vỏ, thật mạnh hết sức như có thể được.
Halêlugia! “Hỡi Sa-tan, hãy tránh xa! Ta đang ra khỏi đây.” Chính
là điều đó. “Ta không nằm đây, chút nào nữa. Ta không ngồi ở
đây, chút nào nữa. Ta không ở trong mảnh đất lão quỷ già này
nữa. Ta đang tìm đường thoát ra, sáng nay. A-men. Ta là chim
ưng.” A-men! Halêlugia!

186 Nhưng chim ưng nhỏ bé ấy, lấy cái cổ cứng như búa quay lại,
mổ vào cái vỏ đó. Cho dù vỏ cứng thế nào đi nữa, nó mổ xuyên
qua lớp vỏ đó. Điều thứ nhất các bạn biết, rồi, nó có thể đi lạch
bạch với đôi cánh của nómột chút. Nó thì ổn thôi.



TRẬN CHIẾN LỚN NHẤT ĐÃ TỪNG CÓ 37

187 Hãy mổ cho hết cái lề thói cũ của bạn. Đúng vậy. Bạn làm
điều đó cách nào? Phá vỡ nó bằng, “CHÚAPHÁNNHƯVẬY. CHÚA
PHÁN NHƯ VẬY. CHÚA PHÁN NHƯ VẬY.” Cuối cùng, bạn bắt đầu
hít thở không khí trong lành. “CHÚA PHÁN NHƯ VẬY.” Ló đầu
ra bên ngoài. “CHÚA PHÁN NHƯ VẬY.” Hãy đẩy mạnh nào, bạn
đang ở bên ngoài!
188 Nó không bao giờ trở lại bên trong vỏ nữa. A-men. Nó tự do.
Ồ, chao ôi! Lời đómột khi đặt xuống, quamọi giác quan và ý thức
đó và các thứ, trở nên ổn định ở đây, và tâm trí đó mở ra và để
cho Nó vào. Ôi Đức Chúa Trời, xin thương xót! Không bao giờ có
gì trói buộc nó lần nữa. Bạn được tự do. Ngài đấng là Con đã làm
cho tự do ra khỏi cái vỏ cứng. Giáo phái của bạn có thể không
bao giờ gọi bạn trở lại. Ma quỷ có thể không bao giờ làm bất cứ
điều gì đối với bạnnữa. Nó có thể rú lên và giận dữ, lúc đó.
189 Nhưng bạn đang ở trên một Xa Lộ, chạy với tốc độ cao, ồ,
chao ôi, đang chạy lên Xa Lộ của Vua, người lính thập tự được
xức dầu. Và hết thảy các bạn là những chim ưng, với đức tin,
tuyên bố Chúa Jêsus, là Sự Sáng của thế gian, chạy đến Xa Lộ của
Vua. Chắc chắn vậy. Vâng, thưa quý vị!
190 Đây là “những thần hầu việc,” được sai đến từ sự Hiện diện
của Đức Chúa Trời, là quí vị mục sư truyền đạo, để hầu việc (gì?)
Lời Ngài; không phải thuyết thần học nào đó, nhưng Lời Đức
Chúa Trời. Họ là các thần hầu việc, từ Đức Chúa Trời sai đến, để
hầu việc. Các thần linh hầu việc! Ô! Và, nên nhớ, nếu nó hầu việc
điều gì đó ngoài Lời, thì nó không đến từ Đức Chúa Trời. Vì, “Lời
Ngài luôn được chứng thực trên Trời.” Luôn luôn, trên Trời, Lời
là-…Đức Chúa Trời chăm xem Nó. Và Ngài sẽ không bao giờ sai
một thần linh đến hầu việc điều gì đó ngoài Lời.
191 Ngài sẽ không bao giờ sai một thần linh với bằng cấp to lớn
Tiến sĩ Thần Đạo, Tiến sĩ Triết học, và cổ áo quay tròn sau lưng
ông ấy, mọi thứ như thế, nói, “Ồ, dĩ nhiên, những ngày của phép
lạ đã qua rồi. Tất cả chúng ta biết đó.” Không, không. Điều đó
không đến từĐức Chúa Trời. Nó trái ngược với Lời. A-men.
192 Ngài sai nhữngngườimàhầuviệc Thần linh củaLời. A-men.
193 Ô, tôi có khoảng bốn hay nămđiều nữa, nhưng tôi sẽ cho qua
vào lúc này, đưa nó ra trong Chúanhật tuần tới. Được rồi.
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Sa-tan và quỷ sứ của nó được xức dầu.
194 Nếu các linh thiên sứ nầy được xức dầu để mang Lời đến
cho các bạn, khiến các bạn tin Lời, vậy thì các bạn có thể thấy ở
đâu các bạn từng nghe một vị tiên tri, một tiên tri thật của Đức
Chúa Trời, từ chối Lời Đức Chúa Trời không? [Hội chúng nói,
“Không.”—Bt.] Không, thưa quý vị. Điều gì xảy ra khi các tổ chức
của thời họ đã dấy lên và nói, “Nầy, người đó sai”? Người đó đứng
mộtmình, và chỉ đứngmộtmình. Người ấy nói, “Nó đúng.”
195 Hãy nhìn xemMi-chê ở đó ngày ấy, chàng trai trẻ thánh giật
gân ấy, đấy, con trai của Giêm-la. Có bốn trăm tiên tri đã được
xức dầu, được cho là, những tiên tri được xức dầu đứng lên đó,
tất cả được nuôi dưỡng tốt, và được chuẩn bị, và có những học vị
quan trọng, và học vấn cao và là những học giả tinh tế. Nói, “Hãy
đi lên, vị vua trung thành của chúng tôi. Chúa ở cùng vua. Xứ đó
thuộc về chúng ta. Giô-suê cho nó cho chúng ta. Vậy vua hãy đi
lên và chiếm lấy nó. Điều đó hoàn toàn đúng. Vua hãy đi lên và
chiếm lấy nó. Điều gì…” Ông nói, “Ồ, Giô-…”
196 Các bạn biết đấy, Giô-sa-phát nói, “Chẳng có tiên tri nào khác,
ở nơi nào đó sao?” Ồ, họ có bốn trămngười. Tại sao không tin bốn
trăm người đó? Người nói, “Nhưng, chắc chắn vua phải tìm một
người nữa, ở đâu đó.”
197 Nói, “Tôi—tôi…Ồ, chúng ta đã có một người. Có một người
nữa, nhưng, ồ, tôi ghét ông ta.” Hừm! Thấy không?
198 “Đó—đó, chính là người tôi muốn lắng nghe, đấy.” Nói, “Hãy
mang người ấy đến. Chúng ta hãy xemngười sẽ nói gì.”
199 Và vì vậy họ đến và nói chuyện với ông, nói, “Này, hãy lắng
nghe. Hãy chuẩn bị bài giảng của ngươi ngay, sáng nay, bởi vì
ngươi đang giảng cho vua. Ngươi đang giảng cho…hết thảy hội—
hội mục sư truyền đạo của hội gì đó, ngươi thấy đó, của Pa-les-
tine, toàn bộ hội mục sư truyền đạo nầy. Vậy thì, ngươi hãy nhớ,
đây là những gì họ đã nói. Ngươi phải nói giống như vậy. Ngươi
tin giống vậy.” Con ngươi nhỏ bé đó…
200 Ông—ông đã có con người sai lạc ở đó. Con người đó đã đi ra
khỏi những lý lẽ xưa này. Ông làm sạch các ống dẫn, đấy, lương
tâm ông.
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201 “Và, ồ, sao, anh biết họ sẽ làm gì không? Nếu anh nói giống
như vậy, tôi nghĩ họ sẽ phong cho anh chức trưởng lão địa hạt.
Họ có lẽ sẽ. Họ sẽ—họ sẽ phong cho anh làm tổng giám thị của
khu vực địa phương này, nếu anh sẽ—anh sẽ chỉ đồng ý với họ.”
Đó không phải là con người chân thật củaĐức Chúa Trời.
202 Tại sao, các ống dẫn của ông đã được tẩy sạch, tất cả thuộc
về lương tâm ông vàmọi thứ được tẩy sạch. Tâm trí ông đã được
mở ra với Lời của Đức Chúa Trời. Và chỉ có, Lời Đức Chúa Trời,
ông mới tin. Đó là các thần linh hầu việc. Đó là một thần linh
hầu việc.
203 Ông nói, “Tôi không biết nói gì bây giờ. Nhưng, tôi sẽ nói cho
ông một điều này, tôi sẽ chỉ nói những gì mà Đức Chúa Trời bảo
tôi nói.”

Vậy họ đã chờđợi tối hômđó. Ông đã cómột khải tượng.
204 Sáng hôm sau, tôi có thể hình dung Mi-chê xem kỹ lời Kinh
Thánh và nói, “Bây giờ, chúng ta hãy xem nào. Khải tượng đó…
Bây giờ, tất cả họ, có điều gì đó sai trật nơi nào đó ở đây, bởi vì
Nó trái ngược với những gì họ đã nói. Ồ, Nó nói gì? Chúng ta hãy
xem những gì tiên tri, Ê-li đã nói sau đó ở đây, bởi vì chúng ta
biết ông là một đấng tiên tri. Hiểu những gì…Lời của Chúa đã
đến với Ê-li. Vâng. Và Nó đã nói gì? ‘Và những con chó sẽ liếm
huyết của ngươi. Giê-sa-bên, những con chó sẽ ăn thịt bà ta. Và
bởi vì A-háp công bình…một Na-bốt công bình.’” Ông đã nói lúc
đó…Khi ông đã thấy điều đó, ông đã thấy rằng khải tượng của
mình thật đúng với Lời của Đức Chúa Trời, lúc đó, lão A-háp đã
tìm đến với ông.
205 Ông đi ngay ra ngoài đó, nói, “Hãy đi lên. Nhưng tôi thấy Y-
sơ-ra-ên…” Đấy, ông đã không hổ thẹn để nói lên khải thị của
mình lúc đó, bởi vì đó là Lời của Chúa. Ông đã biết mình có thể
lấy điều đó thật hoàn hảo. Gì vậy? Ông đã mở lòng mình, tâm trí
mình ra, với Lời của Đức Chúa Trời, và Lời của Đức Chúa Trời
đã được khải thị lại, nên ông ta đã hiểu đó hoàn toàn là Lời của
Đức Chúa Trời.
206 Bây giờ, anh em nói, “Ồ, nếu tôi có thể là một Mi-chê!” Anh
em có thể là. Anh em là. Anh, cũng thế, anh à. Anh là một Mi-
chê, một vị tiên tri. Anh có thể làm gì? Hãy mở tâm trí mình ra.
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Tôi đang cố gắng nói cho anh điều gì sáng nay? Lời của Chúa.
Hiểu không? Hãy mở tâm trí ra, nói, “Bây giờ, anh biết đấy, tôi
tin mình có thể được chữa lành.” Ồ, Nó là gì vậy? Nó có phải là
Lời của Chúa không? Chắc chắn, Nó là Lời của Chúa.

207 Và gã này ở đây nói, “Những ngày của phép lạ đã qua rồi.
Anh không thể làm điều này. Và anh…” Quên điều đó đi. Hãy đặt
Đức Chúa Trời trên hết.

208 Ở đây đến với Lời của Chúa, và ông đã nói Nó, và Nó đã xảy
ra như vậy.

209 Vậy thì, Sa-tan đã làm gì? Sa-tan đã có những người khác
được xức dầu. Vậy thì, Sa-tan xức dầu cho các đầy tớ của nó. Ồ,
chắc chắn. Ừ-m. Chắc chắn vậy. Nó đã xức dầu cho các đầy tớ của
nó. Hắn đã xức dầu cho họ bằng thứ gì? Bằng sự chẳng tin. Sa-
tan và các quỷ của nó xức dầu cho nhân loại bằng sự không tin
Lời Đức Chúa Trời.

210 Vậy, nếu bạn muốn chứng thực điều đó, bạn hãy lật ra Sáng
thế 3:4. Chúng ta hãy quay lại ở đó và lắng nghe điều nầy, chỉ
một phút, và thấy đó có phải là chiến thuật đầu tiên của hắn
không. Đó là điều đầu tiên mà hắn đã làm. Hắn không bao giờ
từ bỏ chiến thuật giống như vậy của hắn. Hắn làm điều đó mọi
lúc. Bây giờ, cứ xem thử đó—đó là điều gì. Vậy thì, hắn đã không
bất đồng với Lời. Hắn chỉ khiến nàng hầu như hiểu sai Nó một
chút, các bạn biết đấy, chỉ hầu như làm cho Nó dường như giống
cách hắn muốn Nó có vẻ như thế, không nhận lấy toàn bộ Lời.
Bây giờ, Sáng thế ký, tôi trích ra đây, Sáng thế ký 3:4. Chúng ta
hãy xem thử điều đó đã nói gì nào. Được rồi.

Và con rắn bèn nói với người nữ rằng, Ngươi chắc sẽ
chẳng chết đâu:

211 “Chắc chẳng chết đâu.” Thấy hắn đã trích dẫn quanh co điều
đó như thế nào không? “Ồ, chúng ta tin những ngày của sự phép
lạ đã qua rồi. Chúng ta không tin có chuyện như nhiều người
nhận lãnhĐứcThánhLinh giốngnhưhọđã làmvào lễNgũTuần.
Ô, bạn chịu lễ báp-têmcáchnào, điều đó không có gì quan trọng.”
Thấy ma quỷ không? Thấy mưu kế của nó không? “Ô, nếu bác sĩ
đã bảobạnkhông thể khoẻmạnhđược, điều đónhất định rồi.”
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212 Vậy thì, không phải làm mất uy tín, không tin bác sĩ. Bác sĩ
đang làm việc dựa trên đường lối khoa học. Và bác sĩ đã làmmọi
thứmình có thể, để cứu sự sống con người, và nó không thể được
cứu sống, vì ông không biết điều gì khác để làm. Sự khôn ngoan
con người có hạn. Con người đó chân thật. Nhưng, bây giờ, cây
tri thức thì tốt, nhưng khi bạn đi xa như nó có thể đi, thì bước ra
trên Cây Sự Sống và cứ tiến bước. A-men. Chính là thế. Nó sẽ chỉ
là công việc phải hướng theo. Đúng thế.

213 Vậy thì, chiến lược của Sa-tan bây giờ là gì? Hắn đã nói gì ở
đây? Bây giờ hãy xem câu 1 và câu—câu thứ 2. Bây giờ xin để—
để tôi đọc câu 1 ở đây, tới câu 3.

Bấy giờ trong các loài thú ngoài đồng mà CHÚA Đức
Chúa Trời đã làm nên, có con rắn là giống quỷ quyệt hơn
hết. Và hắn nói cùng người nữ rằng, Đúng, Đức Chúa Trời
há có phán dặn, Các ngươi không nên ăn…mọi trái các
cây trong vườn sao?

214 Lắng nghe hắn lúc nầy, thật là sự xấu xa trong lòng hắn, và
cách hắn—cách hắn đã tô trắng Lời đó. Thấy không? Hắn thì…
Hắn đang cố gắng làm điều gì? Xâm nhập vào trong tâm trí của
bà. Thấy không? Nó đang nói với bà, sau khi Lời được củng cố
ở đó rồi.

215 Vậy thì, bạn đừng để Sa-tan củng cố điều gì. Thấy không? Bạn
hãy giữ Lời của Đức Chúa Trời vững vàng trong lòngmình. Thấy
không? Bạnhãy làmnhưvậy. Nào hãy xem, quý vịMi-chê.

…người nữ đáp cùng con rắn rằng, Chúng ta được ăn
trái cây trong vườn: nhưng mà…

Nhưng về phần trái của cây mọc giữa (ở giữa, đấy) của
vườn, Đức Chúa Trời…đã phán rằng, Các ngươi chẳng
nên ăn nó, các ngươi cũng chẳng nên động đến nó, kẻo e
các ngươi chết chăng.

216 Đấy, vậy thì, đó là Lời. Bà đã trích dẫn Nó lại với hắn. Nào
hãy xem.

