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LỜI GIỚI THIỆU 
 

Chức vụ thần kỳ của Anh (Mục sư) William Branham đã ứng nghiệm 
Lời dự ngôn của Chúa Thánh Linh trong sách Tiên tri Ma-la-chi 4:5-6, Lu-
ca 17:30, và Khải huyền 10:07: 

“Nầy, Ta sẽ sai đấng tiên tri Ê-li đến cùng các ngươi trước ngày lớn và 
đáng sợ của Đức Giê-hô-va chưa đến. Người sẽ làm cho lòng các bậc Cha 
[Tiên tri và Sứ đồ] trở lại cùng con cái, lòng con cái trở lại cùng các bậc 
Cha [Tiên tri và Sứ đồ], kẻo Ta đến lấy sự rủa sả mà đánh đất nầy.” (Ma-la-
chi 4:5-6) 

“Nhưng đến ngày mà vị Thiên sứ [Sứ giả] Thứ Bảy [Thời kỳ Sau rốt] 
cho nghe Tiếng [Sứ điệp Thời đại] mình và thổi loa [Lời giảng Cảnh báo], 
thì sự Mầu nhiệm [Khải thị và Dự ngôn] Đức Chúa Trời sẽ nên trọn, như 
Ngài đã phán cùng các Tôi tớ Ngài, là các đấng Tiên tri.” (Khải huyền 
10:7) 

Chức vụ truyền giảng trên khắp thế giới này đã dẫn đến thời kỳ cao 
điểm nhất của các Lời dự ngôn trong Kinh thánh, và là một sự nối tiêp 
công việc của Đức Chúa Trời qua Chúa Thánh Linh trong Thời kỳ Sau rốt 
này. Chức vụ này cũng đã được nhắc tới trong Kinh Thánh, để chuẩn bị 
cho ngày Tái lâm của Đấng Chirst. 

Nguyện xin những Lời được in ra trên những trang giấy nầy cũng sẽ 
được ghi tạc trên chính tấm lòng của các bạn, khi bạn đọc tập bài giảng nầy 
với một tâm tình cầu nguyện cùng Ngài. 

Cho dù với mọi nỗ lực để thực hiện được một bản dịch chính xác, 
nhưng các tập tin ghi âm bài giảng bằng tiếng Anh của anh (Mục sư) 
Branham vẫn là bản gốc đáng tin cậy nhất. 

Tất cả 1.200 bài giảng (Sứ điệp Thời đại) tiếng Anh của Anh (Mục sư) 
William Branham đã được ghi âm lại và đã được biên soạn thành sách đều 
có thể tự do hạ tải; Và hiện nay đã có gần 500 bài đã được dịch thành văn 
bản chữ Việt và có hơn 380 bài đã được ghi âm bằng tiếng Việt, đều có thể 
hạ tải miễn phi từ trên mạng  

<http://Vn.Bibleway.org> và 
 <http://www.messagehub.info/vi> 

Tập bài giảng này có thể được tự do sao chép và phân phát, miễn là nó phải 
được in ra toàn bộ không sửa đổi nội dung và phải được phân phát miễn 
phí. 
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1-1 Cám ơn Anh Orman, xin Chúa chúc phước cho Anh. 

 Xin chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn ở đây sáng nay, dù có 
vài điều chưa được chuẩn bị sẵn nhưng bản thân tôi tin chắc rằng nó sẽ xảy 
ra với hội chúng. Lúc tôi đang đọc và (Cảm ơn chị.) dường như Chúa vừa 
mới đặt điều gì đó vào lòng tôi để mang đến cho Hội thánh. Tôi nghĩ đến 
lúc phải làm điều ấy.  

 Giờ nầy -- khi đến, lúc đó tôi không có thông báo nào rằng sẽ có Sứ 
điệp cho Hội thánh để chúng ta ở đây sáng nay. Nếu Đức Chúa Trời cho 
phép, tôi muốn mang Sứ điệp này đến với Hội thánh trong Chúa nhật tới. 
Nó sẽ chiếm một thời gian khá dài, vì thế có thể không kết thúc trước 12 
giờ 30 phút, cũng có thể là 1 giờ. Sứ điệp này đã ngự trị trong lòng tôi một 
thời gian rất dài, tôi rất cảm ơn Hội thánh đã dành cho tôi cơ hội này, cũng 
là câu trả lời cho tôi, “Tại sao không tích cực đi khi mùa gặt đang trúng.” 
Tôi đã giảng khắp nơi điều đó, nhưng tôi không chắc chắn rằng việc này 
bao giờ cũng đúng đối với những nơi mà Sứ điệp rao giảng; Vì thế tôi nghĩ, 
nếu Chúa cho phép, Chúa nhật tới tôi muốn dùng thời gian của mình đưa ra 
lý do tại sao, để các bạn biết điều gì sẽ xảy ra căn cứ trên Kinh thánh. Thật 
sự gần như toàn bộ lý do, bởi vì rất có thể tôi sẽ ra nước ngoài hay là một 
vài nơi nào đó ngay. Bây giờ tôi đang chờ đợi để thấy được cách mà Ngài 
sẽ gọi tôi đi.  
1-2 Vừa rồi... Vào khoảng gần nửa đêm 2, 3 đêm trước có điện thoại gọi 
đến tôi xin cầu nguyện cho người nữ nào đó trong bệnh viện. Họ gọi cho 
tôi nói xin cầu nguyện. Tôi đã quên tên mà người ấy đưa cho tôi -- nói rằng 
đó là một người bạn với bà James Bell, một người chị em của chúng tôi 
trong Hội thánh, một người chị em da màu rất trung tín, một phụ nữ tốt. 
Tôi chắc rằng người này tên là Shepherd. Vì thế tôi rời khỏi giường quỳ gối 
cầu nguyện, và nói với vợ tôi (chuông điện reo đánh thức cô ấy dậy), tôi 
nói, “Chúng ta phải cầu nguyện cho chị Shepherd, một người được xem là 
người bạn của chị James Bell.”  
1-3 Cho nên chúng tôi đã cầu nguyện cho chị ấy, rồi trở lại lên giường 
nằm, và rồi đến 10 hay 11 giờ ngày hôm sau tôi lại nhận cú điện thoại khác 
của Billy nói không phải là bà Shepherd mà là chính Chị Bell, không phải 
bạn của Chị Bell; Chính chị Bell đang ở trong bệnh viện rất nghiêm trọng. 
Đưa gấp đến bệnh viện, nhưng chị đã chết. Chúa đã gọi Chị Bell về nhà. 
2-1 Chị Bell là người trung tín nhóm lại với chúng ta ở Hội thánh trong 
nhiều năm nay. Chồng chị là James và tôi cùng làm việc với ba tôi cách 
đây nhiều năm liên tiếp -- chúng tôi đã quản lý những đoạn đường từ 
Pennsylvania cho đến Colgate đây cách đây nhiều năm, tôi đoán khoảng 30 
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năm hay hơn nữa. Chúng tôi rất yêu mến Chị Bell, chị ấy là người rất cao 
quý.  
2-2 Tôi biết chị ấy đang mắc một chứng bệnh viêm bọng đái cấp tính, 
nhưng không có Bác sĩ nào trong thành phố biết thật rõ trường hợp nầy lúc 
đó. Một Bác sĩ khác vừa đến khám bệnh cho chị, ông khuyên nên mổ khẩn 
cấp bọng đái quá tệ, và chị đã không sống nổi. Tôi nghĩ chị... Theo cách tôi 
nghĩ, Bác sĩ điều trị thường xuyên của chị đã không cho mổ, bởi vì chị là 
người to chắc nịch, và chị đã có những viên sỏi thận, hay cái gì ở trong đó, 
và - và Đức Chúa Trời đã thương xót. Chị đã bị đau nhiều trước đây, và 
Chúa đã chăm sóc những lần đó, nhưng lần vừa xảy ra... 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 hiểu không? 
2-3 Cậu ấy đã mang điều đó đến cho tôi biết quá muộn, khiến tôi nghĩ đó 
là Bà -- Cô Shepherd; Tôi không biết Cô Shepherd. Người phụ nữ ấy có lẽ 
có mặt ở đây sáng nay, và có lẽ tôi biết cô ấy nếu tôi thấy mặt. Nhưng lại 
được báo rằng đó là Bà Shepherd; Và hết thảy đã xảy ra như thế, vì thế nếu 
- nếu như tôi biết đó là Bà Bell đã ở trong tình trạng đó, có lẽ tôi đã đi đến 
đấy và cầu thay cho bà ấy ngay lập tức; Và rồi (Anh chị em hiểu không?), -
- có lẽ Đức Chúa Trời không muốn chúng ta làm thế. Vì thế tôi biết rằng tất 
cả những điều nầy tác động với nhau vì sự tốt đẹp cho những người yêu 
mến Đức Chúa Trời. Tôi tin chắc rằng Chị Bell yêu mến Chúa chúng ta; 
Chị ấy là một phụ nữ tốt. 
2-4 Bây giờ, chị ấy là một trong chúng ta. Ở 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, hoặc trắng, điều đó không thành vấn đề, 
bất kể là màu gì đi nữa thì chúng ta là anh em và chị em trong Đấng Christ; 
Vì thế chúng - chúng ta yêu thương chị ấy, và chúng ta ở Nhà thờ Đền Tạm 
đây sẽ nhớ chị. Tôi sẽ nhớ Chị Bell biết bao -- những tiếng gào lớn “A-
men!” của chị ở phía sau trong góc đó, và đến nhà nói chuyện với chị, chị 
có thể nói về Đức Chúa Jêsus. 

 Nếu tôi hiểu không lầm (không hề biết điều đó cho tới chỉ cách đây 
một lát), nhưng tôi nghĩ tang lễ của chị được tổ chức ngay tại Nhà thờ đây 
thứ Ba sắp đến nầy lúc 1 giờ, và tôi nghĩ anh chị em và tôi đến dự buổi tang 
lễ nầy. 
3-1 Nhưng chỉ trong một hội chúng, mà chúng ta là người yếu đuối hơn 
sáng nay, để tỏ lòng kính trọng Chị Bell chúng ta hãy đứng lên giây lát, 
trong khi chúng ta cúi đầu cầu nguyện. 

 Lạy Chúa của sự sống, Đấng ban cho và cất đi sự sống, như Gióp ngày 
xưa đã nói, “Đức Giê-hô-va ban cho và Đức Giê-hô-va lại cất đi; Đáng 
ngợi khen Danh Đức Giê-hô-va!” Cách đây một số năm Ngài đã ban cho 
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thấy tốt chứ? Chị ấy nói chị cảm thấy ổn giờ nầy; Mọi chuyện đều tốt đẹp. 
Bao nhiêu người ở ngoài đó cảm thấy tốt đẹp? 