Và rắn bèn nói với người nữ rằng, Các ngươi sẽ chẳng
chết đâu:
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217 Thấymưukế của hắn không? Thấy không?Hắnđang cố gắng
làmgì? Conngười đầu tiên đó, hắnđang cố xức dầungười nữ yêu
quí ấy ở đó, con gái của Đức Chúa Trời, bằng sự không tin vào Lời
Đức Chúa Trời. Điều đó là chính xác những gì nó đang cố gắng
để xúi giục bà làm.
218 Đó là điều nó cố xui cho chị làm, chị ơi. Đó là điều mà nó cố
làm cho mỗi một trong các bạn để làm, ở ngoài đó, xức dầu các
bạn. Và điều duy nhất các bạn phải làm bây giờ…Các bạn là một
tác nhân đạo đức tự do. Vậy thì các bạn có thể chấp nhận nó nếu
các bạn muốn. Nhưng hãy tống cổ nó đi. Ước gì Ê-va đã không
ngừng lại giây lát đó, để lắng nghe! Đừng ngừng lại vì điều gì.
Đừng ngừng lại.
219 Khi—khi Ê-li nói với Ghê-ha-xi, rằng, “Hãy lấy cây gậy của ta,
đi đặt lên đứa trẻ chết đó. Và nếu có ai đó nói gì với ngươi, đừng
nói lại. Nếu có điều gì cản trở ngươi, cứ đi tiếp.”
220 Hãy nhìn người đàn bà ấy khi bà gọi đầy tớ củamình. Bà nói,
“Thắng yên một con la và tiến về phía trước, và đừng dừng lại
cho đến khi nào ta bảo ngươi dừng.” Chính là điều đó.
221 Khi anh em nhận một Sứ điệp, cứ đi. A-men. Nói, “Tôi không
thể đi tới nữa. Không, tôi đang yếu đi rồi.” Hãy cứ tiếp tục đi.
Đừng dừng lại. Hãy quăngmọi thứ quamột bên, cứ tiếp tục vượt
qua.Hỡi anh em, anh emcóGươm trong taymình, cứ chiếnđấu.
222 Tôi đi vào một sân bóng đá, lần nọ, và định giảng đạo. Và tôi
dừng lại tại cửa và nhìn lên, trên đó. Cómột câu nói, “Không phải
là tầm cỡ của con chó trong cuộc chiến. Chính là tầm cỡ của cuộc
chiến bên trong con chó.” Đó là nguyên nhân thắng cuộc chiến.
Thấy không?
223 Anh em nói, “Ô, hãy nhìn. Nhìn xem tất cả các giáo hội lớn
đều chống lại Điều này.”
224 Tôi không quan tâm đến tầm cỡ họ là gì. Chính là sự chiến
đấu bên trong con chó, điều đó mới là đáng kể. Nó là niềm tin
mà ở trong cá nhân. Nếu anh em là người hèn nhát, hãy trở về
nơi trú ẩn của mình. Nhưng, anh em ơi, nếu anh em là chiến
sĩ, hãy đứng ra đó. Có một trận chiến đang diễn ra. Đúng hay sai
đều tham chiến. Chúng ta hãy chiến đấu.
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225 Giống như Peter Cartwright, đi vào thành phố, nói, “Chúa
bảo tôi đến—đến trong đây và tổ chức một buổi nhóm phục
hưng.” Ông đã thuê một căn phòng cũ kỹ, ở trong đó và bắt đầu
lau dọn nó sạch sẽ.

226 Và kẻ hay phá rối trong thị trấn, khẩu súng ngắn bên hông
hắn, đi xuống. Đến các cửa…Một số người trong họ, nói, “Gã kia
đã làm gì ở dưới đó vậy?”

227 Nói, “Ông ấy làmột thầy giảng. Ông ấy sắp cómột buổi nhóm,
ông ấy nói thế.”

228 “Ô,” anh ta nói, “chắc tôi phải xuống dưới và đuổi ông ta ra
đường, và đuổi ông ta ra khỏi đây ngay. Chỉ thế thôi. Chúng tôi
khôngmuốn có các buổi nhómgầnnơi của chúng tôi.”

229 Vậy anh ta đi xuống đó, ngừng lại ở cửa ra vào. Và Peter
Cartwright đã mặc áo khoác, anh em biết đấy, và ông chỉ đang
lau chùi cánh cửa sổ và các bức tường ở dưới. Một người nhỏ
con, anh em biết.

230 Thầy giảng lớn tuổi ấy cười với anh ta, anh em biết đấy, vì
đang cầmđùi gà ăn; đó là kiểu ănngàyhômnay, các bạnbiết đấy.

231 Vậy ông cứ chùi cửa sổ và ngó xung quanh. Kẻ quậy phá to
lớn bước qua, kéo áo khoác của anh ta ở phía sau lên, để lộ khẩu
súng ngắn bên hông anh, nói, “Ông đang làm gì đó?”

232 “Ồ,” ông nói, “tôi đang lau cửa sổ.” Và cứ tiếp tục lau chùi cửa
sổ, anh embiết đấy. Ông cómộtmục đích. Đức Chúa Trời bảo ông
tổ chứcmột buổi nhómphục hưng. Lau cửa sổ, cứ lau tiếp.

Gã đó nói, “Chúng tôi không cho phép những buổi nhóm
phục hưng nào xảy ra quanh đây.”

233 Ông nói, “Ồ, nhưng Đức Chúa Trời bảo tôi tổ—tổ chức buổi
nhómphụchưngnày.” Thấy không?Ông cứ tiếp tục, việc làm của
mình. Thấy không? Thấy không?

234 “Ồ,” anh ta nói, “cómột điều ông—ông phải hiểu.” Anh ta nói,
“Tôi quản lý thành phố chung quanh đây.”

235 Ông nói, “Ô, anh hả?” Và cứ tiếp tục lau chùi cửa sổ, anh em
biết đấy.
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236 Anh ta nói, “Trước khi ông tổ chức một cuộc phục hưng, ông
phải đánh bại tôi trước.”

Ôngnói, “Ô, tôi ư? Thôi được, tôi sẽ làmđiềuđóngay vậy.”
237 Ông chỉ cởi áo khoác ra. Bước qua đó, và chụp lấy cổ áo, và
vật ngã anh ta xuống sàn nhà, và dẫm lên đầu hắn. Nói, “Tôi phải
chiến đấu, nếu tôi sẽ thống trị. Xin gia tăng sự can đảm của con,
Chúa ôi.” Trét hắc ín vào hắn.

Nói, “Đủ chưa anh bạn?”
238 Anh ta nói, “Rồi.” Anh ta đứng lên và bắt tay ông. Anh ta đã
được cứu tối hôm đó, tại nhà thờ.
239 Thế đấy. Thấy không? Đó là, nhận lấy Lời của Đức Chúa Trời
và cắt con đường của anh em qua mọi sự nghi ngờ. Hiểu điều
đó không? Chắc chắn vậy, chính là thế. Đó là công việc kế tiếp,
chúng ta hãy làm đi. Đúng. Điều kế tiếp mà tôi làm là tránh khỏi
những nghi ngờ của tôi, hạ gục nó. Đó là việc kế tiếp của tôi, là
tránh khỏi mọi sự xáo động của mình. Nếu các cảm giác của tôi
nói, “Ồ, ngươi cảm thấy tồi tệ,” điều kế tiếp để làm là cắt bỏ điều
đó đi. Đúng thế.
240 Anh em nói, “Ồ, anh…Họ nói với tôi rằng…Anh biết, lương
tâm tôi bảo tôi, Anh Branham, để tôi…” Ồ, anh em có thể vứt bỏ
điều đó đi. Anh em sẽ không tiến xa hơn thế. Cứ làm công việc kế
tiếp củamình. Hãy cởi áo khoác ra và đóng chặt ngay vào nó. Cứ
tiếp tục làm đi. Một mục tiêu, “Tôi sẽ chiến thắng.” A-men. “Tôi
không thể thua. Tôi sẽ chiến thắng.” A-men.
241 Sa-tan xức dầu. Thấy không? Chiến thuật đầu tiên của nó là
gì? Mục tiêu đầu tiên của nó lấy là gì? Tâm trí. Bà đã dừng lại
trong giây lát, để lắng nghe những gì hắn nói. “Ô, ngươi không
nói vậy à?”
242 Đó là chỗ mà nhiều người nữ trẻ tuổi đã phạm lỗi lầm của
mình, vànhiềungười nam trẻ tuổi đã phạm lỗi; đúng, đã dừng lại
chốc lát, chỉ dừng lại trong chốc lát. Bao nhiêu lần tôi đã chứng
kiếnnhững trườnghợp ly dị và những việc xảy ra, về điều đó.
243 “À, tôi nói với anh, Anh Branham, anh ta đã huýt sáo như
‘wit-wu’, anh biết đó, và tôi đã dừng lại, và, thành thật mà nói,
tôi—tôi đã không có ý.” Ừ-m. Thế đấy.
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244 “Ô, cô ấy, tôi đã ngồi bàn đối diện với cô ta. Cô—cô ta có
cặp mắt đẹp nhất!” Thấy không? Ừ-m. Thấy điều đó không?
Chính là nó.

245 Ma quỷ làm giống như vậy. “Ô, bác sĩ bảo tôi không thể khoẻ
mạnh, vì vậy tôi…” Thế đấy, tương tự như vậy, đấy, cuộc chiến
lớn nhất mà đã từng có.

246 “Ồ, họ nói với tôi…Tôi thấy ông A nào đó tuyên bố có Đức
Thánh Linh.” Đúng, bạn đã nhìn vào kẻ giả hình nào đó. Còn họ
đã thật sự có Điều đó như thế nào? Ừ-m. Đúng. Ma quỷ sẽ chỉ cho
bạnmột sốmồi quạ già, nhưng hắn không chỉ cho bạn thấy chim
bồ câu thật. Ừ-m. Đúng vậy. Hắn sẽ không chỉ cho bạn thấy điều
đó, và hắn sẽ giữ điều đó để chemắt bạn.

247 Ồ, hắn, cũng là một chiến binh, nên nhớ. Nhưng đấng lớn
của chúng ta…“Đấng ở trong anh em, là lớn hơn kẻ trong thế
gian.” Nhưng hãy nắm giữ Lời Đức Chúa Trời; hãy tin Nó, anh
em những người chỉ huy của đạo quân ở đây. Hãy giữ vị trí cao
cả củamình, anh emơi. Đúng thế, hãy giữ lấy vị trí của anh em.

248 Vì vậy, tôi có cô gái nhỏ ở đây, lần nọ. Bây giờ là một phụ nữ
đang ngồi đây. Tên cô là Nellie Sanders.Một trong những lần đầu
tiên tôi từng chứng kiến ma quỷ bị đuổi ra khỏi cô. Chúng ta đã
sống, bây giờ, nếu tôi có thể thật sự đến nơi đó; và khoảng ba lô
đất ở trên đây, rộng hơn nghĩa địa. Và tôi đã vừa mới trở thành
thầy giảng, và tôi đang giảng đạo ngay đây trên góc phố này, với
một buổi nhóm trại ngoài trời.

249 Và cô bé đó là một trong những vũ công giỏi nhất. Cô đã học
tại trường trung học ở dưới đây, và cô ấy và Lee Horn. Và nhiều
người trong các bạn ở thành phố đây biết Lee Horn ở dưới đây,
điều hành phòng bơi. Và vì thế họ, cô ấy và Lee Horn, là những
vũ công giỏi nhất trong vùng này. Anh ta là người Công giáo,
chính anh ta. Dĩ nhiên, tôn giáo không có ý nghĩa gì đối với họ,
vậy nên…Nellie và họ. Vì vậy, cô ấy là một vũ công tuyệt vời, và
anh ta, cũng vậy. Và họ đã từng khiêu vũ ở đây được gọi người
“nhảy điệu jazz,” và “người nhảy điệu giật gân,” và tất cả những
gì họ giành được. Và cô ấy là người…Cả hai đều là người giỏi nhất
vùng này.
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250 Ngày nọ, cô đi lảo đảo ở trên đây, đêm nọ, tới buổi nhóm.
Ở đó cô đã sấp mình xuống, tại bàn thờ, cô bé Nellie đó. Phước
cho lòng cô. Cô nằm ngay ở bàn thờ đó. Cô ngẩng đầu lên. Và cô
khóc, và những giọt nước mắt chảy dài xuống đôi má cô. Cô nói,
“Billy…” Cô ấybiết tôi. Cô nói, “Tôimuốnđược cứu, thật nhiều.”
251 Và tôi nói, “Nellie, cô có thể được cứu. Chúa Jêsus đã cứu cô
rồi, cô gái à. Cô phải tin nhận điều đó giờ nầy dựa trên cơ sở của
Lời Ngài.”
252 Và cô ở lại đó. Và cô khóc, và cô cầu nguyện, và cô nói với
Đức Chúa Trời cô sẽ không bao giờ lắng nghe những thứ thuộc
về thế gian nữa. Đột nhiên, một sự bình an êm dịu đáng yêu xâm
chiếm linh hồn cô. Cô đã chổi dậy từ lúc đó, la lớn và ngợi khen
Đức Chúa Trời, tôn vinh Đức Chúa Trời.
253 Và khoảng sáuhay tám tháng sau đó, cô đi xuốngĐườngMùa
Xuân, một đêm nọ.
254 Lúc ấy, chỉ làmột cô bé, cô chỉ ở tuổi thiếu niên, khoảngmười
tám tuổi. Và cô đến với tôi, và cô nói, “Hope…” Đó là vợ của tôi,
người đã qua đời. Cô nói, “Tôi ước gì được giống như Hope và
Irene.” Cô nói, “Anh biết đấy, họ không bao giờ đi ra trong thế
gian.” Cô nói, “Thế gian để lại một dấu vết trên anh.” Nói, “Tôi
có vẻ mặt trông thô.” Nói, “Bây giờ, tôi đã bỏ trang điểm và thứ
đó, nhưng tôi trông rất thô. Ngay cả sắc thái của tôi, trên gương
mặt tôi,” cô ấy nói, “tôi trông có vẻ không trau chuốt.” Cô ấy nói,
“Họ trông rất ngây thơ và hiền dịu.” Nói, “Tôi mong tôi có thể đã
không bao giờ làm điều đó.”
255 Tôi nói, “Nellie, Huyết của Đức Chúa Jêsus Christ làm sạch
mọi tội lỗi, cháu yêu quý. Cứ tiếp tục, tin điều đó.”
256 Wayne Bledsoe, nhiều anh em ở đây biết ông, một người bạn
tri kỷ của tôi, và nhiều năm nay. Anh là một người nghiện rượu.
Và anh đến đây với em trai tôi, Edward. Và anh đã say xỉn trên
đường phố, và tôi đã chở anh về, bởi vì cảnh sát định đến để bắt
anh ta. Và tôi đã đem anh ta về đây. Và tôi đã là một thầy giảng
đạo và sống ở đây, với cha và mẹ tôi, trước khi tôi cưới vợ. Và tôi
dìu anh ta, và đặt anh trên giường ngủ ở đó. Tôi ngủ…đã ngủ ở
trên giường xếp. NhàBranhamcóđôngngười, anh embiết,mười
người trong chúng tôi. Và vì vậy chúng tôi có khoảng bốn phòng,
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và chúng tôi phải ởmỗi phòng hai người, một phòng nhỏ. Vì vậy,
tôi có một giường đôi cũ mà tôi ngủ trên. Tôi kéo nó ra như thế
này, và—và để Wayne ngủ với tôi. Say rượu, phải mang anh ta
về nhà và đặt anh nằm xuống.
257 Và tôi đã nằm đó. Tôi nói, “Wayne, anh không tự hổ thẹn,
như thế à?”
258 Và anh ta trả lời, “Ừ, Billy, đừng nói với tôi như thế.”

Và lúc đó tôi đặt tay lênngười anh. Tôi nói, “Tôi sẽ cầunguyện
cho anh nhé, Wayne. Chúa ban phước cho anh.” Và tôi đã được
cứu, ồ, tôi đoán gần, có lẽ một năm.
259 Và sau đó, đột nhiên, một—một chiếc tắc-xi, đóng sầm cửa
bên ngoài, và người nào đó gõ cửa thật mạnh. “Anh Bill! Anh
Bill!” [Anh Branham gõ trên bục giảng—Bt.]
260 Tôi nghĩ, “Chà, chao ôi, ai đó chắc là đang hấp hối.” Tôi nhảy
lên, ra cửa; chụp lấy bộ đồ cũ của tôi ở đó, quăng bộ đồ ngủ của
tôi, như thế này, và che lên ngườiWayne, chạy ra cửa.
261 Giọng nói nghe giống nhưmột phụ nữ. Tôi mở cửa, và cô gái
trẻ nầy đang đứng ở cửa. Cô nói, “Ồ, tôi vào được không?”

Tôi nói, “Mời vào.” Và tôi bật đèn lên.
262 Và bấy giờ cô cứ khóc như thế, và cô nói, “Ôi, Billy, tôi—tôi—
tôi chết mất! Tôi chết mất!”
263 Tôi nói, “Điều gì xảy ra vậy, Nellie? Cô bị—bị đau tim phải
không?”
264 Cô nói, “Không.” Cô nói, “Anh Bill, tôi đang xuống phố Mùa
Xuân.” Cô nói, “Thật đấy, Anh Bill! Thật đấy, Anh Bill, tôi không
có ý làm tổn thương. Tôi không cố ý làm tổn thương.”
265 Tôi nói, “Điều gì xảy ra vậy?” Tôi nghĩ, “Tôi sẽ làm gì cho cô
bây giờ?” Tôi không biết phải làm gì. Tôi, chỉ là một chàng trai
trẻ. Và tôi…
266 Nói, “Ồ, Anh Bill,” nói, “tôi thật sự—tôi thật sự—tôi thật sự
suy sụp hoàn toàn.”