 Khi họ la lớn những bức tường sụp đổ và họ đã chiếm lấy nó (A-
men!); Họ đã chiếm lấy thành phố ấy. A-men! A-men! Anh chị em tin điều 
đó không? 
65-4 Bây giờ, đừng quên buổi thờ phượng tối nay. Anh Neville sẽ ở đây tối 
nay phân phát Sứ điệp của anh, và Chúa nhật sắp tới, đẹp ý Chúa, tôi sẽ ở 
đây. Bây giờ, chúng ta hãy ra bên ngoài Nhà thờ, chúng ta hãy hát bài 
“Tinh Binh Jêsus Tiến Lên” và kể từ hôm nay đừng bao giờ quên đặt 
Thanh Gươm đó làm thuẫn nữa. Hãy lôi nó ra; Chúng ta là người chiến 
thắng. Họ đi tới chiến thắng và chiến thắng. Đúng thế. Hát lại câu đầu. 

Xông lên tinh binh Jêsus! 

Đi như xông trận tuyến. 

Cờ thập giá luôn phất cao, 

Quyết tiến ra trận tiền.  

Kìa Đại Tướng Christ trước ta, (Ngợi khen Chúa!) 
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Chị Bell ở giữa chúng con là một thành viên với chúng con trong số con cái 
của Đức Chúa Trời. Chúng con cảm ơn Ngài vì mọi sự linh cảm (hà hơi) 
mà chị đã có trước chúng con, chị thật thích ngợi khen biết bao, và làm 
chứng, rất được đầy dẫy Đức Thánh Linh đến nỗi chị có thể la lớn và kêu 
lên. Chị không hổ thẹn về Phúc Âm của Đức Chúa Jêsus Christ, vì với chị 
Đó là quyền năng của Đức Chúa Trời cho sự cứu rỗi. Thấy số năm của chị 
đã hết, và thì giờ đến khi chúng con hết thảy phải trả lời. Và Ngài đã đem 
chị từ giữa chúng con vào trong Sự Hiện Diện của Ngài, vì đó đích thực là 
điều mà khi chúng con lìa khỏi nơi đây chúng con ở trong Sự Hiện Diện 
của Đức Chúa Trời. 
3-3 Ôi Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài vì tất cả. Chúng con nguyện xin 
Ngài ban phước cho chồng chị là James, là bạn của con, con trai chị, con 
gái chị, tất cả những người mà... Chúng con biết rằng con trai chị đang rời 
quân đội, đáp máy bay từ nước Đức trở về nhà để bày tỏ sự tôn kính cuối 
cùng anh có thể làm được với người mẹ đã quá cố của mình. Thật lòng của 
chàng trai phải thổn thức sáng nay. Con cầu nguyện cho anh, Chúa ôi. Xin 
Chúa ban phước cho anh. Ban phước cho Jimmy, và anh -- thấy anh đang 
làm việc hết sức ở đó và mệt mỏi nhiều giờ để kiếm sống cho gia đình. Con 
xin cho gia đình cao quý ấy sẽ không bị chia cách, nhưng mặt khác sự hoạt 
động của gia đình sẽ không bị gián đoạn trong xứ đó. 

 Chúa ôi, nguyện xin giờ nầy chúng con xiết chặt áo giáp và nai nịt gọn 
gàng, đi ra trận tiền để chiến đấu với số người ít hơn cách đây một tuần. 
Chúng con cầu xin Ngài sẽ duy trì và làm cho chúng con mạnh mẽ, giúp 
chúng con khi chúng con tiến hành. Và ngày nào đó nguyện xin chúng con 
hết hết thảy nhóm nhau lại ở phía bên kia. Chúng con cầu xin nhơn Danh 
Đức Chúa Jêsus. A-men!  
3-5 Giờ đây, có lẽ linh hồn của người chị quá cố của chúng ta yên nghỉ 
bình an. Tôi muốn nói rằng -- tang lễ của chị sẽ được giảng ở đây và Chúa 
nhật -- hay thứ Ba, và chúng ta sẽ -- chúng tôi mong rằng tất cả mọi người 
đều đến đó. Tôi biết rằng Anh Neville ở đây sắp xếp và... Anh sắp xếp 
chương trình. [Anh Branham nói với Anh Neville. - Biên tập] 
4-1 Hôm nay tôi... Thấy không có quá nhiều, nếu có một chỗ dành cho 
Anh Chị Slaughter ở phía sau đó... Tôi đã nhận được điện của chị, Chị 
Slaughter, và đến cầu nguyện cho gia đình của chị - chị Slaughter khác, Chị 
Jean Slaughter bị bệnh tu-la-rê, tularemia. Chị ấy chắc bị bệnh ấy nặng, 
nhưng chúng ta đang tin cậy Đức Chúa Trời và chị sẽ được bình an vô sự. 
4-2 Bây giờ chúng tôi muốn đọc vài phân đoạn Kinh thánh, tôi chỉ muốn 
dùng thù giờ để dạy sáng nay, bởi vì từ khi tôi từ Arizona trở về, ồ, giọng 
tôi hơi khàn. 
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 Vậy thì, Chúa nhật tới đừng quên -- và tôi nghĩ Billy đã gửi thư -- 
những thông báo đi, và chúng ta tin sẽ có một Buổi nhóm kéo khá dài, vì 
thế hãy đến sớm nếu có thể được. Chúng tôi muốn bắt đầu ngay lúc 9 giờ 
30 -- hay cùng lắm là 10 giờ và có lẽ -- nên nhớ có lẽ đến 12 giờ 30 hoặc 1 
giờ hay hơn nữa, 3 hay 4 tiếng hoặc hơn.  

 Tôi lấy và chỉ lấy Lời Kinh thánh (Hãy mang giấy bút) và cứ mở ra. 
Anh em cứ hỏi nếu có câu nào muốn hỏi (Anh em hiểu không?), chúng tôi 
có thể giải thích và làm cái gì mà chúng tôi có thể giúp đỡ. 
4-4 Nào, trước tiên chúng ta hãy cùng đọc vài phân đoạn Kinh thánh. Tôi 
có 3 chỗ trong Kinh thánh muốn đọc. Phân đoạn đầu tiên (Nếu anh chị em 
có viết chì muốn đánh dấu chỗ đó). Sáng nay tôi muốn liên hệ đến nhiều 
phân đoạn Kinh thánh mà tôi sẽ -- hay đúng hơn nhiều trích đoạn Kinh 
thánh mà tôi muốn nói đến hơn. Trước nhất sẽ là Phi-e-rơ 5:8, Ê-phê-sô 
6:10 và Đa-ni-ên 12:1-14.  
4-5 Bây giờ để tiết kiệm thời gian, chúng ta cùng đọc (hầu như mọi người 
đã ổn định chỗ ngồi, một vài người đang đứng phía sau và bên cạnh), 
nhưng chúng ta đang cố gắng nhanh chóng vào chỗ ngồi và sẵn sàng. Sau 
đó chúng ta sẽ cầu nguyện cho người bệnh. 

 Sáng nay có một phụ nữ bệnh rất nặng nằm ở đây. Tôi biết rằng chị ấy 
bệnh nặng ngày hôm qua và sáng nay tôi chỉ muốn chị nghe trước khi 
chúng tôi cầu nguyện cho chị. Tôi cũng biết hoàn cảnh của người phụ nữ 
trẻ này, chị đau nặng, nhưng chúng ta có một Cha Thiên Thượng rất Vĩ đại, 
Đấng Lớn Hơn Hết, đã chiến thắng mọi bệnh tật.  
22 Tôi đã -- (Tôi mời Bà Woods, nếu muốn đọc điều đó, nhưng dường 
như bà ấy miễn cưỡng một chút). Một bài báo mà một Bác sĩ y khoa chắc 
ngạc nhiên, vì ông ta phê phán việc Chữa bệnh Thiêng liêng (bằng phép lạ, 
và thậm chí ông không cho phép mọi người nói về việc đó trong căn phòng 
của ông, và người y tá của ông cũng vậy. Vậy điều đó đã xảy ra, ông có 
một bệnh nhân bị trường hợp ung thư -- khối u lớn. Ông không muốn làm 
gì gì với nó, vì vậy ông đã gởi bà ấy qua một bệnh viện chuyên khoa. Ở đó 
người ta không làm gì được nên đã gửi bà lại. Vì thế họ...  
5-2 Ồ, ung thư vú, đang trong tình trạng khủng khiếp, tất cả những vùng 
da đã bị ăn hết. Bệnh ung thư đã ăn sâu vào trong vú, đã vào trong các 
xương sườn. Tôi đoán các bạn biết tôi muốn nói gì. (Tôi đã có người bạn 
Bác sĩ của chúng tôi từ Na-uy đến đang ngồi đây với chúng ta sáng nay.) 
Anh ấy có tất cả dụng cụ sẵn sàng, vì anh ấy biết rằng -- bà ấy muốn ông 
phẫu thuật và cắt bỏ bộ vú, đây cũng là công việc rất khó khăn. Ông đã 
chuẩn bị mọi thứ. Cô y tá mang phụ nữ ấy đến phòng mổ rồi trở lại lấy 
dụng cụ để cho Bác sĩ và phụ tá cắt bỏ bộ vú. Vì thế họ có những khăn lớn 
để đắp qua người bà. Họ bắt đầu -- khi ông ấy đã bắt đầu...  
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Quyết tiến ra trận tiền.
 

Kìa Đại Tướng Christ trước ta, 

Thêm can đảm ta tiến; (với Lời Ngài) 
Nhứt tâm nhìn xem lá cờ, 

Quyết xông pha trận tiền! 

Xông lên tinh binh Jêsus! 

Đi như xông trận tuyến. 

Cờ thập giá luôn phất cao, 

Quyết tiến ra trận tiền.
 

65-1 Ha-lê-lu-gia! 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 trước. Rồi 
đến cái gì theo sau? Hòm Giao ước, rồi đến cuộc chiến. Đúng thế. Anh em 
tin điều đó không? Chúng ta hát, “Tinh Binh Jêsus Tiến Lên”; Chúng ta lôi 
ra hết mọi nghi ngờ. Nhấc chân chúng ta lên giờ nầy, chúng ta tiến vào trận 
chiến. Mời mọi người chúng ta hãy đứng lên giờ nầy. 

Nầy tinh binh của quân thập tự, 

Xông pha vào trận tuyến. 

Cờ thập giá Chúa Jêsus, 

Phất lãnh đạo binh thiêng. 

Kìa Đại Tướng Christ trước ta, 

Thêm can đảm ta tiến;  

(Bằng cách nào chúng ta đánh bại nó? Bằng Lời.) 
Nhứt tâm nhìn xem lá cờ, 

Quyết xông pha trận tiền! 