Tôi nói, “Nào, bình tĩnh lại, emgái. Kể cho tôi nghe đi.”
267 Và cô nói, “Ồ,” cô nói, “tôi đang xuống phố, và Phòng sảnh
Redman…” Và họ thường tổ chức khiêu vũ tối thứ Bảy ở đó. Và
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cô nói, “Tôi có vài thứ,mà tôi định về nhà để chuẩn bị y phục.” Và
cô nói, “Tôi đã nghe thứ nhạc đó.” Và cô nói, “Anh biết không,”
nói, “tôi đã dừng lại chỉ một phút.” Và nói, “Nó cứ trở nên dễ
chịu hơn. Vì vậy tôi nghĩ, ‘Anh biết, điều đó sẽ không hại gì nếu
tôi đứng ngay chỗ đó.’”
268 Đó là nơi mà cô đã phạm sai lầm, dừng lại trong khoảnh
khắc. Cô chỉ lắng nghe thôi.
269 Nói, “Ồ, tôi đang nghĩ.” Nói, “Ôi Chúa, Ngài biết con yêu Ngài,
mà.”Nói, “Ngài biết con yêuNgài, Chúa ôi. Nhưng con có thể chắc
chắnnhớ lại lúc Lee và conđã từngđoạt tất cả các—các cúp trước
đây, và đại loại như vậy.” Nói, “Chao ôi, con nhớ âm nhạc quen
thuộc đó trước đây thu hút con. Bây giờ thì không.”
270 Ồ-ồ, ồ-ồ! Bạn chỉ nghĩ là nó không còn. Nó đã lôi cuốn bạn rồi,
ngay tại đó. Thật đúngnhưnómuốn, ngay tại đó. Thấy không?
271 Bao nhiêu người đã từng biết Nellie Sanders? Ồ, tôi nghĩ
nhiều người trong các bạn biết. Đúng. Chắc vậy. Vì thế họ—họ
đã—họ đã…
272 Nói, cô ấy đã nói, “Ồ, anh biết gì không?” Nói, “Có lẽ nếu tôi
bước lên các bậc tam cấp ở đó,” nói, “có lẽ tôi sẽ có thể làm chứng
cho vài người trong họ.”
273 Ồ! Thấy đó, bạn đứng ngay trên mảnh đất của ma quỷ. Hãy
tránh xa nó. “Hãy lánh xa bóng dáng thực sự của điều ác.”
274 Nhưng cô đã bước lên, các bậc thang cao nhất, và đứng đó
vài phút. Và điều đầu tiên các bạn biết, cô đã ở trong tay của vài
chàng trai, ngoài đó trên sàn nhảy.
275 Sau đó cô trở lại trạng thái bình thường. Và cô đứng đó, khóc
lóc và cứnhư thế, nói, “Ô, tôi bị hưmất bây giờ,mãimãi. Tôi…”
276 Tôi nghĩ, “Ồ, tôi không biết nhiều về Kinh Thánh, nhưng tôi
tin Chúa Jêsus đã phán điều này, ‘Trong Danh Ta họ sẽ đuổi
quỷ.’” Tôi…
277 Và Wayne đã dứt khỏi cơn say, một chút, và đang ngồi đó,
theo dõi. Hiểu không? Vì vậy tôi nói, “Này, hỡi ma quỷ, ta không
biết ngươi là ai, nhưng ta đang nói với ngươi bây giờ, đây là em
gái ta, ngươi không có quyền nắm giữ cô ấy. Cô ấy không muốn
làm thế. Cô chỉ dừng lại trong một phút.” Đó là nơi mà cô đã
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phạm sai lầm của mình, mặc dầu. Tôi nói, “Nhưng ngươi sẽ phải
ra khỏi cô ấy. Ngươi có nghe ta không?”
278 Và tôi xác nhận điều đó, Đức Chúa Trời, tại Tòa Phán Quyết,
biết. Cái cửa lưới đó bắt đầu mở ra và đóng lại, tự nó. “Phịch,
phịch,” ở cửa đó. “Phịch, kờ-phịch, kờ-phịch.” Tôi nghĩ.

Và cô ấy nói, “Bill, nhìn đó kìa. Nhìn đó kìa.”

Và tôi nói, “Vâng. Gì thế?”

Cô nói, “Tôi không biết.”

Tôi nói, “Tôi cũng không biết.”
279 Và cánh cửa khua “phịch-phịch, tờ-phịch,” đóng lại như thế.
Tôi nghĩ, “Điều gì xảy ra ở đây vậy? Điều gì vậy?”
280 Tôi nhìn lần nữa, như thế . Và tôi nói, “Hãy ra khỏi cô ta, ớ Sa-
tan! NhânDanh Chúa Jêsus, hãy ra khỏi cô ấy!”
281 Khi tôi nói điều đó, nó trông giống như một con dơi to lớn,
dài khoảng chừng nầy, hiện ra đằng sau cô, với bộ lông dài phủ
xuống từ đôi cánh của nó và che khuất cả bàn chân nó, như thế .
Vừa bay vừa hú, “Uuuuu.” Bắt đầu hướng về phía tôi, thật mạnh
hết sức.
282 Tôi nói, “Ôi Chúa là Đức Chúa Trời, Huyết của Chúa Jêsus
Christ xin che chở con khỏi điều đó.”
283 Còn Wayne nhảy lên giường, nhìn. Và ở đây nó, trông giống
một cái bóng lớn, bay vòng qua, và vòng lại và bay xuống đằng
sau chiếc giường.Wayne đi ra khỏi giường, vào phòng bên cạnh,
nhanh hết sức. Vậy chúng tôi…
284 Tôi đã chở Nellie và đưa cô ấy về nhà. Và trở về, và tôi đã
không thể…
285 Mẹ đã đi vào đó và giũ tất cả các khăn trải giường cùng mọi
thứ. Không có gì trên chiếc giường đó cả. Điều gì thế? Ma quỷ đã
ra khỏi cô. Điều gì đã xảy ra vậy? Cô đã dừng lại trong giây lát.
Chỉ thế thôi.
286 Đừng dừng lại, chút nào. Khi Đức Chúa Trời đã chôn Lời
Ngài trong lòng bạn, cứ lấy Gươm đó và bắt đầu chặt và cắt đứt.
Halêlugia!
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287 “Tôi không có thời gian để chờ đợi điều gì khác. Chỉ băng qua,
tôi không có thời gian thậm chí để ngồi xuống.”
288 Ông nói, “Ồ, và hãy lấy cây gậy của ta và đặt trên đứa trẻ. Và
nếu có ai nói với ngươi, thậm chí đừng nói với họ.”
289 Nếu ma quỷ nói, “Này, ngươi biết ngươi đang cảm thấy gì
không?” Thậmchí đừngnói với hắn. Cứ yên lặng tiếp tục đi.
290 Ma quỷ, các bạn biết, ma quỷ nói, “Nhưng bạn biết gì không?
Bạn biết, ông A gì đó, khi họ có Đức Thánh Linh, bạn nên nhớ
họ—họ hầu nhưmất trí.” Thậm chí đừng nói với hắn. Cứ tiếp tục
đi. Anh em không biết về ông A gì đó.
291 Chính là anh em và Đức Chúa Trời. Đúng thế. Hãy giữ Đức
Chúa Trời. Ngài xức dầu cho các đầy tớ của Ngài. Tôi phải vội.
Đức Chúa Trời xức dầu cho các đầy tớNgài. Hiểu không?
292 Tôi phải đi nhanh vài ghi chú ở đây, nhưng tôi thích nói điều
này. Ở đây, xin lắng nghe nào, thật kỹ.
293 Quý cô, hãy lắng nghe kỹ giờ nầy.
294 Chúng ta thấy những mưu kế của ma quỷ ở đây. Chúng ta
làm thế nào? Bây giờ, tôi có rất nhiều lời Kinh Thánh ở đây, của
các đấng tiên tri và vân vân, chỗmà hắn đã đến với họ, và những
người khác qua Kinh Thánh, và đã làm điều tương tự. Đó chính
là mưu lược của nó, là cố gắng để làm cho nhiều người không
tin vào Lời của Đức Chúa Trời. Hãy lắng nghe, các bạn là những
chiến sĩ của thập tự giá. Khi các bạn không tin một Lời của Đức
ChúaTrời được chép trongKinhThánh, thì bạn bị lột vũ khí.
295 Tin điều đó không, bạn thânmến?
296 Bạn bị lột vũ khí. Bạn đầu hàng, bạn mềm yếu. Hãy mặc lấy
áo giáp trọn vẹn của Đức Chúa Trời. A-men. Chúng ta đang ở
trong một cuộc chiến. Những gì Đức Chúa Trời đã phán là thật.
“Lời của mọi người là lời dối trá.” Hiểu không? Nhưng ngay khi
bạn…bắt đầu lắng nghe một điều, đó là chiến thuật của nó, bạn
bị lột vũ khí.
297 Ê-va đã phải lắng nghe bao nhiêu điều? Một. Bà đã bị tước
vũ khí ngay lúc đó. Ma quỷ đã làm gì? Bò ngay vào qua tâm trí
bà, vào trong tâm linh của bà, và tại nơi đó bà đã bị làm hư hỏng.
Đúng thế không? Bà đã bị hư hỏng ngay chính cái phút mà bà bị
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lột vũ khí, khi bà không tin Lời của Đức Chúa Trời. Đúng thế. Tại
đây chúng ta thấy chiến thuật của nó.
298 Chiến sĩ của Đức Chúa Trời được truyền lịnh “Hãy mang lấy
mọi khí giới của Đức Chúa Trời.” Đúng thế không? Bây giờ, nếu
anh em muốn viết câu Kinh Thánh ấy, nó được tìm thấy trong
Ê-phê-sô 6:10 và 13. Hiểu không? Chúng ta đã đọc nó cách đây
một lát. Nó là đề tài của chúng ta. Tốt lắm. Để ý. “Hãy mang lấy
mọi khí giới của Đức Chúa Trời.” Chúng ta hãy…Anh em còn ít
phút nữa phải không? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Chúng ta
hãy trở lại vấn đề ở đây chỉ một phút. Chúng ta hãy thật sự thấy
vũ khí trọn vẹn của Đức Chúa Trời là gì. Được rồi. Chúng ta hãy
bắt đầu ở câu 10. Bây giờ, lắng nghe kỹ nào. Chúng ta hãy tìm
thấymọi khí giới của Đức Chúa Trời. “Cuối cùng, hỡi anh em của
tôi…” Bây giờ, tôi biết tôi sẽ…tôi…
299 Còn khoảng, haimươi phút nữa, ngay bây giờ, là tớimười hai
giờ. Tôi—tôi không…tôi không muốn dạy anh em quá lâu, hôm
nay, nhưng tôi—tôi có thể gần như không có thêm một Sứ điệp
nào nữa cho đến khi tôi có vài chuyến đi cho mùa hè, anh em
biết đấy.
300 Và anh em biết điều gì không? Anh em biết tại sao tôi đang
làm điều này không? Tôi sẽ nói cho anh em biết. Ngày nọ tôi đã
có giấc mơ. Tôi sẽ không kể về nó, nhưng nó cứ ở trên tâm trí
tôi. Tôi có thể làm tốt điều đó, sau khi được Chúa đã ban cho tôi
những sự thông giải.
301 Tôi đã mơ thấy mình đang chuẩn bị băng qua một con sông
lớn, vì công tác chức vụ. Và bấy giờ, trước tiên, tôi ở trên đó với
vợ tôi…
302 Và bao nhiêu người từng biết George Smith, Smith sáu-giây, ở
trong thành phố này? George Smith, con trai của ông ấy ở trong
lực lượng cảnh sát ở đây. Ông ấy, George đáng thương, là người
bị nghiện rượu bây giờ. Nhưng ông là một trong những chiến
sĩ xuất sắc nhất. Ông là người đã huấn luyện tôi, trước khi đến
với Y.M.C.A. và bất cứ đâu. Ông đã thường huấn luyện chúng tôi.
Và ông thì nhanh nhẹn, thật nhanh. Ông là võ sĩ hạng bán duy
nhất, trên một trăm bốn mươi lăm cân. Và ông đã huấn luyện
tôi. Và ông thường đứng lên đó, và ông có thể lấy nắm đấm của
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mình, như thế, và đấm ngay vào bụng tôi, nhấc tôi lên dựa vào
tường, đấy, nhưng, và điều ấy sẽ không làm phiền tôi. Ông chỉ
huấn luyện tôi, không có gì cả chỉ là huấn luyện thôi.
303 Và rồi tôi—tôi đãmơ thấy, đêmnọ, tôi đã thấy Smith sáu-giây.
Vậy thì, nó không phải là khải tượng. Nó là giấc mơ. Và tôi thấy
Smith sáu-giây, một gã trai trẻ đến, vật lộn với ông. Và người đó,
ông già đó, khoảng, ồ, tôi đoán…Tôi năm mươi hai tuổi. Ông ấy
khoảng nămmươi tám, sáumươi. Không có người nào trong các
gã trai trẻ có thể chạm vào ông, bất cứ cách nào. Ông chỉ trói họ
vào một cái nút dây, như thế, đặt họ nằm trên sàn nhà và giữ họ
bằng đôi bàn tay của mình.
304 Và tôi nghĩ, “Thật là lạ.” Tôi nghĩ vợ tôi ở với tôi, và tôi nói,
“Thật là lạ.” Tôi nói, “Em biết gì không, Meda? Ông ấy từng là
người huấn luyện của anh.”

Nàngnói, “Em—emnhớđiềuđó, anhđãnói với emvềnó.”
305 Tôi nói, “Vâng, thưa quý vị. Với sự huấn luyện tốt của ông ấy,
tôi đã thắng mười lăm trận đấu chuyên nghiệp, và đã bỏ nghề—
nghề đó; để giảng Phúc Âm.”
306 Ngay lúc đó nó đã thay đổi, và tôi bắt đầu băng qua một—
một dòng nước. Nhưng khi tôi đang đi, tôi đang đi bằng thuyền
máy. Tôi đã nhìn xung quanh, và thấy hai anh em đồng lao của
mình đang ngồi ở đó, trong một chiếc xuồng, sẵn sàng đi với tôi.
Tôi nói, “Các anh không thể làm thế, anh em ơi. Ừ-m. Tôi phải đi
một mình.”
307 Và người lái thuyền đến, và người đó nói, “Đây là chiếc
thuyền của anh,”một chiếc xuồng thật trắng bằng plastic.

Tôi nói, “Không. Ừ-m. Không phải thế.”
308 Anh ấy nói, “Ô, anh có thể chạy lên theo đường này với nó,
nămmươi dặmmột giờ.”

Tôi nói, “Nhưng tôi phải đi băng qua đường kia.” Hiểu
không?

“Ồ,” anh ấy nói, “đi với họnhững anh chàng này.”
309 Tôi nói, “Họ không phải là những thuyền nhân. Họ không
biết nhiều về điều đó. Họ rất nhiệt tình. Họ không thể vượt qua
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điều đó. Cả hai họ sẽ bị nhận chìm ngoài đó. Họ thật sự không
thể làm được điều đó.”

Và anh ấy nói, “Anh…anh có thể tin cậy không…?”
310 Tôi nói, “Hãy lắng nghe, tôi—tôi biết nhiều về những con
thuyền hơn họ, và tôi sẽ không cố gắng vượt qua nó với cái đó,
chỉ với loại chất liệu đó.” Tôi nói, “Phải lấy ghe máy để vượt qua
điều đó.” Tôi nói, “Nó sẽ nhậnđược điều gì đó lớn hơn thế.”
311 Và tôi thấy ông nhìn quanh, tới một trong những anh em, và
hỏi, “Anh là người chèo thuyền phải không?”

Người anh emnói, “Phải.” Hiểu không?

Tôi nói, “Sai rồi.”
312 Và người chèo thuyền trở lại. Ông nói, “Nói cho anh những
gì anh làm.” Nói, “Họ thương anh. Họ tin anh. Nhưng,” nói, “nếu
anh cố gắng đi qua bằng chiếc thuyềnmáy này, họ sẽ cố theo anh
trên chiếc xuồng đó. Họ sẽ chết cả hai, đấy.” Nói, “Họ không thể
đi theo anh.”

Và tôi nói, “Ô, tôi phải làm gì đây?”
313 Và người lái tàu này ở bến tàu, ông nói, “Các anh đi trở lên
đó.” Nói, “Chỉ cómột cái kho nhỏ trong hết thảy vùng này,một cái
kho nhỏ thôi. Và thật sự được dự trữ nhiều lương thực,” nói, “và
họ sẽ ở lại đây. Họ sẽ—họ sẽ ở lại đây trong khi các anh—trong
khi các anhđi. Nhưng,” nói, “các anh sẽ phải dự trữ lương thực.”
314 Và tôi chỉ đặt tất cả loại củ cải bắp, và củ cải trắng, và củ cải
đỏ, và các thứ, chất chúng ở trong đónhư thế. Rồi tôi thức dậy.
315 Tôi không biết nó là thứ gì, nhưng tôi làm bấy giờ. Đấy, chúng
ta đang dự trữ thức ăn, thưa các anh em. Đây là một sự sống mà
anh em phải có để bước đi mộtmình.
316 Leo, anh còn nhớ giấc mơ anh đã có lần đó khi anh đầu tiên
đến đây không? [Anh Leo Mercier nói “A-men.”—Bt.] Về kim tự
tháp, và anh nghĩ mình có thể leo lên vào trong đó. Tôi nói, “Leo,
không có người nào lên đây. Đức Chúa Trời phải đặt một người
ở trên đây. Anh đã leo lên mọi lĩnh vực thể chất mà có thể leo
được.” Tôi nói, “Anh không thể đến đây được, Leo. Hiểu không?
Hãy trở xuống. Chỉ nói với mọi người rằng nó đến từ Đức Chúa
Trời.” Hiểu không? Hiểu không?
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317 Nó là điều gì đó mà anh—anh em không thể tin tưởng được,
dầu tốt như các anh em và các chị em, và hội thánh của tôi và
mọi thứ, và tốt như các giáo hội khác, và các anh em đồng lao, ở
mọi nơi.
318 Vậy thì, tôi không thể tách ra khỏi hội thánh ở ngoài đó.
Người nào đó nói, “Ô, sao anh đi ra khỏi họ, những người theo
giáo lý Ba ngôi, tất cả điều nầy, điều kia, và điều nọ, và những
người Một ngôi, và Danh Jêsus, và hết thảy những thứ khác ở
ngoài đó? Tại sao anh hòa nhập với, hết thảy họ?” Họ là người
của tôi. Cho dù những gì họ đã làm, họ là người của tôi. Họ là bục
giảng của tôi.
319 Khi dân Y-sơ-ra-ên làm điều rất ác, cho đến nỗi Đức Chúa
Trời nói với Môi-se, rằng, “Hãy biệt riêng ngươi ra. Ta sẽ làm
một chi phái mới—mới cho ngươi.”
320 Môi-se đã lao tới cản đường, nói, “Trước khi Ngài cất lấy họ,
xin hãy cất lấy tôi.”
321 Cho dù họ đã làm điều gì đi nữa, đó là người mà tôi được sai
tới. Ngài ban đến một Sự Sáng, không phải để chiếu sáng nơi có
Sự Sáng. Mà nơi có sự tối tăm, đó là nơi ở của Sự Sáng. Và anh
em phải đến với những người đó. Anh em phải đứng với họ, bất
chấp điều gì, anh emphải đến, trong sai trật của họ.
322 Dân Y-sơ-ra-ên đã sai phạm ngày càng nhiều. Họ quá sai
phạm đến nỗi Đức Chúa Trời bỏ họ. Nhưng, Môi-se, tôi luôn tự
hỏi làm sao điều đó từng xảy đến, nhưng Thánh Linh của Đấng
Christ ở trongMôi-se. Thấy không?
323 Đấy, chúng ta hết thảy đều sai. Ngài đã chịu đựng vì hết thảy
chúng ta khi chúng ta ở trong sai trật củamình.
324 Cho dù họ sai lầmnhư thế nào, chúng ta đừng đánhmất đi sự
thông công hay tự phân cách với bất cứ điều gì. Bao lâu chúng ta
có thể thắngmột linh hồn, chúng ta hãy hành động với “sự khôn
ngoan như rắn, vô hại như chim bồ câu,” đấy, và cố gắng chinh
phụcmọi linh hồnmà chúng ta có thể.
325 Bây giờ, đây là điều tôi đang nói sáng hôm nay, là sự dự trữ
Thức Ăn. Dự trữ Thức Ăn, để anh chị em sẽ có cái gì đó để ăn, để
anh chị em sẽ có điều gì đó để đãi tiệc. Nhận lấy Nó trên các băng
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ghi âm của anh chị em. Đặt nó nơimátmẻ trong phòng. Có lẽ, khi
tôi đi xa rồi, anh chị em sẽ vẫn nhớ những điều này là đúng. Đặt
nó trong phòng của các bạn và lắng nghe. Hiểu không? Và đây
là Thức Ăn, dự trữ trong, trong nhà kho. Tôi không biết chuyến
đi ở đâu, nhưng, bất cứ nơi nào đi nữa, Ngài biết nơi Ngài đang
hướng dẫn; tôi không biết, tôi chỉ đi theo.
326 Bây giờ, ông đã nói gì ở đây bấy giờ? Lắng nghe kỹ.

Cuối cùng, hỡi anh em của tôi, hãy làmmạnh dạn trong
Chúa, và nhờ sức toàn năng của Ngài.

…làm mạnh dạn…nhờ sức toàn năng của Ngài.

Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để anh
em có thể được đứng vững mà địch lại cùng mưu kế của
ma quỷ.

Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết,…

Bắn súng đạn và chém bằng dao, đấy, điều đó không
phải thế.

…bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng những kẻ
cai trị của…thế gian mờ tối này,…

327 “Những kẻ cai trị của thế gianmờ tối.” Ai cai trị thế gian?Ma
quỷ. Chắc chắn. Ai làm tất cả những điều này đang diễn ra, tất
cả những sự vô tín này đang diễn ra, khắp nơi ở đây, và những
chính phủ này, và vân vân? Tất cả là ma quỷ. Kinh Thánh nói
vậy. Ma quỷ điều khiển ở nước Mỹ. Ma quỷ đã điều khiển nước
Đức. Ma quỷ điều khiểnmọi quốc gia trên thế giới. Tôi sẽ nói đến
điều đó, chỉ trong vài phút, và chúng ta sẽ tìm thấy hắn có điều
khiển, hay là không. Hay là…Mọi vương quốc đã từng và sẽ bị, bị
ma quỷ điều khiển, cho đến khi Đức Chúa Trời thiết lập vương
quốc Ngài.
328 Tôi không muốn nói mọi người trong đó đều là ma quỷ,
bây giờ. Có những người tin kính trong—trong các văn phòng
chính phủ.
329 Sẽ cómột người ở đây trong vài đêm, ngay ở đây, chỉ cho thấy
một bức tranh ở đây với Anh Arganbright, ở đây tại nơi nầy. Ông
làmột nhà ngoại giao tới khoảng năm đời tổng thống khác nhau,
Anh Rowe. Và ông ấy là một…Ông sẽ ở đây, tôi nghĩ khoảng tuần
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thứ hai của tháng Tư. Anh Neville sẽ thông báo điều đó. Và ông
là một người tuyệt vời.
330 Ông nói ông có thể nói tám ngôn ngữ khác nhau, tôi tin vậy.
Nhưng khi ông đã nhận lãnh Đức Thánh Linh, ông không có
ngôn ngữ nào để ông có thể trò chuyện với Chúa, vì Chúa chỉ
cho ông một ngôn ngữ, ông nói, vì vậy ông nói chuyện với Ngài
bằng ngôn ngữ đó. Ban cho ôngmột ngôn ngữmới, mà ông chưa
hề thực hành. Đúng vậy.

…thần linh độc ác ở các tầng trời cao.

Vậy nên…
331 Bây giờ lắng nghe, hỡi tất cả các anh emchiến sĩ bây giờ, ngay
trước khi chúng ta bắt đầu hàng người cầu nguyện.

…hãymang của anh em…cho anh em (t-o-à-n-b-ộ) toàn
bộ (không phải chỉ một phần của nó)…toàn bộ áo giáp
của Đức Chúa Trời, hầu cho anh em trong ngày tai họa
có thể cự địch lại,…

Đó là ngày chúng ta đang sống đây.

…và khi thắng hơn mọi sự rồi, đứng vững vàng.

Đứng…
332 A-men. Hiểu điều đó chứ? Thấy chứ, hả chị? Khi chị làm hết
thảy điều chị có thể làm, để đứng vững, thế thì đứng vững. Đừng
di chuyển.

Vậy hãy đứng vững, có dây nịt lưng…
333 Lắng nghe điều này. Lắng nghe ở đây, đây là gì. “Dây nịt lưng
của anh em.” Đó là phần giữa của anh em, ở đây, đấy.

…lấy lẽ thật làm dây nịt lưng,…
334 Lẽ thật là gì? Lời của Đức Chúa Trời. Đúng vậy. “Lời Ngài là
Lẽ thật.” Đúng vậy.

…và mặc lấy áo giáp bằng sự công bình;
335 Đó là, “Làm điều gì đúng.” Có Lời Đức Chúa Trời trong anh
em, làmđiều gì đúng. “Áo giáp bằng sự công bình.”

Và dùng sự sẵn sàng của tin lành bình an làm giày dép;
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336 Đi bất cứ nơi đâu, bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào, với giày dép
là Tin lành. Thấy không? Và nhìn xem:

Trên hết thảy, trên hết thảy điều đó, phải lấy đức tin
làm thuẫn,…

337 Đó là vũ khí mà chống đỡ những mũi tên, đấy, “Đức tin
làm thuẫn.”

…nhờ đómà anh em có thể dập tắt được các tên lửa của
kẻ dữ.

Và hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ,…
338 Đó là linh hồn…Tâm trí—tâm trí, trong đây, cái đầu; bảo bọc
trên cái đầu.

…và cầm—và cầmgươmcủa Thánh Linh, là lời củaĐức
Chúa Trời:

339 Bạn sẽ làm thể nào với cái mũ sắt này, nó làm gì? Nó là sự
bảo vệ. Nón sắt được làm bằng gì? Đồng thau. Đồng thau thậm
chí không thể được tôi luyện; cứng, cứng hơn sắt. Một cái mũ
bằng đồng, (sự gì?) sự cứu rỗi, kiến thức của sự hiểu biết điều
này, “Sự chữa lành của tôi đến từ Đức Chúa Trời. Sự cứu rỗi của
tôi đến từ Đức Chúa Trời. Kinh nghiệm của tôi xứng hợp với Lời
Ngài, không phải từ ý kiến của các giáo hội; mà là Lời!” A-men.
Thế đấy. Che ở trên, với sự bảo vệ, nón sắt của sự cứu rỗi, sự giải
cứu. Hãy nhận lấy điều đó, rồi tiến bước về phía trước. Ồ, bây
giờ, bây giờ đó là điều chúng ta được cho phải làm. Đội quân của
Sa-tan…
340 Bây giờ hãy xem, này, chúng ta…Tôi thật phải vội, nhưng
tôi—tôi phải đi vào điều nầy.
341 Đội quân của Sa-tan mang đến bệnh tật. Đó là những gì Sa-
tan có, nó là kẻ hủy diệt. Sa-tan, cả vương quốc của Sa-tan, là
bệnh tật, sự chết, và buồn phiền, và bối rối, và lo lắng, tất cả
điều đó thuộc về Sa-tan.

Đức Chúa Trời là Sự Sống, đức tin, sự vui mừng, bình an, ở
trên đây. Thấy không?
342 Bây giờ, đó là hai quyền lực to lớn mà đang đến với nhau
ngay bây giờ. Chúng đang chiến đấu. Chúng đang chiến đấu ngay
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tại đây trong tòa nhà nầy ngay giờ nầy. Chúng chiến đấu, ngày
nầy qua ngày khác, với anh em,mọi thế lực.
343 Sa-tan, luôn theo sát bênbạn, Gô-li-át to, lớn, đườngbệ, thuộc
giới chức sắc đó đang cố moi gan bạn ra. Hắn thì đúng, nhưng
Đức Chúa Trời…
344 Anh em được củng cố, a-men, bằng Phúc Âm, bằng Lời của
Lẽ thật làm dây nịt lưng. Vinh quang thay! Hỡi thầy giảng, đó
là điều phải có. Mão cứu rỗi; thuẫn đức tin; và Gươm, vẫy Nó
trong tay bạn! “Ớ Sa-tan, ta đang đến gặp ngươi. Ngươi đến đối
đầu với ta trong danh của khoa học. Ngươi đối đầu với ta trong
danh của—của văn hóa. Ngươi đối đầu với ta trong danh của tổ
chức. Ngươi đối đầu ta trong danh nghĩa của điều này, điều kia,
hay điều nọ. Nhưng ta đối đầu ngươi trong Danh của Chúa là Đức
Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên. Ta đang đuổi theo ngươi. Hãy cút đi!”
Ngay chính sự chết không thể đứng đó. Hãy đục lỗ xuyên qua nó.
Đúng vậy.
345 Đạo quân của Sa-tan mang đến những bệnh tật, còn đạo
quân của Đức Chúa Trời được ủy thác đuổi nó đi. A-men. Các
bạn đấy. Mỗi khi Sa-tan ném điều nào, trên bạn, đạo quân của
Đức Chúa Trời đuổi nó ra. A-men. Hãy đuổi nó ra!
346 Đó là kỹ thuật thực sự mà Đức Chúa Trời đã sử dụng. Sa-tan
dùng đạo quân của sự phá hoại, để không tin vào Lời Đức Chúa
Trời, và nó lập một vương quốc mạnh hơn Mi-ca-ên đã có, và
Đức Chúa Trời đã đuổi nó ra.
347 Phương pháp của Đức Chúa Trời, là, đuổi quỷ. Quăng xuống
những lý luận. Quăng đi những điều mê tín dị đoan. Quăng đi lo
lắng. Quăng đi bệnh tật. Quăng đi tội lỗi. A-men. Bạn vượt trên
điều đó, được sống lại trong Chúa Cứu Thế Jêsus, đang ngồi trong
các nơi trên Trời, với mọi ma quỷ ở dưới chân bạn. Nếu như nó
khởi sự đâm đầu vào đó, điều gì…
348 Bạn biết, bạn đã chết. Sự sống bạn được chôn giấu. Chết là
gì? Bạn chết đối với các giác quan của mình. Bạn chết với lương
tâm của mình. Con người của chính bạn sẽ nói rằng, “Vâng, tôi
đoán tôi…” Chết với lý lẽ của bạn. Chết với tất cả mọi điều ấy. Và
bạn được chôn trong Danh của Chúa Jêsus Christ; và được sống
lại với Ngài. Và hầu choNgài ở đâu, thì bạn cũng ở đó.
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349 Điều gì đã xảy ra khi họ,một trong những người nghi ngờ, đã
ở nơi Thiên đàng? Đức Chúa Trời đã đá kẻ ấy ra khỏi. Và Ngài đã
nói gì với những chiến sĩ được sống lại trong Đấng Christ? “Khi
một con quỷ đến gần, hãy đá nó ra ngoài. Hãy đuổi nó đi.” Khi
Chúa Jêsus huấn luyện đạo quân của Ngài, và ủy thác họ đi đến
tận cùng thế gian, “Hãy đi khắp thế gian, giảng Phúc Âm chomọi
người. Ai tin và chịu phép báp-têm sẽ được rỗi; ai chẳng tin sẽ bị
đoán phạt. Và những kẻ tin sẽ được các dấu lạ này, hỡi các chiến
sĩ của Ta. Trong Danh Ta họ sẽ đuổi các quỷ; dùng tiếng mới mà
nói; bắt rắn trong tay, hay uống giống chi độc, cũng chẳng hại gì;
nếu họ đặt tay trên kẻ đau, thì kẻ đau sẽ bình phục.”

Xông lên, tinh binh Đấng Christ!
Đi như xông trận tuyến,
Cờ thập giá của Jêsus
Quyết tiến ra trận tiền.

350 “Tôi bị đóng đinh vào thập tự giá với Ngài, tuy nhiên tôi sống;
không phải là tôi sống nữa, nhưng Ngài sống trong tôi.” Lời vẫn
đi, phía trước, Đức Chúa Trời mở đường, với Gươm hai lưỡi sắc
bén của Ngài.

351 Thế thì, không lạ gì, khi Grant lấy Richmond, và người phụ
nữ miền nam nhỏ con thấy Grant đến, đã gây cho bà sự cảm
hứng. Và bà đã thốt lên:

Mắt tôi đã nhìn thấy sự vinh hiển đến từ Chúa;
Ngài đã bước ra từmùa nho chứa đầy sự thạnh
nộ;

Ngài đã bắn ra tia chớp định mệnh với lưỡi
Gươm nhanh kinh khiếp của Ngài;

Đạo quân của Ngài đang tiến bước.

352 A-men. Grant đã lấy Richmond như thế nào? Ngay khi ông
đến với nó. A-men. Đó là cách ông đã lấy Richmond.

353 Đó là cách các chiến sĩ của Đức Chúa Trời nhận lấy tội lỗi,
sự đau ốm; đúng như họ đến với nó. A-men. Đó là cách họ vượt
qua sự nghi ngờ, và những sự sợ hãi, và các thứ. Khi một điều
chổi dậy, họ đốn ngã nó ngay. “Hãy dời khỏi đường!” Ô, chao ôi!
Chính là điều đó. Đức Chúa Trời đuổi chúng ra, như Ngài đã làm
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ở Thiên đàng. Chủ Tướng vĩ đại của chúng ta tỏ cho chúng ta thấy
cách nó đã được thực hiện như thế nào. A-men.
354 Roy Roberson và Anh Funk, nhiều anh em cựu chiến binh ở
đây, anh em biết người chỉ huy thật là gì.
355 Lần nọ tôi…sở cứu hỏa Jeffersonville nhỏ bé này dưới đây.
Nơi tòa nhà Pfau bắt lửa bùng cháy. Và đây là sở cứu hỏa
Jeffersonville đứng dưới đó, và người chỉ huy đang đi xung
quanh, nói, “Phunmột ít nước lên đây.” “Sp-sp-sp-sp,” giống như
vòi nhỏ ở ngoài đây. Ở đây viên chỉ huy Clarksville đến, “Hãy
phunmột ít nước trên đây.” “Sp-sp-sp.” TòanhàPfaubị đốt trụi.
356 Họ đã gọi đến Louisville. Ở đây có những người được huấn
luyện đến. Ồ, tiếng còi báo động đã vang lên ở đó!
357 Và đây là viên chỉ huy trưởng đến ở đây, của đội cứu hỏa này,
nói, “Phun một ít nước lên đây. Phun một ít nước xuống đây.”
Những người không được huấn luyện.
358 Anh em ơi, ngay khi động cơ đó ngưng hoạt động, ai là người
đứng trên đầu thang? Người chỉ huy. Khi cái thang được nâng
lên cao, người ấy đã đi với nó. Khi ông đụng vào cái cửa sổ, ông
chưa đến cửa sổ. Ông chụp lấy cái rìu và ném nó qua cửa sổ, và
nói, “Nhanh lên nào, các bạn.” Và đám cháy bị dập tắt, trong vài
phút. Đúng làmột người chỉ huy thật!
359 Không phải người chỉ huy, nói, “Phun một ít nước vào đây.
Cố gắng phunmột chút ở đây.”
360 Nhưng, “Nhanh lênnào, các bạn!” A-men.Ôngđãdẫnđường.
Ông chỉ cho chúng ta phải làmnó như thế nào.
361 Tôi nghĩ, “Đó là sở cứuhỏa lành nghề, họ đã dập tắt đám cháy
trong vài phút.” Tại sao? Họ có người chỉ huy ở đó để biết mình
đang làm gì.
362 Anh em ơi, nói về tất cả thần học của anh em mà anh em
muốn. Các giáo phái do con người tạo ra của anh em, những tổ
chức của anh em: Hãy hành động với nó.