Xông lên tinh binh Jêsus! 

Đi như xông trận tuyến. 

Cờ thập giá luôn phất cao, 

Quyết tiến ra trận tiền. 

Như tinh binh anh dũng kia; 

Ta nay Hội thánh Christ; 

Rập chơn noi dấu Thánh xưa, 

Thẳng tiến cùng nhau đi; 
Trong ta chỉ hiệp nhất thân, 

Yêu thương lẫn tâm chí; 

Đức tin, cậy trông tín điều; 

Thủy chung nhau một nghì...  
65-2 Tất cả những người tin Chúa hãy nói, “A-men!” [Hội chúng nói, “A-
men! - Bt] Ha-lê-lu-gia! Anh chị em tin điều đó không? Chúng ta là những 
người chiến thắng. Mọi kẻ thù của chúng ta ở đâu? Dưới chân chúng ta. 
Anh chị em sẵn sàng không? Sống lại trong Đấng Christ. Bây giờ, đã hết 
rồi, thưa chị. Chị tin điều đó không? Chị có thể về nhà giờ nầy. Chị cảm 
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 Đức Chúa Trời là Cha ôi, con nguyện xin Ngài chữa lành cho anh em 
chúng con nhơn Danh Đức Chúa Jêsus...?... [Không lời nói nào có thể nhận 
rõ được. - Bt] 
 Đức Chúa Trời ôi, xin ban ơn cho anh ấy, Chúa ôi, trong Danh 
Jêsus...?... Danh Calvary...?... Con xin Ngài nhậm lời...?... Nhơn Danh Đức 
Chúa Jêsus...  
 Đức Chúa Trời ôi...?... Con cầu xin Ngài chữa lành...?... Xin nhậm lời 
nầy...?...  
 Chúa ôi, xin ban phước cho Anh...?... Con cầu xin Ngài chữa lành cho 
anh ấy, Chúa ôi, nhơn Danh Đức Chúa Jêsus...?...  
 Lạy Cha trên trời của chúng con, thật...?... Chị ấy...?... sẽ tin. Chúa ôi, 
con cầu xin Ngài chữa lành cho chị ấy nhơn Danh Chúa Jêsus...?... Đạo 
binh Vĩ đại của Đức Chúa Trời đang tiến tới giờ nầy với Gươm giơ 
cao...?... Chúa ôi. Trái tim bé nhỏ của chị ấy...?... Những ý nghĩ căn bịnh 
ung thư ở...?... Có thể chết vì bịnh ung thư và Bác sĩ đã từ chối anh ấy...?... 
và sáng nay anh ấy ở đây một Chiến sĩ trẻ tuổi...?... Xin cho anh ấy mạnh 
mẽ, Chúa ôi...?... Nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ. A-men! 
64-2 Tôi muốn quí cô đó... Có điều gì đó với Thầy giảng nầy ở đây. Hãy 
đến đây. Người đàn ông nầy vừa mới từ bệnh viện về nhà, đang sắp chết, bị 
ung thư ăn mòn cách đây một năm, cách đây 2 năm vì tuyến tiền liệt. Bác 
sĩ 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 và những người 
khác giống như anh, và người ta không thể tìm thấy một dấu vết của 
nó...?... làm việc nhiều hơn bao giờ hết. Anh ấy và vợ anh đã ở trên cánh 
đồng truyền giáo Phúc Âm, có lẽ trước khi tôi sinh ra. [Anh Kidd nói, “55 
năm.” - Bt] Anh chị em nghe anh ấy...?... 55 năm. Trước khi tôi từng có 
mặt trên trái đất họ đã rao giảng Phúc Âm, và anh ấy đây nầy, đã được 
chữa lành ở tuổi gần 75 hay 81. [Anh Kidd nói lại với Anh Branham. - Bt] 
Buổi nhóm Phục hưng cách đây 2 tuần, vừa tổ chức Buổi nhóm Phục hưng 
cách đây 2 tuần và đã giảng mỗi đêm. 81 tuổi, được chữa lành bịnh ung 
thư...?...  
64-3 Được rồi, Chị ơi, tới lượt chị bây giờ. Chị tin chứ? (“Tinh Binh Jêsus 
Tiến Lên”) Được rồi, chị ơi, với mỗi người trong anh chị em, chúng ta sẽ 
làm gì? VÌ ĐÓ LÀ LỜI CHÚA PHÁN VẬY. Ớ Sa-tan, ngươi rình mò gì ở 
đây, ngươi bị hư mất. Chúng ta sẽ vượt qua giờ nầy. Chúng ta đang tiến lên 
vào miền Đất Hứa. Đó là gì? Núi nầy trước Xô-rô-ba-bên là gì? Ai đứng 
trước núi nầy, sẽ trở nên đồng bằng? Tại sao? Với một Thanh Gươm 2 lưỡi 
chúng ta sẽ hạ nó xuống đất. Đúng thế. Được rồi. 

Xông lên tinh binh Jêsus! 

Đi như xông trận tuyến. 