Tôi có một Chủ Tướng mà đã bảo cho tôi biết cách để làm
điều đó.

Nói, “Ồ, nếu như tôi có thể ngửi thấy nó, cảm nhận được nó.”
Ô, vô lý!
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363 Đây là cách mà Chủ Tướng ấy nói nó được thực hiện, trong
Lu-ca chương 4. Tôi không có thời gian để đọc nó. Bạnhãy, tự đọc.
Được rồi. Lu-ca chương 4, bắt đầu ở câu 1.
364 Ngài không bao giờ nói, “Bây giờ Ta nói cùng các ngươi. Các
ngươi hãy đi qua đây và các ngươi lập ra một tổ chức lớn. Các
ngươi có các trưởng lão, và các chấp sự, và, hay các hồng y giáo
chủ, và các giámmục, và các ngươi có điều này.” Ngài không bao
giờ nói thế.
365 Khi Sa-tan gặp Ngài, hắn nói, “Bây giờ Ngươi đói. Hãy hóa đá
này thành bánh đi.”

Ngài phán, “Có lời chép…”
366 Hắn nói, “Lên đây, chúng ta sẽ đưa Ngươi lên đây và chỉ cho
Ngươi thấy thứ gì đó.”

“Nhưng có lời chép…”

“Ta sẽ làm điều nầy, nếuNgươi làmđiều đó.”

“Có lời chép rằng…”
367 Đó là cách Chủ Tướng nói nó được thực hiện. Nó được thực
hiện như thế nào, chị ơi? “Có lời chép rằng, ‘Nếu họ đặt tay trên
kẻ đau, kẻ đau sẽ bình phục.’” “Có lời chép rằng, ‘Nhân Danh Ta
họ sẽ đuổi quỉ.’” A-men. Đó là gì? “Có lời chép rằng!” Đó là mạng
lịnh của Chủ Tướng. “Có lời chép rằng, ‘Ai nghe các Lời Ta và tin
vào Đấng đã sai Ta, thì có Sự Sống Đời đời.’ Có lời chép rằng! Có
lời chép rằng! Có lời chép rằng!” Đó là—đó là mệnh lệnh. Đó là
chiến sĩ. Đó là phương cách. Đó là chúng ta người lính pháo binh
tiến lên.
368 Ông đã làm gì? Ông đi đến ngay ở đó, đến với một Gô-li-át.
Ông tỏ cho thấy một…Đa-vít đã tỏ cho đạo quân thấy điều đó
được thực hiện như thế nào? Làm thế nào một Đa-vít đã tỏ cho
dân Y-sơ-ra-ên thấy nó được thực hiện như thế nào? Đa-vít có
nghĩa là “được yêu quý, đấng cứu rỗi.” Hiểu không? Đa-vít đã
làm điều đó như thế nào? Ông nói, “Đây là cách phải được làm.
Hãy tin cậy vào Lời của Chúa.”
369 Và Gô-li-át đi ra đó, nói, “Ngươi biết gì không? Ta sẽ cắt
đầu ngươi bằng cái mũi giáo này, và ta sẽ cho chim trời ăn
thịt ngươi.”
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370 Ông nói, “Ngươi đến với ta như một tổ chức. Ngươi đến với
ta như một nhà khoa học hiện đại. Ngươi đến với ta với thanh
gươm to lớn hơn bốn mét của ngươi. Ngươi đến gặp ta với mũ
bằng đồng, và tấm khiên mà thậm chí ta không thể nhấc nổi lên
khỏi mặt đất. Ngươi đến gặp ta như một chiến binh lành nghề.
Ngươi gặp ta với bằng cấp Tiến sĩ Triết, và Tiến sĩ Luật, và Tiến
sĩ Luật. Ngươi đến với ta bằng tất cả những thứ này. Nhưng ta
đến nhân Danh Chúa là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, và ngày
hôm nay ta sẽ cắt đầu ngươi từ vai ngươi.” A-men. Con cóc nhỏ
bé đó đi ra đó chống lại với gã khổng lồ đó, nhưng ông biết rằng
mình đang đứng ở đâu.

Dân Y-sơ-ra-ên, rối trí thối lui ở đó, “Ồ, chàng trai trẻ tội
nghiệp.”

Gô-li-át nói, “Ta sẽ cho ngươi thấy rằng ta sẽ làm gì.” Và hắn
xông tới.

371 Ông có đ-ứ-c-t-i-n, thấy đó, t-r-o-n-g J-ê-s-u-s, năm hòn đá,
năm hòn sỏi. Một hòn đá nhỏ trong số đó, đủ kết thúc trận chiến.
Nó xoáy tròn giống như thế, Đức Thánh Linh đã điều khiến cho
hòn đá, và dẫn ngay đến nơi mà nó phải đến. Gô-li-át ngã xuống
đất. Đó là cách nó được thực hiện.

372 Đó là cách mà Chúa Jêsus đã phán, những gì Ngài đã phán.
“Vậy thì, nếu anh em các ngươi sẽ ra chiến trận, nếu ngươimuốn
biết làm thế nào để đắc thắng ma quỷ, Ta sẽ chỉ cho ngươi cách
làm nó thế nào.”

373 Sa-tan nói, “Ta sẽ đối đầu với ngươi.” Gô-li-át, “Ta sẽ chỉ cho
Ngươi những gì ta có thể làm được. Ngươi bị đói. Nếu Ngươi là
Con của Đức Chúa Trời, ta sẽ thách thức Ngươi. Ngươi nói Ngươi
là Con của Đức Chúa Trời. Ta thách Ngươi. Nếu Ngươi là Con của
Đức Chúa Trời, hãy biến đá này thành bánh. Ăn đi; Ngươi đóimà.
Và nếu Ngươi là Con của Đức Chúa Trời, Ngươi có quyền phép
để làm điều đó.”

374 Ngài phán, “Nhưng có lời chép rằng, này, ‘Người ta sẽ sống
không phải chỉ nhờ bánh mà thôi.’” Ồ, đó là cách mà Đấng Chủ
Tướng đã làm nó.
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Đem Ngài lên nóc cao của đền thờ. Hắn nói, “Nếu Ngươi tự
gieoMình xuống,” nói, “Ngươi biết cũng có lời chép rằng…”

375 Ngài phán, “Đúng thế.” Phán, “Lại, có lời chép rằng, ‘Ngươi
đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi.’” Thấy Ngài xưng chính
Ngài là gì không? “Chúa là Đức Chúa Trời ngươi.” Ừ-m. “‘Ngươi
đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi,’ có lời chép, lần nữa, như
thế.” Thấy không? Ô, chao ôi!

376 Ngài đã làmgì?Ngài đã đánh bại hắn, bằng Lời củaĐức Chúa
Trời. Chiến thuật củama quỷ làm cho bạn không tin Lời của Đức
Chúa Trời. Và Chủ Tướng đã nói, “Hãy cầm lấy Lời Đức Chúa Trời
và làmĐiều đó. Trong Danh Ta họ sẽ đuổi quỷ.”

377 Ồ, Sa-tan, chủ tướng của chúng, ồ, đúng thế, bạn biết đấy,một
số giáo phái này cố làm cho bạn tin hắn có cái chĩa ba, bạn biết
đấy, và một cái đuôi tách ra, và tất cả thứ đó. Bạn đừng tin vào
điều đó. Hắn không phải cách đó. Không, thưa quý vị, thưa anh
em. Hắn làmột kẻ tinh ranh. Bạn đừng tin hắn có điều đó. Chúng
chỉ làm vậy để bạn kinh hãi. Đó không phải là ma quỷ. Ma quỷ
không có móng vuốt, từ đầu; tôi nghi ngờ điều đó rất nhiều. Hắn
chỉ là một linh. Ma quỷ là một linh. Hắn không có móng vuốt và
các thứ, nhưbạn cố gắng hình dung ra hắn. Không, không.

378 Nhưng, hắn khôn ngoan. Thưa anh em, hắn thật sự làmột kẻ
khôn ngoan, có học vấn tới nơi tới chốn, luôn luôn thế, biết được
túi khôn thế gian. Ô, đúng thế. Hắn thì đẹp. Đạo quân của hắn
được tổ chức bằng sự khôn ngoan thế gian, cho đến nỗi, thưa
anh em, anh em đừng cố gắng để—cố gắng để nói lời mình. Tốt
hơn là anh em nên biết rằng mình đang nói về điều gì khi gặp
một trong những gã này, nói, “Những ngày phép lạ đã qua rồi.”
Không, anh ta không có—không móng vuốt chẻ ra. Anh ta thì, ồ,
anh ta thì—anh ta thì—anh ta thì xuất thân ở thần học viện. Anh
ta lịch sự tao nhã, thưa anh em. Tôimuốnnói, anh ta thôngminh,
Tiến sĩ Triết học, Tiến sĩ Luật, Q.U.S.T., và mọi thứ còn lại của nó.
Thấy không? Tất cả ở trong đó, anh ta khôn ngoan như có thể
được. Khôn ngoan, chắc chắn, anh ta là một con rắn, quỷ quyệt
nhất trong tất cả họ. Tóc trơn mượt chải xuống, thưa anh em,
và, tôi muốn nói, mặc bảnh bao, và không một vết nhăn trên áo
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choàng. Thông minh, đúng là khôn ngoan và xảo quyệt hết sức.
Đúng thế.
379 Anh em đừng bị mắc lừa với hắn trừ phi anh em biết mình
đang nói về điều gì. Đúng thế. Ồ, nhưng chúng ta biết những—
nhữngmưu kế quen thuộc của hắn. Chúng ta biết điều hắn đang
cố gắngđể làm: khiến chúng ta không tin vàoLờiĐứcChúaTrời.
380 Và hắn không cómóng vuốt nhọn. Không, không, không. Bây
giờ, chúng ta tìm xem có phải hắn không có móng vuốt không,
thế thì hắn phải có thứ gì khác. Hắn là một kẻ xảo quyệt. Hắn thì
khôn ngoan, có học vấn, có tổ chức. Thưa anh em, hắn cũng có
đạo quân của hắn.
381 Nhìn xem, lần nọ, qua nước Thụy Sĩ. Tôi thật sự không thể
tìm được một chỗ để dừng lại, thưa các bạn. Có một—một…Trên
đất Thụy Sĩ, ở đó đội quânnướcĐứcnày đến, diễn-…với các quân
đồng minh đang tiến vào. Ồ, trông giống như một bức tường
gạch; mọi người được huấn luyện, mọi gươm giáo đưa ra giống
như đây, trướcmặt từ hai đến ba thước. Và họ đến đất nước Thụy
Sĩ nhỏ bé nghèo nàn trên đó, họ có những gì? Họ đã được trang
bị vũ khí với—với những lưỡi liềm của họ, gậy gộc và đá, và họ
đứng ở đó. Họ đã đuổi chúng lại. Ngay bên kia đồi là nhà của họ.
Ở đây đoàn quân Thụy Sĩ đi ra để gặp chúng. Chúng không làm
gì với họ. Chúng chỉ đến và chiếm lấy xứ của họ.
382 Đứa trẻ này đã làm gì trong thế gian, chỉ một đứa trẻ? Sa-
tan, chính là kẻ ấy, muốn lấy đi cuộc sống của nó nếu hắn có thể.
Chắc chắn. Hắn đấy; vội vàng. Thấy không?
383 Người Thụy Sĩ đã không làm điều gì cả. Họ là những người
tốt. Họ đang cố gắng để bảo vệ quê nhà của họ, nhưng họ đứng
ra đó để phòng thủ. Sau một lát, có một người tên là Arnold von
Winkelried. Ở đây đạo quân này đến. Họ bị bao vây. Nói, “Chúng
ta có thể làm gì?”
384 Khắpmọi nơi, chỉ là những biển người, được huấn luyện tốt.
Đó là cách Sa-tan thực hiện nó. Được huấn luyện tốt, các lưỡi
giáo của hắn đang chĩa thẳng ra, mỗi người trong bước đi: một,
hai; một, hai; cứ kéo vào trên đội quân nhỏ bé này. Cứ—cứ bước
đi, hết thảy họ phải làm là thế thôi, và cứ lấy đi, từng người, trên
những thanh gươm. Nhữngmũi giáo cứ đâm xuyên qua họ. Điều
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đó đã kết liễu đội quân Thụy Sĩ. Đó hẳn là tất cả đã diễn ra. Ngay
trên ngọn đồi là nhà cửa và những người yêu quí của họ. Những
người phụ nữ của họ đã bị cướp đi và bị cưỡng hiếp, và những
đứa con gái trẻ của họ, và con cái của họ bị giết, còn nhà cửa bị
đốt cháy, và mọi thứ, thực phẩm bị lấy đi, gia súc và của cải, mất
hết. Họ đã như thế đấy.

385 Điều gì đã xảy ra? Thần cảm đập vào một người tên Arnold
von Winkelried. Ông nói, “Hỡi những người Thụy Sĩ, ngày hôm
nay tôi chết cho đất nước Thụy Sĩ.” A-men. “Ngày hôm nay tôi
chết cho Thụy Sĩ.”

Họ nói, “Anh sẽ làm gì?”

386 Ông nói, “Các bạn hãy theo tôi và chiến đấu với tất cả những
gì các bạn có.” Ông đứng lên đó; ghim mũi giáo xuống, một cây
gậy nhỏ trong tay ông, giống như thế . Và hét lớn, với đôi tay ông
đưa lên, như thế, và chạy về phía đó, la lớn, “Hãy mở đường cho
tự do!” Ông chạy nhanh như có thể được, đến ngay đạo quân. Và,
khi đó, ông chụp lấy một trong những ngọn giáo mà ông có thể,
và đâm chúng vào ngựcmình như thế, và chết.

387 Ông đã nói với họ, trước khi ông lìa khỏi. Nói, “Có một ngôi
nhà nhỏ phía xa kia, một người vợ và các đứa con bé bỏng mà
tôi đang để lại, một ngôi nhà nhỏmà tôi vừamua.” Và nói, “Tôi—
tôi yêu họ, nhưng, hôm nay, tôi chết cho đất nước Thụy Sĩ. Ngài
ban cho tôi…” Ông nói, “Tôi dâng cuộc đời tôi để cứu đất nước.”
Và đó là một người anh hùng. Kể từ đó họ không còn chiến tranh
nữa. Điều đó, điều đó đã chấm dứt nó.

388 Điều đó đánh tan đội quân ấy, với chủ nghĩa anh hùng được
thể hiện, cho đến nỗi không có…Đội—đội quân kia rất hoảng
loạn. Người Thụy sĩ đã lăn những tảng đá trên họ, và đuổi họ
chạy ra khỏi đất nước; và không bao giờ trở lại kể từ đó. Điều đó
đã xảy ra cách đây hàng trăm năm. Hiểu không? Tại sao? Đó là
một việc làm vĩ đại.

389 Nhưng, ồ, thưa anh em, ngày nọ, khi sự ngu dốt, những sựmê
tín, sự nghi ngờ, những sự bối rối, và những sự sợ hãi, đã khiến
dân sự của Đức Chúa Trời lui vào một góc, có một Đấng tên là
Jêsus Christ phán: “Ngàynay Ta chết cho dân sự.” Đúng vậy.



66 LỜI ĐƯỢC GIẢNG

390 Ông đã nói gì với đạo quân củamình? “Hãy theo tôi và chiến
đấu bằng mọi thứ các bạn có. Nếu các bạn có dùi cui, hãy chiến
đấu bằng dùi cui. Đừng sợ chi. Các bạn có gậy, hãy chiến đấu
bằng gậy. Các bạn có một hòn đá, hãy chiến đầu bằng hòn đá,
bất cứ cái gì các bạn có.”
391 Đó là những gì Chủ Tướng của chúng ta phán ngày hôm nay.
“Ta đã lấy Lời của Đức Chúa Trời và Ta đã đánh bại ma quỷ
cùng quyền lực của nó.” Ngài đã chặt xương sườn của nó, a-men,
bằng Lời ấy. Bây giờ, bất kể bạn có cái gì đi nữa, nếu bạn chỉ lấy
một Lời, “Chúa là Đức Chúa Trời các ngươi đấng chữa lành các
ngươi,” chặt nó ra. Đi theo. A-men. Hãy đi theo Chủ Tướng của
chúng ta. Vâng, thưa quý vị. Ngài đã bămnhỏ hắn ra.
392 Sa-tan, với những vương quốc đẹp đẽ, lớn của hắn, và đẹp
hơn, và mọi thứ, tất cả hợp thời. Không liên quan gì với chúng
ta. Đúng vậy. Hắn vẫn là đứa xảo quyệt nhất trong tất cả các loài
thú ở ngoài đồng. Vâng, thưa quý vị. Chúa Jêsus đã phán rằng
con cái của thế gian này khôn lanh hơn con cái của Nước Đức
Chúa Trời.
393 Bây giờ, hai sự xung đột lớn này. Chúng ta sẽ…Tôi phải…phải
kết thúc. Hai điều xung đột lớn nầy sẽ gặp nhau ngay bây giờ.
Ngay lúc nầy là thời đại mà bệnh tật cùng mọi thứ khác đã ập
đến thế giới, đến nỗi y khoa không biết làm gì, và mọi thứ khác
không biết làm gì. Không có gì cả, và—và chúng ta sẽ chỉ…Và đạo
quân, đạo quân nhỏ bé của Đức Chúa Trời, đang lui về nơi kín
đáo và mọi thứ. Thưa anh em, đó là lúc dành cho Arnold von
Winkelried khác. Đó là lúc, lúc dành cho người khác của Đức
Chúa Trời đứng ra. Đó là lúc chomột Ê-li xuất hiện. Đó là lúc cho
điều gì đó xảy ra.
394 Hỡi đạo quân của Đức Chúa Trời, hãy chuẩn bị tinh thần.
Đừng ngừng lại một phút nào, để suy nghĩ đến bất cứ điều nào
ma quỷ đã đề xuất với các bạn qua cảm giác của mình. Nhưng
hãy nhớ, Lời Đức Chúa Trời có thể không bao giờ qua đi.
395 Hai đạo quân lớn nầy! Khi kẻ thù đến giống như thác lũ, như
đang đến ngày hôm nay, Đức Chúa Trời phán Ngài sẽ làm gì?
“Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ dấy lên ngọn cờ chống lại nó.”
Bạn làmột trong nhữngngười đó không?Vâng, thưa quý vị.
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396 Chúng ta được dạy trong Gia-cơ 4:7, tôi không có thời gian
đọc nó, Gia-cơ 4:7, để, “Chống trảma quỉ, và,” nó thật sự sẽ không
bỏ đi, nhưng, “nó sẽ bỏ chạy.” “Hãy chống trả ma quỉ.” Anh em
chống trả ma quỷ bằng cách nào? Cùng cách Chủ Tướng của
chúng ta đã bảo chúng ta làm điều ấy. Hãy lấy Lời của Đức Chúa
Trời. Đó là cách anh em chống trả ma quỷ, là bằng Lời của Đức
Chúa Trời. Chủ Tướng đã bảo chúng ta thật sự nó được thực hiện
như thế nào. Đúng thế.