Cờ thập giá luôn phất cao, 
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5-3 Chồng bà muốn biết, ông ta có thể ngồi cuối phòng để cầu nguyện 
không; Ông ấy là Thầy giảng thiêng liêng. Ông ngồi lại chân giường cầu 
nguyện. Dĩ nhiên bạn biết đó, Bác sĩ cũng không quá tốt để thỏa mãn điều 
đó, và ông ngồi ở đó. Nhưng miễn là ông không nhìn, điều đó sẽ không làm 
tổn thương đến anh ta, tôi đoán rằng tất cả đâu vào đó. 
5-4 Trong khi ngồi cầu nguyện, có sự rung động trong phòng. Bác sĩ trở 
lại cùng với những dụng cụ để bắt đầu cắt bỏ vú, ông ta đã lấy ra từng cục 
từng cục, thậm chí không để lại một vết sẹo nào. Quả thật không có một vết 
sẹo nào cả. Ông nói, “Nó di chuyển không?” Và ông bắt đầu... Cô y tá làm 
chứng lại, Cả hai cùng ra ngoài và đã trở nên tín đồ Ngũ tuần, đầy dẫy Đức 
Thánh Linh, hầu việc Đức Chúa Trời. 
5-5 Không có một vết sẹo nào. Chính Bác sĩ Holbrook đã làm chứng, 
“Trước đó một phút, có một người phụ nữ nằm ở đó, và cô y tá, và khối 
ung thư thật to này đã được lấy khỏi lồng ngực. Chỉ một phút sau đó mà 
không có một vết sẹo nào ngay tại chỗ đã mổ.” Đó là một trong những Bác 
sĩ y khoa giỏi nhất của chúng ta ở Mỹ. Ông đã bị thuyết phục ngay lúc đó 
và trở thành là một Chấp sự trong Hội thánh. 

 Bạn biết đó, nhiều người chỉ nghĩ rằng Nhà thờ chỉ là nơi để người ta 
đi tới và nó là một -- Ồ, bạn đến để học trở thành người tốt hay điều gì đó. 
Bạn ơi, không phải thế. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời; Ngài đúng là 
Đức Chúa Trời của ngày hôm nay như Ngài đã từng có và Ngài sẽ không 
bao giờ thay đổi. Ngài là một... Chúng ta chỉ yêu mến Ngài. 
6-2 Nào chúng ta hãy cùng đọc I Phi-e-rơ chương 5:8-10:  

Hãy tiết độ và tỉnh thức: Kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư 

tử rống đi rình mò anh em, tìm kiếm người nào có thể nuốt được.  

Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó, vì biết rằng anh em 

ở khắp thế gian, cũng đồng chịu hoạn nạn như mình.  

Nhưng Đức Chúa Trời ban mọi ơn đã gọi anh em đến sự vinh 

hiển đời đời của Ngài trong Đấng Christ, thì sau khi anh em tạm 

chịu khổ, chính Ngài sẽ làm cho anh em trọn vẹn, vững vàng, và 

thêm sức cho. 
6-3 Hãy ngợi khen Đức Chúa Trời. Bây giờ, trong Sách Ê-phê-sô... Chúng 
ta hãy lật Sách Ê-phê-sô chúng ta đọc chương 6:10-17 tôi đã đánh dấu. 

10 Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn 

năng của Ngài.  
11 Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng 

vững mà địch cùng mưu kế của ma quỉ.  
12 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 mờ tối 
nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy.  
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13 Vậy nên, hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho 

trong ngày khốn nạn, anh em có thể cự địch lại, và khi thắng 

hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. 
14 Vậy, hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy giáp 

bằng sự công bình, 15 dùng sự sẵn sàng của Tin lành bình an mà 

làm giày dép.  
16 Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập 

tắt được các tên lửa của kẻ dữ.  
17 Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của 

Đức Thánh Linh, là Lời Đức Chúa Trời. 
7-1 Bây giờ, đọc qua sách Đa-ni-ên tôi thích đọc nhiều hơn. Đa-ni-ên 
chương thứ 12 tôi muốn bắt đầu đọc ở câu này từ câu 1 và đọc phần khá 
dài nầy, 14 câu. 

1 Trong kỳ đó, Mi-ca-ên, Quan Trưởng Lớn, là đấng đứng thay 

mặt con cái dân ngươi sẽ trỗi dậy. Lúc đó sẽ có tai nạn, đến nỗi 
từ khi mới có nước đến kỳ đó cũng chẳng có như vậy bao giờ. 

Bấy giờ, trong vòng dân sự ngươi, kẻ nào được ghi trong quyển 

sách kia thì sẽ được cứu.  
2 Nhiều kẻ ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy, kẻ thì để được sự sống 

đời đời, kẻ thì để chịu sự xấu hổ nhơ nhuốc đời đời.  
3 Những kẻ khôn sáng sẽ được rực rỡ như sự sáng trên vòng 

khung; Và những kẻ dắt đem nhiều người về sự công bình sẽ 
sáng láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi.  
4 Còn như ngươi, hỡi Đa-ni-ên, ngươi hãy đóng lại những Lời 

nầy, và hãy đóng ấn sách nầy cho đến kỳ cuối cùng. Nhiều kẻ sẽ 
đi qua đi lại, và sự học thức sẽ được thêm lên. 
5 Bấy giờ, ta, Đa-ni-ên, nhìn xem, và nầy, có 2 người khác đương 

đứng, một người ở bờ bên nầy sông, một người ở bờ bên kia.  
6 Một người hỏi người mặc vải gai đương đứng ở trên nước sông, 

rằng: Đến cuối cùng những sự lạ nầy được bao lâu?  
7 Ta nghe người mặc vải gai đứng trên nước sông, người cất tay 

hữu và tay tả lên trời, chỉ Đấng Hằng Sống mà thề rằng sẽ trải 

qua một kỳ, những kỳ, và nửa kỳ; Và khi quyền của Dân Thánh 

đã bị tan tác hết, thì các sự nầy đều xong. (Tôi nghĩ tôi nên dừng 
ngay tại đó.) 