397 Bây giờ, để kết thúc, tôi muốn nói điều này. Ma quỷ đó, này,
bạn nghĩ nó trơ tráo. Bạn nghĩ nó sẽ tấn công một đứa trẻ ư?
Nó sẽ tấn công bất cứ ai. Nó đã tấn công Đức Chúa Jêsus Christ.
Nó đến với Ngài, với ba lần cám dỗ nơi đồng vắng. Bạn đã biết
điều đó chứ? Sa-tan không chỉ tấn công một lần. Nó sẽ tấn công
bạn bằng một bệnh tật, rồi nó sẽ trở lại và tấn công bạn, nói với
bạn, “Những ngày phép lạ đã qua rồi. Ngươi sẽ không được chữa
lành. Không có gì với Nó cả.” Bạn biết đúng vậy chứ?

398 Nóđã tấn công Chúa Jêsus ba lần. Ba lần tấn công điên cuồng,
nó đã thử Chúa Jêsus, bằng sự không tin của nó vào Lời Đức
Chúa Trời. Chúa Jêsus là Lời. Chắc chắn, nó đã không tin điều
đó. “NếuNgươi là…NếuNgươi là…” Tại đây nó đến, tấn công điên
dại, giống như đôi khi kẻ thù làm ngày nay. Chúng đến đây, nói,
“Nếu Ngươi là Con của Đức Chúa Trời, hãy tỏ cho ta thấy phép
lạ. Hãy cho ta thấy nó được làm.” Thưa anh em, ba lần tấn công
điên dại nó tung vào, “NếuNgươi…Nếu ngươi là…”

399 Vậy thì, Đức Chúa Jêsus đã làm gì? Chúa Jêsus là Lời của Đức
Chúa Trời. Ngài là Lời. Ma quỷ đã tấn công Lời. Vinh hiển thay!
Tôi—tôi thật sự đang…thật sự đang cảm thấy rất thoải mái, để
giảng bây giờ, tôi nói thật đấy. Đúng vậy. Đức Chúa Jêsus là Lời.
“Ban đầu đã có Lời, và Lời đã ở cùngĐức Chúa Trời, và Lời là Đức
Chúa Trời. Và Lời đã ở, đã trở nên xác thịt, và ở…” Chúa Jêsus là
Lời. Ngài đã làm gì? Ngài đã cắt nó thành từng mảnh. Ồ, chao ôi!
Tôi sẽ ngừng. Chúa Jêsus làm gì? Ngài là Lời. Vì vậy, với Lời, Ngài
đã đốn ngã Sa-tan trong sự tấn công điên dại của hắn. Hắn đã cất
cánh bay vào trong đó như một đám lính nhảy dù-, những quân
xung kích, hay điều gì đó khác giống như thế, xông vào Chúa
Jêsus, là Lời, giống như thế. Và Chúa Jêsus đã lấy Gươm đó, và
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xắt hắn ra từng mảnh. Halêlugia! Chắc chắn, xắt lát hắn ra từng
mảnh, đánh bại hắn bằng Lời.

400 Thấy sự tấn công của hắn không? Xem nào, lắng nghe kỹ,
điều kết thúc này. Sự tấn công của hắn là gì? Làm cho không tin
vào Lời củaĐức Chúa Trời, đó là chiến thuật của hắn. Đấy, bạn có
thể thấy được trận chiến lớnnhất đã từng xảy ra chưa? Cóhai thế
lực duy nhất: Sa-tan và Đức Chúa Trời. Và vũ khí mà Sa-tan dùng
chống lại bạn là gì? Là cố tìm cách làm cho bạn không tin vào Vũ
Khí của bạn. Hắn lột vũ khí của bạn. Chúng ta hãy—chúng ta
hãy lắng nghe thật yên lặng giờ nầy. Lắng nghe. Nếu hắn có thể
làm cho bạn không tin Vũ Khí của bạn là tương đương, nếu hắn
khiến bạn tin rằng Vũ Khí của bạn không đủ mạnh, thì hắn đã
lột vũ khí của bạn rồi đấy.

401 Ô,AnhNeville, tôi hy vọng chúng ta khônghề tin điều đó.

402 Hãy xem, hắn lột vũ khí anh em khi hắn làm cho anh em
không tin VũKhí đó. Khi anh emđểVũKhí đó xuống, thế là chiến
trận của anh em đã xong, anh em xong đời. Hãy nắm giữ Vũ
Khí đó, đừng đặt Nó xuống. Chúng ta thấy sự không tin của hắn.
Để cho…

Một điều nữa tôimuốnnói bây giờ, trongmột phút.

403 Nước Nga. Tôi muốn nói điều này vì lợi ích của các cựu chiến
binh, và các bạn khác, ở đây, và các bạn sinh viên Kinh Thánh.
Bạn đang làm ầm lên và hò hét điều gì về nước Nga? Hừ! Các bạn
không nghe tôi đang nói với các bạn để xây dựng cho mình một
nơi trú ẩn bom nguyên tử, phải không? Các bạn đang làm nhặng
xị lên vềnướcNgaư?NướcNga không là gì cả. Họ sẽ không thắng
cuộc chiến nào. Họ sẽ không chinh phục thế giới. Chủ nghĩa cộng
sản sẽ không chinh phục thế giới. Điều gì xảy ra với dân sự? Lời
của Đức Chúa Trời có thể bị sai chăng?

404 Hãy lắng nghe, điều này trên băng ghi âm bây giờ, tôi nói,
với thế giới, hay bất cứ nơi đâu những băng ghi âm này có thể
đi. Và với anh chị em những người ở đây, cho dù điều gì xảy ra
cho tôi, anh chị em hãy tin điều này.
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405 Nước Nga, chủ nghĩa cộng sản, không đang chinh phục cái
gì cả. Lời của Đức Chúa Trời không thể sai. Công giáo La-mã sẽ
chinh phục thế giới.
406 Chúng ta hãy lấy khải tượng củaĐa-ni-ên. Đó là Lời Đức Chúa
Trời. “Cònngươi, Hỡi Đa-ni-ên…” “Cònngươi, Hỡi VuaNê-bu-cát-
nết-sa, là cái đầu bằng vàng này,” Ba-by-lôn. “Vương quốc khác
sẽ cai trị kế tiếp, mà là bằng bạc,” đấy, đó là Mê-đi Ba-tư. Vương
quốc khác nữa là Hy Lạp, Alexander Đại đế. Tiếp theo, đến, La-
mã. Và không có nói gì về chủ nghĩa cộng sản. La-mã đã chinh
phục thế giới.
407 Đức Chúa Jêsus Christ đã được sinh ra trong thời vương quốc
La-mã, và bị bắt bớ, lần đầu tiên Ngài đến đây, bởi vương quốc
La-mã. Và Ngài Đến lần thứ hai, đang đến bây giờ, Sứ điệp của
Ngài bị bắt bớ bởi các giáo phái La-mã, là mẹ của tất cả họ. Và
khi Ngài trở lại, Ngài sẽ trở lại để xóa sạch vương quốc La-mã
đó, mà người Do Thái luôn luôn mong chờ Ngài đến và xoa sạch
vương quốc La-mã.
408 Hệ thống Công giáo với tất cả các giáo phái trên thế giới, ngay
bây giờ họ đến với nhau như một tổ chức, liên hiệp các giáo hội
tự tổ chức lại với nhau. Không phải là nước Nga. Chính là La-
mã. CHÚA PHÁN NHƯ VẬY. Đúng thế. Hãy chỉ cho tôi thấy một
lời Kinh Thánh nơi mà nói chủ nghĩa cộng sản, hay bất cứ điều
gì khác ngoài La-mã, sẽ cai trị.
409 Có phải Mê-đi Ba-tư kế thừa Nê-bu-cát-nết-sa không? Chắc
chắn. Hi Lạp đã kế thừa họ không? Đúng thế. Rồi đến La-mã cai
trị họ, từ đó không? Nó đã tan rã thành mười thế lực Ottoman
giống như chúng ta có bây giờ không?
410 Eisenhower, có nghĩa là “sắt,” Khrushchev có nghĩa là “đất
sét,” họ đã có buổi họp của họ ngay ở đây không? Và Khrushchev
đã cởi giày của ông ra, [Anh Branham gõ trên bục giảng—Bt.] để
làm cho nó rõ ràng, điều công khai, đập trên bàn, như thế, để chỉ
cho dân chúng thấy. [AnhBranhamgõ trên bục giảng.]
411 Ồ, dân sự ngày hôm nay làm sao vậy? Đức tin đến ở đâu?
Tại sao, anh chị em không tin vào Lời của Đức Chúa Trời là Lẽ
thật sao? Và điều đó không có ở trong Đây. Điều gì xảy ra với
các thầy giảng ngày nay? “Chủ nghĩa cộng sản!” Mọi thầy giảng
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ở bên ngoài đây đang cố gắng đấu tranh với chủ nghĩa cộng sản.
Chủ nghĩa cộng sản, chẳng là gì cả!
412 Điều mà, ma quỷ đang bày nó ra ngay dưới mũi của bạn, mà
bạn không biết điều đó; đó là Công giáo La-mã, chủ nghĩa giáo
phái. Và La-mã là mẹ của các giáo phái. Kinh Thánh nói, “Nó là
dâm phụ, và các con gái của nó là những gái điếm,” chống lại
Đức Chúa Trời, chống lại Lời Ngài.
413 Hỡi những chiến sĩ, hãy cầm lấy Gươm. Các Thiên sứ của sự
thương xót, ở lại với Lời đó. Tôi sẽ chết ngày nào đó, nhưng Lời
nầy không thể hư mất. Và các bạn những người trẻ hơn, nếu nó
không xảy ra trong thếhệ tôi, bạn sẽ thấyđiều đó. Đó là vấnđề.
414 Các bạn có nghe tin tức sáng nay không? Bà Kennedy đi,
thăm giáo hoàng, và những gì giáo hoàng đã nói không? Đấy,
tất cả các tôn giáo trên thế gian! Ô! Được rồi, có thể chúng ta sẽ
hiểu hơnmột chút về điều đó, vào Chúa nhật tới.
415 Đấy, đừng lo lắng về nước Nga. Nước Nga làmột viên sỏi nhỏ
trên bờ biển. Bạn đừng lo lắng về chủ nghĩa cộng sản. Bạn hãy
nhìn Công giáo La-mã khi họ liên kết với các giáo hội. Không có
điều nào được ghi trong Kinh Thánh về chủ nghĩa cộng sản cai
trị thế giới.
416 Và tôi đi bởi Lời, bất chấp điều gì khác xảy ra. Chính là Lời
tôi tin cậy. Chính là Công giáo La-mã nắm lấy thế gian. Và Công
giáo La-mã là mẹ đẻ của tổ chức. Chưa bao giờ có một tổ chức
nào cho đến lúc La-mã xuất hiện, và tất cả mọi tổ chức đều xuất
thân từ đó. Và Kinh Thánh đã nói vậy, “Nó là mẹ của những gái
điếm.” Tôi có thể nói nửa ngày về điều đó, lần nữa, nhưng tôi
nghĩ mình nên đi tiếp.
417 Khi kẻ thù tấn công chúng ta, thì, “Ô, tôi nói với bạn, bạn
nên đến gia nhập với chúng tôi…” Quý vị sẽ làm gì, thối lui, thỏa
hiệp? Không phải là một người lính chân thật, sẽ không. Không,
thưa quý vị.
418 Thế thì chúng ta làm gì? Tâm trí, “Hãy có đồng một tâm trí
mà đã có trong Đấng Christ…” Kinh Thánh đã nói gì về điều đó?
“Tâm trí mà đã có trong Đấng Christ, ở cùng anh em.” Ngài đã có
loại tâm trí gì? Ở lại sống với Lời. Đúng vậy. Hãy ở lại với Lời, Lời
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của Cha, và đánh bại kẻ thù mọi lúc. Vậy thì khi kẻ thù tấn công
và cố gắng nói với bạn phải làm điều này và làm điều kia, bạn sẽ
làm gì? Ở lại với Lời. Đúng vậy.

419 Rồi bạn muốn làm gì? Giữ lấy Lời. Lời là gì? Kinh Thánh
đã nói ở đây. Chúng ta vừa mới đọc nó. Vì Thánh Linh, và của
Đức Chúa Trời, là Lời. Hiểu không? Nhìn đây. “Và hãy lấy sự
cứu chuộc làm mão trụ, và cầm Gươm, Gươm của Thánh Linh.”
Gươm của Thánh Linh! Điều gì? Thánh Linh mà đến xuyên suốt
tâm trí của anh em và vào trong anh em, và Gươm của Thánh
Linh đó là Lời của Đức Chúa Trời.

420 Thánh Linh đó chiến đấu bằng điều gì? Đức Thánh Linh
tranh chiến bằng gì? Những giác quan? Những cảm xúc chăng?
Bằng Lời; tấm lòng! Chà! Vinh quang thay! Nó chiến đấu bằng
điều gì? Những cảm xúc chăng? Lời! Lời! Chúng ta hãy nói
điều đó, Lời! Lời! Thánh Linh sẽ chiến đấu bằng Lời của Đức
Chúa Trời.

421 Thánh Linh của Đức Chúa Trời đi đến ngay với ma quỷ, và
nói, “Có lời chép rằng!” A-men! “Có lời chép rằng!” Và ma quỷ
lánh xa.

422 Chúng ta làm gì? Cầm Gươm, là Lời của Đức Chúa Trời, nắm
giữ Nó bằng (gì?) bàn tay của đức tin, bàn tay mạnh mẽ của đức
tin, Gươm hai lưỡi. Kinh Thánh dạy, trong sách Hê-bơ-rơ 4, “Nó
là—Nó là Gươmhai lưỡi,” cắt cả đầu và đuôi.

423 Thưa anh em, người ấy phải làm gì? Nhận lấy Lời. Nhận lấy
Thánh Linh, để Thánh Linh đến trong lòng mình. Hãy mở tâm
trí anh em ra, nói, “Lời Ngài là đúng.” Bây giờ, chị làm điều này,
chị ơi. “Lời Ngài là lẽ thật.”

424 “Chúa ôi, con sẽ không quan tâmđến cáchmà con cảmnhận,
điều gì bất cứ ai, tự nói. Con đang ngăn chặn, con đang dập tắt
hết sự ham muốn xác thịt của con, mọi sự bối rối, và sự nghi
ngờ, và những sự vô tín mà con đã từng có. Mọi tình cảm con
từng có, mọi sự đau ốm con đã từng có, mọi sự khác mà con đã
từng có, con đang dập tắt chúng hết. Con sẽ dẹp tất cả điều đó.
Con đang đến thẳng với linh của con. Ôi Chúa, xin giáng xuống.
Ngài đã phánNgài tạo nên con vớimột ý chí đạo đức tự do.”
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“Con là, con trai Ta.”
425 “Được rồi, con mở lòng và tâm trí con. Xin ngự vào, Chúa
Jêsus ôi.”
426 Và chụp lấy Đức tin, Gươm đó của Thánh Linh, CHÚA PHÁN
NHƯ VẬY. La to, “Halêlugia!” A-men. Rồi đánh gục mọi kẻ thù
trướcmặtmình. A-men. Thế đó. Đánh gụcmọi kẻ thù. Nếumột—
một tà linh nào làm cho bạn cảm thấy tất cả…Hãy chém thứ đó
ngay, bằng Lời của Chúa.