8-1 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 “Cuộc Chiến Lớn Nhất Chưa Từng Có.” Đó 
là điều tôi muốn dùng cho một đề tài.  
8-2 Bây giờ, tôi đi tìm điều nầy để nói về đề tài mà chúng ta vừa mới đọc 
lại dành cho sáng nay. 2 Chấp sự ở Nhà thờ tại đây và chính tôi đã đi đến 
Arizona. Chúng tôi đi ra để có một Buổi nhóm tại Phoenix với Anh Sherrit 
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 Nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ tôi xức dầu cho chị...?... và tôi cầu 
xin...?...  
 Nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ tôi...?...  
 Xin Chúa ban phước cho chị ấy, Chúa ôi. Chúng con biết các năm bắt 
đầu...?... Không gì ngoài Đức Thánh Linh Vĩ đại. Bây giờ, nhơn Danh Đức 
Chúa Jêsus Christ...?...  
 Nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ chúc phước...?... Trận chiến khó 
khăn...?... Ý thức và biết Ngài đang làm gì, Chúa ôi, mang lại...?... tuôn đổ 
vào chị ấy sáng nay.?...  
 Xin ban ơn cho cậu bé nầy giờ đây...?... cha và con, và con cầu xin 
Ngài...?...  
Chúa ôi, xin ban phước cho anh em con...?... Nhơn Danh Đức Chúa Jêsus 
của chúng con...?...  
 Nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ xin chữa lành cho chị của chúng 
con. 
 Nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ xin chữa lành cho chị của chúng 
con. 
 Nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ xin chữa lành cho chị của chúng 
con. 
 Nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ xin chữa lành cho...  
 Nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ xin chữa lành cho chị của chúng 
con. 
 Nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ xin chữa lành cho chị của chúng 
con. 
 Nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ xin chữa lành cho...?...  
 Nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ xin chữa lành cho anh em của 
chúng con. 
 Nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ xin chữa lành cho chị của chúng 
con. 
 Nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ xin chữa lành cho chị của chúng 
con. 
 Nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ xin chữa lành cho...?...  
 Nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ, hãy khỏe mạnh. 
63-8b [Lời nói của Anh Branham trong hàng ngũ xin cầu nguyện cứ không 
rõ ràng luôn... - Bt] ...Anh em ai biết rằng...?... mọi bệnh tật. Con cầu 
nguyện, Chúa ôi, rằng...?... ở trên họ...?... tuốt Gươm đó...?... Tiến lên...?... 
[Không lời nói nào có thể nhận ra được. - Bt] 
 Ôi Đức Chúa Trời là Cha ôi, con nguyện xin Ngài chữa lành anh em 
con và cho anh ấy khỏe mạnh nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ chúng 
con...?...  
 Chúa ôi con nguyện xin Ngài chữa lành chị em của chúng con...?... 
Nhơn Danh Đức Chúa Jêsus...?...  
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63-3 Có ai khác muốn giơ tay lên mà nói rằng, “Tôi muốn được cầu thay, 
tôi bị bệnh; Tôi cần Đức Chúa Trời.” Tôi không biết chúng ta còn bao 
nhiêu thời gian. Chúng ta có đủ thời gian để từng người một đi qua ở đây. 
Tôi cảm thấy thật đang chiến thắng sáng nay...?... Billy, tôi muốn cậu đến 
ngay đây, có lẽ chúng ta sẽ lấy khu vực nầy từ phía trước này đến tận đây, 
vậy thôi. Bắt đầu phía này trước, sau đó chúng ta sẽ trở lại phần phía sau 
đó, cho đến lối đi bên kia. Rồi chúng ta sẽ lấy như thế, vậy anh em sẽ 
không...  

 Bây giờ tôi muốn Anh Neville và vài anh em Mục sư Truyền đạo 
đứng ngay trên đây bên tôi, ngay ở đây, để anh em có thể đưa họ xuống lối 
đi trở lại. Đúng rồi. 
63-5 Được rồi. Bây giờ... Bao nhiêu người trong các bạn có mang vũ khí? 
Bây giờ, cô ấy khác hẳn; Hãy về nhà và được khỏe mạnh giờ nầy. A-men! 
Ồ. 

 Ồ, hỡi anh em Chiến sĩ, hãy tuốt Gươm, hãy tuốt Gươm ra, những 
Chiến sĩ Thập tự. Hãy tiến tới, hãy tiến tới...  

Nương trên Jêsus như Tảng Đá khối; 
Các chỗ đứng khác dường cát lún thôi, 

63-7 Được rồi. hãy đến ngay, ngay dưới bên bục giảng. Bây giờ, mọi người 
cầu nguyện, trong khi họ đi qua. Nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ chữa 
lành...?... A-men! Ha-lê-lu-gia! Hãy tuốt Gươm của anh em ra giờ nầy, đi 
ngang qua, cứ la lớn. [Nhiều người đi qua hàng cầu nguyện. - Bt] 

Nầy tinh binh của quân thập tự, 

Xông pha vào trận tuyến. 

Cờ thập giá Chúa Jêsus, 

Phất lãnh đạo binh thiêng. 