Nhưng sức mạnh của chúng ta, là, “Sự vui mừng của Chúa là
sức lực của tôi.”
427 “Hãy tránh khỏi ta.” Đánhmạnh! Anh em chém nó bằng Lời.
Dù nó là ma quỷ, dù nó là kẻ thù, dù nó là sự đau ốm, dù nó là
bệnh tật, dù là bất cứ cái gì đi nữa, hãy nắm lấy Lời đó và kéo Nó
bằng Gươm. Và nếu anh em đánh mạnh nó lần thứ nhất, dường
như nó không di chuyển, đánhmạnh nó lần nữa, và đánhmạnh
nó lần nữa, và đánh mạnh nó lần nữa. Và cứ đánh đuổi nó cho
đến khi nào anh em chọc thủng một lỗ nhỏ qua đó, giống như
gà con tự mổ vỏ ló ra; hay chim ưng, những gì anh em là. Hãy
tự chọc thủng ngay trên cái vỏ của bệnh tật. Chặt đứt nó ra, và
nói, “Halêlugia! Điều kế tiếp ở đâu?” A-men. Đó là trận chiến. Đó
là chến sĩ. Đó là chiến sĩ của thập tự giá. Vâng, thưa quý vị. Hãy
đánh gục mọi kẻ thù.
428 Tại sao? Tại sao? Chúng ta, Dòng dõi thánh của Áp-ra-ham,
được định trước. Khi Áp-ra-ham từ chối mọi sự mà chống lại Lời
của Đức Chúa Trời, ông đã dẹp bỏ ngaymọi trở ngại ở phía trước
ông. Họ nói, “Vợ ông đã già quá rồi.” Ông chỉ chặt bỏ ngay điều
đó ra khỏi đường lối. Ma quỷ nói, “Ngươi không thể làm điều này.
Ngươi không thể làm điều kia.” Áp-ra-ham đã loại bỏ tư tưởng đó
ra khỏi đường lối. Ông đã đánhmạnh vào nó, và đánhmạnh vào
nó, cho đến khi nó phải tự biếnmất.

“Điều kế tiếp đâu, Chúa ôi?”
429 “Hãy dời trại ngươi đến đây.” Ông đã đi lên và xây cho Ngài
một bàn thờ ở trên đó.
430 Đi lên đó, và Sa-tan đến, nói, “Này, ta sẽ nói cho ngươi biết,
đây không phải nơi thích hợp đâu.”
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“Ta sẽ ở lại ngay tại đây. Hãy ra khỏi địa phận của ta.” Ông
nói, “Halêlugia!”
431 Lót nói, “Tốt hơn là bác đi xuống dưới đây. Chúng ta đang có
một thì giờ tuyệt vời ở dưới đây. Tất cả chúng ta có tổ chức của
mình ở dưới đây. Tại sao, vợ tôi là người đứng đầu về xã hội văn
chương và mọi thứ khác, trong thành phố. Tôi nói với bác, bác
nên đi xuống đây.”

Sa-ra nói, “Áp-ra-ham…”
432 “Im đi, Sa-ra.” Halêlugia! “Hãy ở ngay chỗ này. Đây là nơi mà
Đức Chúa Trời đã đặt để tôi. Ngay đây là nơi tôi đang đứng.”
433 Đây là chỗ Đức Chúa Trời đặt để tôi:

Ngợi khen Danh Jêsus oai quyền thay!
Các Thiên thần sấp trước Ngài;
Cung hiến vương miện,
Tôn cao Ngài Chúa quyền oai.

Tôi nay đang đứng, trên Đấng Christ, như Tảng
Đá khối;

Các chỗ đứng khác là cát lún thôi,
Các chỗ đứng khác là cát lún thôi.

434 Ngay cả chính sự chết, mọi thứ khác, đều là cát lún thôi. Trên
Đấng Christ, Tảng Đá khối, tôi đứng.
435 “Dòng dõi thánh của Áp-ra-ham.” Dòng dõi thánh! Tại sao,
đạo quân tinh nhuệ nhất của nước Anh là những người hoàng
gia Anh, dòng máu hoàng gia, mọi thứ. Và Dòng dõi thánh của
Đấng Christ là một Hội thánh đầy dẫy Đức Thánh Linh, đầy dẫy
Thánh Linh. Điều gì? Dòng dõi Thánh, bởi lời hứa, không phải
bởi những cảm xúc. Nhưng, bởi lời hứa của Đức Chúa Trời, họ
đứng vững bởi Lời của Đức Chúa Trời, và chặt đứt đường lối trở
ngại của họ, la lớn, “Halêlugia!”

Ngay cả sự chết đến vànói, “Nóđangở trong tay áongươi.”
436 Hãy nói, “Tránh ra, hỡi Giô-đanh. Ta đang vượt qua.” Dọn
đường của bạn ngay qua, tiến vào Đất hứa. A-men.
437 Điều gì xảy ra khi trận chiến kết thúc? Tôi sẽ chấm dứt bây
giờ, chắc chắn. Khi trận chiến kết thúc, và các thánh đồ đang tiến
bước vềNhà, tôimuốnhỏi bạn đôi điều, điều gì đã xảy ra?
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438 Điều gì đã xảy ra khi Hít-le tiến vào nước Pháp? Ồ, họ nói
bạn thậm chí không thể thấy bầu trời, trong một lát, vì những
chiếc máy bay. Quân Đức đi diễu hành. [Anh Branham đi không
gập đầu gối hai lần trên bục giảng—Bt.] Đấy, họ đang đứng đó,
khi ông đi ngang qua, cử hành lễ chiến thắng.

439 Khi Stalin đến nước Nga, cách nhiều dặm đằng sau, từng xe
tăng cứ nối đuôi nhau, chỉ thành phố Bá Linh bị ném bom đến
nỗi không còn lại gì. Chỉ thế thôi. Và khi họ đi, và những người
lính Đức này…Những người lính Nga nầy đang ăn mừng, họ đi
vào với điều đó, họ làm điều buồn cười đó, bạn biết đấy. Tôi đã
thấy nó trên một bức hình, một lần nọ ở Luân Đôn, cách họ đi
vào, bức hình có thật về sự việc ở nơi mà, những gì đã xảy ra, đi
vào, tổ chức ănmừng. Ôi, chao ôi!

440 Khi chúng ta nghe rằng cuộc chiến đã kết thúc, chúng ta la
hét, chúng ta thổi còi. Khi những anh hùng trở về, chúng ta gặp
họ ở trên đó. Họ la lớn. Họ reo hò. Tôi có một người cháu họ đã
ở trong đó, đã nói, khi cậu ấy trở về, tất cả những người cựu…
Những cựu chiến binh đó đều hoảng sợ kinh khủng, đến nỗi
họ không thể ra khỏi giường, vì thế họ chỉ lăn mình trên mui
tàu khi họ về đến, để nhìn thấy Tượng nữ thần Tự do đứng đó.
Nói, “Những con người vĩ đại đang đứng đó, họ chỉ khóc, và ngã
xuống ngay trên đó như thế, khi họ thấy Tượng nữ thần Tự do.”
Sau khi đã xa nhà trong bốn năm, chiến đấu, bị chấn thương
chiến tranh, và mọi thứ khác. Nhưng họ biết rằng vợ, và người
yêu, và mẹ, và cha, và con cái, cùng tất cả người họ yêu thương,
đã ở ngay sau Tượng nữ thần Tự do ấy. Nó đại diện những gì mà
họ đã chiến đấu cho. Ồ, những tiếng còi thổi lên, và New York
đắm chìm trong tiếng la hét, đó là tất cả, khi những người anh
hùng củahọđangdiễnhành trở về. Đó sẽ là điềunhỏmà thôi.

441 Lần nọ khi Sê-sa, sau một trận chiến lớn, ông nói, “Ta muốn
chiến binh nổi tiếng nhất của ta cưỡi ngựa diễn hành trước mặt
ta trong lễ ănmừng chiến thắng vĩ đại này trên kẻ thù của chúng
ta.” Và mỗi người trong các sĩ quan đều phải trang phục chùm
lông chim và đánh bóng thuẫn của mình, và đi diễn hành, anh
em biết, như thế, như—như người lính thật như thế. Sau một
lúc, một anh chàng, trẻ tuổi đến gần, cắt ngang. Chà! Anh ta chỉ
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hầu như ngước lên, và đi tiếp, như thế . Sê-sa nói, “Chờmột chút.
Chờ một chút. Ngươi,” thậm chí không trang phục như một—
một sĩ quan, nói, “đến đây.” Nói, “Do đâumà ngươi có những vết
sẹo nầy?”

Anh ta trả lời, “Ngoài chiến trường.”
442 Nói, “Hãy lên đây. Ngươi là người mà ta muốn ngồi bên ta.”
Tại sao? Anh ta đã tỏ cho thấymình đã ở chiến trường.
443 Ôi Đức Chúa Trời, thương xót trên một người mà có thể bị
hộp cá mòi làm đứt tay và được nhận lãnh sự tuyên dương.
Tôi muốn có cái sẹo chiến tranh đó. Như Phao-lô đã nói, “Tôi
đã mang trong thân thể tôi những dấu vết của Chúa Jêsus
Christ.” Đó là lý do tại sao tôi muốn chiến đấu trên cánh đồng
truyền giáo.
444 Ngày nào đó, khi Chủ Tướng vĩ đại của chúng ta sẽ đến, Đấng
đã trang bị vũ khí cho chúng ta, Đấng ban cho chúng ta áo giáp
củaĐức Chúa Trời, là Đức ThánhLinh, ban cho chúng ta Lời Ngài
để đứng ngoài đó, chiến đấu; khi Chủ Tướng vĩ đại của chúng ta
cưỡi ngựa đến, tôi muốn bước lên xe ngựa và chạy về Nhà với
Ngài, còn anh chị em thì sao? Rồi khi tôi nắm được tay người
vợ yêu dấu của tôi, nhìn quanh đây và thấy các anh em đồng lao
cùng vợ của họ, và con của họ, khi chúng tôi bắt đầu bước xuống
qua những vườn địa đàng của Đức Chúa Trời, và các Thiên sứ
đầy dẫy không trung hát những bài thánh ca, ở trên cao như
thế, tán tụng lễ mừng!
445 Và khi cuộc chiến chấm dứt, chúng ta sẽ đội mão miện. Ô,
chao ôi! Ồ, những chiến sĩ thập tự, sáng nay, hãy kéo cánh tay
đức tin đó ra đây, và nắm giữ Vũ Khí nầy.
446 Về điều đó thì sao, chị ơi, chị sẵn sàng chưa? Hãy tuốt Vũ Khí
ra, nói, “Đức Chúa Trời ôi, con không quan tâm đến những gì—
những gì ma quỷ đã nói với con, bất cứ ai khác đã nói nhiều như
thế nào, sáng nay, con đang tin, con đang tin.”
447 Như tôi đã nói ngày nọ, một ít lâu…Tôi tin cách đây vài Chúa
Nhật, cómột người đã nằmmơ. Anhmơ thấy rằngma quỷ làmột
cái gì đó nhỏ bé già nua, đè lên người anh. Anh nói, “Đi đi!” Và
anh nhảy lùi lại, và con quỷ nó trở nên lớn hơn. “Đi đi!” Và anh
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nhảy lùi lại, và con quỷ càng lớn hơn nữa. Cuối cùng, con quỷ
nó to lớn như anh, đang muốn khống chế anh. Anh biết rằng
anh phải chiến đấu với điều gì đó, vì vậy anh nhìn quanh. Anh
không thể tìm thấy cái gì để chiến đấu với nó. Anh chỉ cầmquyển
Kinh Thánh lên. Và con quỷ nói, “Đi đi!” Anh nói, “Đi đi!” ngay
lại vào nó, thế là con quỷ nhỏ dần, và nhỏ dần, và nhỏ dần. Và,
cuối cùng, anh đã đánh nó chết bằng Lời.
448 Chị là một chiến sĩ, phải không, chị? Hãy nắm lấy Lời và nói,
“Có lời chép rằng.” A-men. “Tôi sẽ không chết. Tôi sẽ sống. Tôi sẽ
ngồi ngay trong đền tạm này và ngợi khen Đức Chúa Trời về sự
nhân từ củaNgài, với tất cả những người của họ.”
449 Anh chị em tin điều đó chứ, hỡi các thánh đồ?A-men.

Chúng ta hãy cúi đầu.
450 Ôi Chúa là Đức Chúa Trời, Đấng Dựng nên trời đất, xin cho
mọi người ngày nay nhận biết rằng Ngài vẫn là Đức Chúa Trời.
Cho dù con có thể giảng bao nhiêu, con có thể nói bao nhiêu điều
đi nữa, Chúa ôi, một Lời từNgài giải quyết điều đó.
451 Những khăn tay này đang nằm đây, đại diện cho những
người đau. Con nguyện xin, Cha trên Trời, rằng ơn phước và
quyền năng của Ngài sẽ ở trên mỗi người trong họ, khi con đặt
tay trên chúng. Đức Chúa Trời ôi, trong Danh Đức Chúa Jêsus
Christ, con cầu nguyện để Ngài xức dầu trên những chiếc khăn
này với sự Hiện diện thánh của Ngài, vì điều đó được chéo trong
Lời. Không có gì chống lại nổi Lời. Nhưng có Lời chép, rằng, “Họ
lấy những chiếc khăn và tạp dề, từ thân thể của Phao-lô. Các tà
linh đi ra khỏi dân sự, và họ được chữa lành khỏi những bệnh tật
khác.” Bây giờ, chúng con không phải là Thánh Phao-lô, nhưng
Ngài vẫn là Đức Chúa Trời, và Ngài vẫn là cùng Đức Thánh Linh
ấy. Con đặt tay lên những chiếc khăn này, trong Danh Đức Chúa
Jêsus, và cầu xin Ngài ban phước và chữa lành mỗi một người
trong họ.
452 Và, Đức Chúa Trời ôi, đang nằm trên giường bệnh ở đây, mà
đã được đặt ở đây, không gì ngoài một đứa trẻ, chỉ là một đứa
bé gái xinh đẹp. Nó không thể sống, Chúa ôi. Sa-tan đã làm điều
ác với nó. Và các bác sĩ yêu quý của thế gian nầy, không nghi
ngờ gì, đã cố gắng hết sức để cứu đứa trẻ. Họ thật sự không thể
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làm điều đó. Họ đã bó tay rồi. Họ không biết điều gì khác để làm.
Nhưng, Chúa ôi, con rất vui mừng rằng có chương khác được
chép. Chúng con có thể lật lại trang khác, và trong trang này
chúng con thấy một Danh Y Đại Tài đến. Chúng con đang mời
Ngài chỉ bảo sáng nay.
453 Vậy thì, Chúa ôi, chẳng phải có chép trong Lời Ngài, rằng,
“Những kẻ tin sẽ có những dấu hiệu nầy”? Chúa ôi, nếu con
không phải là người tin, xin làm cho con tin bây giờ. Nếu bé
gái nầy không phải là người tin, xin làm cho cô bé tin giờ nầy.
“Những kẻ tin sẽ có dấu hiệu này; nếu họ đặt tay trên kẻ đau, kẻ
đau sẽ bình phục.” Cũng có Lời chép rằng, “Nhân Danh Ta họ sẽ
đuổi quỷ.” Chúa ơi, chúng—chúng là Lời Ngài. Nó là của Ngài. Nó
là Lời Ngài. Và bây giờ nhưmột đầy tớ củaNgài…
454 Như Ngài đã phán, “Nếu nơi nào có hai hay ba người trong
các ngươi nhóm lại với nhau, Ta sẽ ở giữa các ngươi; và nếu
các ngươi hiệp ý, như một, và cầu xin, các ngươi sẽ nhận được
điều đó.”
455 Đức Chúa Trời ôi, đứa trẻ này có thể là người bệnh nặng nhất
trong tòanhànày sángnay, bởi vì cô bé không thể sốngmàkhông
có Ngài, lâu hơn nữa, và cô bệnh rất nặng. Vì thế, hết thảy chúng
con, chúng con đang hiệp ý, như mỗi người lính đang đứng đây.
Và trongnhómnàyđứngđây làDòngdõi thánh củaÁp-ra-ham.
456 Chúng ta đang hành quân trên Sa-tan bây giờ. Và có thể thật
sự sẵn sàng để đi, ớ Sa-tan, bởi vì vũ khí của chúng ta đang chiếu
sáng lấp lánh, những màu sắc sống động; những người đàn ông
và đàn bà đang cầm Gươm, tiến về phía ngươi bây giờ, vì cô bé
nầy. Hãy ra khỏi nó, ớ Sa-tan. Hãy lìa khỏi đứa bé ấy. Như đạo
quân của Đức Chúa Trời hằng sống, chúng ta thách thức ngươi.
Hãy lìa khỏi nó, trong DanhĐức Chúa Jêsus Christ.
457 Ta đi tới đặt tay trên cô bé. Và, ớ Sa-tan, ngươi đã trói buộc
đứa trẻ này, ngươi đã làm điều ác này. Ta biết ngươi mạnh hơn
một địch thủ chomột con người, nhưng ngươi không phải là địch
thủ của Chúa của ta, vậy ta đến trong Danh Ngài. Hãy lìa khỏi cô
ta, hỡi linh của quỷ dữ. Ngươi con quỷ bệnh tật, hãy ra khỏi đứa
trẻ này, và để nó có thể đi tự do, kể từ ngày hôm nay. Ta tuyên bố
điều này, nhân Danh Đức Chúa Jêsus Christ.
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458 Bây giờ, lạy Chúa là Đức Chúa Trời, Ngài là Đấng đã khiến
cho kẻ chết sống lại và chứng minh rằng Ngài là Đức Chúa Trời,
xin khiến cho người nữ trẻ này được khỏe mạnh và mạnh mẽ
trở lại, hầu cho cô sẽ đứng trong tòa nhà này ở đây. Ma quỷ ra
khỏi cô ấy!…?…sẽ làm cho cô ấy khỏe mạnh. Xin cho cô sống với
sự vinh hiển và tôn cao Đức Chúa Trời.

Nó—Nó là lời đã được nói ra, bây giờ xin cho nó được
thực hiện.
459 Có ai khác ở trong đâymàmuốn giơ tay lên và nói, “Tôimuốn
được cầu thay. Tôi bị đau. Tôi cần Đức Chúa Trời”? Tôi không biết
chúng ta còn bao nhiêu thời gian. Chúng ta có đủ thời gian để họ
đi qua ở đây. Tôi cảm thấy thật dễ chịu sáng nay bây giờ. Vâng.
Vâng. Tôi muốn anh đến dưới đây, Billy, và có lẽ chỉ lấy một khu
vực nầy ở ngay đây, trên phía này ở trên đây, vậy thôi. Chỉ để khu
vực này đến trước, rồi sau đó chúng ta lấy khu vực phía sau, cứ
lên tới lối đi bên kia ở đó. Rồi chúng ta sẽ lấy họ như thế, thế thì
họ sẽ không…
460 Và bây giờ tôi muốn Anh Neville và vài anh em mục sư
truyền đạo của tôi đứng trên đây bên cạnh tôi, ngay ở đây, để
anh em có thể đưa họ xuống ngay lối đi trở lại. Được rồi. Được
rồi. Bây giờ tôi…
461 Bao nhiêu người trong các bạn đãmang áo giáp?
462 (Sẽ khác hẳn bây giờ. Hãy về nhà, được khỏe mạnh giờ nầy,
được khỏe mạnh.)
463 A-men. Ồ, chao ôi! Hết thảy anh em chiến sĩ, hãy tuốt Gươm
ra. Hãy tuốt Gươm ra, những chiến sĩ thập tự, hãy tiến tới, hãy
tiến tới.

Tôi đứng, trên Đấng Christ, như Tảng Đá khối.
Tất cả các chỗ đứng khác là cát lún thôi.

464 Được rồi, hãy đến ngay, ngay dưới phía đây. Bây giờ mọi
người cầu nguyện, khi họ đi qua.

Nhân Danh Chúa Jêsus, xin chữa lành người đàn bà
này. A-men.

Hãy tuốt Gươm của anh em ra giờ nầy. Giữ ngay tại chỗ ngồi
của mình, la lớn.



TRẬN CHIẾN LỚN NHẤT ĐÃ TỪNG CÓ 79

465 Nhân Danh Chúa Jêsus…?…nhân Danh Chúa Jêsus…?…nhân
Danh Đức Chúa Jêsus Christ…?…

Xông lên, tinh binh Đấng Christ!
Xông pha vào trận tuyến,
Cờ thập giá Chúa Jêsus
Quyết tiến ra trận tiền.

466 “Hãy ra khỏi, ớ Sa-tan!” Hỡi các chiến sĩ, việc gì vậy? Anh
em không nghĩ chúng ta có thể chinh phục chăng? Ngài đã chiến
thắng rồi. Chúng ta còn chiến thắng nhiều hơn trong Chúa Cứu
Thế Jêsus.Mọi quỷ bị đuổi ra,mọi thứ khác. A-men.

Hãy đến đây, các anh em của tôi!…?…

Tôi cầu xin để anh sẽ được chữa lành…?…

Xin chữa lành cho anh em con, Doc; xin chữa lành anh ấy,
Cha ôi, nhân Danh Đức Chúa Jêsus.

Nhân Danh Đức Chúa Jêsus Christ, xin chữa lành người đàn
bà này. Hãy đến…?…
467 Bây giờ, anh ấy đã lấy…Tôi phải cầu xin cho các anh em ở
phía sau. Mọi nơi, Chúa…?…
468 Ôi Chúa là Đức Chúa Trời, Đấng Tạo dựng trời đất! Ôi Đức
Chúa Trời, Ngài biết điều gì ở trong lòng cô ấy. Ngài biết hết về
điều đó. Con cầu nguyện cho cả cha vàmẹ. Nhân DanhĐức Chúa
Jêsus Christ, con giao phó…?…

NhânDanhĐức Chúa Jêsus Christ, tôi…?…

NhânDanhĐức Chúa Jêsus Christ, tôi…?…
469 Đức Chúa Trời ôi, xin ở cùng chị của con. Chúng con biết,
những năm tháng bắt đầu bò vào và khiến cho sự chết muốn
nắm giữ thân thể người đàn bà này. Bây giờ, nhân Danh Chúa
Jêsus…?…
470 Nhân Danh Đức Chúa Jêsus Christ, xin ban phước cho cô bé
này, Chúa ôi. Con biết cô bé đã trải qua, những sự tranh chiến ở
trường học. Con cầu xin Ngài sẽ ban phước. Xin cho cô bé nắm
lấy Gươm đó, sáng nay, và bước đi tới!…?…Xin ban phước cho
cậu bé này, Chúa ôi; nó đang đến, kêu Danh Ngài, sáng nay; con
cầu xin Ngài sẽ đi với…?…
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471 Lạy Chúa, xin ban phước cho anh em của con, nhậm lời cầu
xin của anh. Trong Danh Đức Chúa Jêsus của chúng con, con nói
điều đó!…?…

Nhân Danh Đức Chúa Jêsus Christ, chúng con dâng lời cầu
nguyện này.

Nhân Danh Đức Chúa Jêsus Christ, chúng con dâng lời cầu
nguyện này.

Nhân Danh Đức Chúa Jêsus Christ, chúng con dâng lời cầu
nguyện này.

NhânDanhĐức Chúa Jêsus Christ, chúng con…?…

Nhân Danh Đức Chúa Jêsus Christ, chúng con dâng lời cầu
nguyện này.

Nhân Danh Đức Chúa Jêsus Christ…?…

Nhân Danh Đức Chúa Jêsus Christ…?…

Nhân Danh Đức Chúa Jêsus Christ, xin chữa lành cho anh
em con.

Nhân Danh Đức Chúa Jêsus Christ…?…

Nhân Danh Đức Chúa Jêsus Christ!

Nhân Danh Đức Chúa Jêsus Christ!

Nhân Danh Đức Chúa Jêsus Christ!

Nhân Danh Đức Chúa Jêsus Christ!

Nhân Danh Đức Chúa Jêsus Christ!
472 [Người nào đó nói, “Cha đã chết.”—Bt.] Đức Chúa Trời ôi, xin
giúp chị ấy, trong Danh Đức Chúa Jêsus.

Lạy Đức Chúa Trời, nhân Danh Đức Chúa Jêsus Christ, chúng
con…?…

LạyĐức Chúa Trời, nhânDanhĐức Chúa Jêsus!

Nhân Danh Đức Chúa Jêsus Christ…?…

Nhân Danh Đức Chúa Jêsus Christ, xin chữa lành anh
em con.

Nhân Danh Đức Chúa Jêsus…?…

Bây giờ anh hiểu chứ?
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Ôi Đức Chúa Trời, xin cho điều này ra khỏi…?…
473 Nhân Danh Đức Chúa Jêsus Christ, chúng con cầu xin!…?…
Xin ban cho chị…?…
474 ÔiĐức ChúaTrời, biết ngườimẹ trẻ yêu quý đó, đang trải qua
mọi bệnh tật này, con cầuxin, Chúa ôi, đểNgài sẽ…?…ở trên chị.

Hãy tuốt Gươm, Ed, và tiến tới, nhânDanhĐứcChúa Jêsus.
475 Ôi Đức Chúa Trời, xin chữa lành người đàn bà này. Xin nhậm
lời cầu xin của anh ấy. Xin cho anh ấy nhận lấy Gươm đó trước
mặt mình, trong thì giờ khó khăn.

ÔiĐức ChúaTrời…?…sángnay. Con cầu xin đểNgài sẽ…?…
476 Đức Chúa Trời là Cha ôi, con nguyện xin Ngài sẽ chữa lành
anh em con và cho anh ấy khỏe mạnh. Và nhân Danh Đức Chúa
Jêsus Christ…?…
477 Đức Chúa Trời ôi, con cầu xin để Ngài chữa lành chị em
của chúng con, làm cho chị khỏe mạnh, nhân Danh Đức Chúa
Jêsus Christ.
478 Ôi Cha là Đức Chúa Trời, con nguyện xin Ngài sẽ—sẽ chữa
lành cho anh em chúng con.

Xin chữa lành chị chúng con, Chúa ôi!…?…

Cha ôi, trong Danh Đức Chúa Jêsus, xin chữa lành, chị này
của chúng con, Cha ôi.
479 Cha ôi,…?…chúng con cầu nguyện trong Danh Chúa Jêsus.
Đức Chúa Trời ôi, xin chữa lành người đàn bà này.

Ôi Đức Chúa Trời, con cầu xin để Ngài…?…
480 Ôi Đức Chúa Trời, xin ban ơn cho anh ấy, Cha ôi!…?…Chúng
con thật yêumến những người già đó, Chúa ôi. Và con cầu xin để
Ngài sẽ nhậm lời cầu xin của anh ấy!…?…
481 Lạy Cha trên Trời của chúng con, con cầu nguyện để anh
em con…?…Ôi Đức Chúa Trời,…?…anh ấy, Ôi Đức Chúa Trời…?…
chiến sĩ thập tự. Và anh ấy sẽ tuốt Gươm đó ra, sáng nay, và tiến
về phía trước.

Đức Chúa Trời ôi, chúng con…?…Xin nhậm lời nầy, Ôi Chúa,
lời cầu xin của anh ấy.
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482 Đức Chúa Trời ôi, xin ban phước cho anh…?…Con cầu xin
Ngài chữa lành cho anh ấy, Chúa ôi! …?…Ban cho anh ấy điều
lòng anh ao ước, nhânDanhĐức Chúa Jêsus Christ.

483 Ôi lạy Cha trên Trời, mục sư Phúc Âm trẻ tuổi này, cổ họng
anh ấy…?…Ở đâu chị ấy đã rửa trong các bình…?…Đức Chúa
Trời ôi, con cầu xin để Ngài sẽ…?…Và trong khi đạo binh lớn
của Đức Chúa Trời đang tiến tới giờ nầy, với Gươm giơ cao, xin
cho chị ấy chiến thắng, Chúa ôi. Người chồng trẻ của chị ấy ở
đây, Chúa ôi, mà đã được mang đến từ giường bệnh ung thư đó
nơi mà anh ấy đã nằm, sắp chết vì bịnh ung thư, và các bác sĩ
đã từ chối anh ấy, như anh ấy đã đi. Và sáng nay, anh ấy ở đây,
một chiến sĩ thập tự trẻ tuổi. Xin cho anh ấy mạnh mẽ, Chúa
ôi, để hầu việc Ngài, chúng con cầu nguyện, nhân Danh Đức
Chúa Jêsus.

484 Tôimuốn quý cô đó…Có điều gì đó nữa với thầy giảng trẻ nầy
ở đây. Hãy đến đây, AnhKidd. Người đàn ông nầy được bệnh viện
gởi về nhà, vừa mới đây, sắp chết, bị ung thư ăn mòn. [Chị Kidd
nói, “Cách đây một năm.”—Bt.] Cách đây một năm. [“Hai.”] Cách
đây hai năm, vì tuyến tiền liệt. Bác sĩ của anh ấy vừa mới tuyên
bố anh chỉ còn sống vài ngày. Và một buổi sáng, chúng tôi đã
đi lên đó, thật sớm, dâng lời cầu nguyện cho anh ấy, và những
người khác giống như anh, và người ta không thể tìm thấy một
dấu vết của nó. Anh ấy đã được chữa lành. A-men. Anh ấy—anh
ấy…[“Phải thừa nhận điều đó.”] Anh ấy lên cân bây giờ nhiều
hơn bao giờ hết. Anh ấy và vợ trẻ của anh đã ở trên cánh đồng
truyền giáo Phúc Âm, có lẽ trước khi tôi sinh ra. Anh ấy ở đây
bây giờ…[Anh Kidd nói, “Năm mươi lăm năm.”] Năm mươi lăm
năm. Trước khi tôi từng có mặt trên trái đất, họ đã rao giảng
Phúc Âm. Và anh ấy đây nầy, được chữa lành, ở tuổi gần bảy
mươi lăm, hay, [“Tám mươi mốt.”] tám mươi mốt. [“Chúng tôi
sẽ có một buổi nhóm phục hưng, dài hai tuần, giảng mỗi đêm.”]
Buổi nhóm phục hưng hai tuần, vừa tổ chức buổi nhóm phục
hưng hai tuần, và đã giảng mỗi đêm. Tám mươi mốt tuổi, được
chữa lành, với bịnh ung thư, khi anh ấy đã già.

485 Được rồi, chị ơi, tới lượt chị bây giờ. Anh chị em tin chứ? Tinh
Binh Đấng Christ, Tiến Lên. Được rồi, chị ơi. Chị, với mỗi người
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trong anh chị em, chúng ta sẽ làm gì? CHÚA PHÁN NHƯ VẬY.
Chúng ta làm gì, quanh quẩn ở đây?

486 Ớ Sa-tan, ngươi bị thua. Chúng ta đang vượt qua bây giờ.
Chúng ta đang tiến lên vàomiền Đất hứa. Đó là gì? “Núi nầy là gì,
trước Xô-rô-ba-bên? Người này là ai, đứng trước núi đó? Ngươi
sẽ trở nên đồng bằng.” Tại sao? Với một Thanh Gươm hai lưỡi,
chúng ta sẽ hạ nó xuống đất. Đúng thế. Được rồi.

Xông lên, tinh binh Đấng Christ!
Đi như xông trận tuyến,
Cờ thập giá Chúa Jêsus
Quyết tiến ra trận tiền;
Kìa Đại Tướng, Christ trước ta,
Lãnh đạo chống kẻ thù; (Với Lời Ngài.)
Quyết xông pha trận tiền,
Nhứt tâm nhìn xem, lá cờ Ngài!

Xông lên, tinh binh Đấng Christ!
Đi như xông trận tuyến,
Cờ thập giá Chúa Jêsus
Quyết tiến ra trận tiền.

487 Halêlugia! Họ đã làm gì? Người trước tiên tiến lên, trong trận
chiến, cho Y-sơ-ra-ên, người trước tiên là gì? Những người ca hát
đi tới, trước tiên. Rồi cái gì theo sau? Hòm Giao ước. Rồi đến
cuộc chiến. Được rồi. Anh chị em tin điều đó không nào? Chúng
ta đang hát Tinh Binh Đấng Christ, Tiến Lên. Chúng ta lôi ra hết
mọi nghi ngờ. Nhấc chân chúng ta lên giờ nầy, chúng ta tiến vào
trận chiến.

Chúng ta hãy đứng bây giờ, mọi người.

Xông lên, tinh binh Đấng Christ!
Đi như xông trận tuyến,
Cờ thập giá Chúa Jêsus
Quyết tiến ra trận tiền;
Kìa Đại Tướng, Christ trước ta,
Lãnh đạo chống kẻ thù;

Bằng cách nào chúng ta đánh bại nó? Bằng Lời.
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Xông pha vào trận tuyến,
Nhứt tâm nhìn xem, lá cờ Ngài!

Xông lên, tinh binh Đấng Christ!
Đi như xông trận tuyến,
Cờ thập giá Chúa Jêsus
Quyết tiến ra trận tiền.

Chúng ta không phân chia,
Tất cả chúng ta là một thân;
Một trong hy vọng và sự dạy dỗ,
Yêu thương nhau một lòng.

488 Tất cả những người nào tin bây giờ, hãy nói, “A-men.” [Hội
chúng nói, “A-men.”—Bt.] Halêlugia! Anh chị em tin điều đó
không? Chúng ta là những người chiến thắng. Mọi kẻ thù ở đâu?
Dưới chân chúng ta. Chúng ta là gì ngày nay? Sống lại trong
Đấng Christ!
489 Bây giờ, đã hết rồi, chị ơi. Chị tin điều đó không? Đi về nhà
giờ nầy. Chị cảm thấy ổn chứ? Chị ấy nói chị cảm thấy ổn bây giờ.
Mọi sự đều tốt đẹp.
490 Bao nhiêu người ở ngoài đó cảm thấy tốt đẹp? Và khi họ la
lớn, những bức tường sụp đổ, a-men, và họ đã chiếm lấy nó. A-
men. Họ đã chiếm lấy thành phố ấy. A-men! A-men! Anh chị em
tin Ngài không?
491 Bây giờ, đừng quên buổi nhóm tối nay. Anh Neville sẽ ở đây
tối nay, và mang đến cho chúng ta một sứ điệp bổ ích. Và Chúa
nhật, Chúa nhật sắp tới, ý Chúa, sẽ ở đây.
492 Bây giờ chúng ta hãy đi, khi chúng ta di chuyển. Và bây giờ, ra
bên ngoài tòa nhà, chúng ta hãy vừa đi, vừa hát, Tinh Binh Đấng
Christ, Tiến Lên. Và từ ngày hôm nay, kể từ đây, đừng bao giờ
quên đặt Gươm đó làm thuẫn nữa. Hãy tuốt nó ra. Chúng ta hãy
là người chiến thắng. “Họ đi tới, chiến thắng, và chiến thắng.”
Được rồi, hát lại, câu đầu tiên đó.

Xông lên, tinh binh Đấng Christ!
Đi như xông trận tuyến,
Cờ thập giá Chúa Jêsus
Quyết tiến ra trận tiền. 
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