 Hãy ra khỏi, ớ Sa-tan. Hỡi các Chiến sĩ Thập tự, có vấn đề gì không? 
Anh em có nghĩ chúng ta sẽ có thể chinh phục không? Chúng ta đã chiến 
thắng rồi. Chúng ta còn chiến thắng nhiều hơn trong Đức Chúa Jêsus 
Christ. Mọi quỉ đã bị đuổi ra, mọi thứ khác. 
63-8a [Anh Branham tiếp tục cầu nguyện cho người đau. - Bt] 
 Xin chữa lành cho anh em con...?... Chúa ôi. Con cầu xin Ngài chữa 
lành...?...  
 Xin chữa lành cho anh em con...?... Nhơn Danh Đức Chúa Jêsus 
Christ...?...  
 Nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ...?...  
 Ôi Chúa là Đức Chúa Trời ơi, Đấng Tạo dựng trời đất, Chúa ôi, Ngài 
biết điều gì ở trong lòng cô ấy. Ngài biết hết...?... Con cầu nguyện cho cô 
ấy...?... Nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ con...?...  
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tại Đền thờ của Anh. Nhưng vì tôi thấy rằng một - một anh em ở trong 
thành phố đang tổ chức những Buổi nhóm Trại ngoài trời, tôi cảm thấy hơi 
lưỡng lự về việc tổ chức Buổi nhóm. Tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ tổ chức Buổi 
nhóm vào chiều Chúa nhật, để không một ai bị phiền hà trong các Giáo hội 
của họ; Nhưng thấy rằng những Buổi nhóm của Anh ấy cũng vào chiều 
Chúa nhật. Tôi cảm thấy hơi lo lắng về việc tổ chức một Buổi nhóm, vì thế 
anh em chúng tôi, thay vì cứ đi suốt ngày (như chúng tôi đi săn bên ngoài), 
thì chúng tôi đã đi vào thành phố -- để chuẩn bị đi đến Buổi nhóm của 
 Anh Allen (Anh A. A. Allen đang có những Buổi nhóm.) Vì vậy 
chúng tôi đi đến đó, Anh Allen giảng một bài giảng đầy quyền năng. 
Chúng tôi có thời gian tuyệt vời để nghe Anh Allen giảng, nghe các ca sĩ 
hát thật mạnh mẽ, và họ la lớn, và đã có một Buổi nhóm tuyệt vời.  
8-3 Sau đó, chúng tôi thấy cánh tay Chúa đi cùng suốt dọc đường, bất cứ 
nơi nào chúng tôi đi, Chúa Jêsus đều thỏa mãn chúng tôi. Có cái gì đó đang 
ở bên ngoài chính bạn, ở những nơi hoang vắng. Có cái gì đó mà nếu như 
bạn ở một mình cách ấy, điều đó điều khiển bạn. Tôi đoán rằng đó là một 
lý do tôi thích ở những nơi vắng vẻ. Bạn có thể tránh xa quyền lực của kẻ 
thù. 
8-4 Vậy như chúng ta ở đây, ma quỷ hầu như làm đau đớn cho đến khi nó 
chiếm hữu được. Nó phải... Các bạn nhớ rằng những ma quỷ này bị đuổi ra 
khỏi Quân đoàn. Chúng - chúng còn muốn làm thiệt hại nhiều hơn nữa, cho 
nên chúng đã xin nhập vào bầy heo. Vì thế những quỷ phải có cái gì đó để 
làm qua con người. Đó là cũng cách Chúa làm. Ngài phải có chúng ta; Ngài 
đang dựa vào chúng ta để làm việc qua chúng ta. 
8-5 Nhiều người đã đến trong khi chúng tôi đang ở trên cuộc hành trình 
với nhiều giấc mơ. Đức Chúa Jêsus không bao giờ sai nhưng ban cho một 
sự thông giải (interpretation) chính xác và thật sự là -- hoàn toàn chính xác 
là cách đó. 

 Và rồi Ngài thật tuyệt vời với chúng tôi dẫn chúng tôi đến mục tiêu 
(game) và nói cho chúng tôi biết nó ở đâu, bạn biết không. Thật là tuyệt 
vời. Ban đêm chúng tôi cắm trại cách xa mọi người nhiều, nhiều dặm và 
nhìn ngọn lửa trại lập lòe chung quanh vách núi, ồ, thật hùng vĩ làm sao. 
9-1 Ở đó, có một người đang gặp rắc rối với vợ anh mà đã... Nhiều năm 
trước cô ta ngẩng đầu lên trong Buổi nhóm của tôi, và tôi đã yêu cầu họ cứ 
cúi đầu xuống. Có một tà linh không muốn lìa khỏi -- một người đàn bà 
đang nằm trên bục, người phụ nữ bất kính ấy đã ngẩng đầu lên mất trật tự. 
Tà linh đã lìa khỏi người đàn bà nằm trên sàn và nhập vào người phụ nữ 
bất kính ấy. Việc này đã gần 14 năm. Cô ở trong tình trạng nguy kịch kể cả 
tâm thần, đến nỗi kể cả làm những việc không tốt. Chẳng hạn, bỏ chồng lấy 
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người đàn ông khác trong khi vẫn còn sống với chồng, rồi tuyên bố cô 
chẳng biết mình đã làm điều đó.  
9-2 Do đó họ - họ cố gắng khám nghiệm cho cô về vấn đề này -- Bạn gọi 
điều đó là gì khi bạn -- mắc chứng “Mất trí nhớ”? Chà, ngay cả tên mình 
cũng không nhớ. Tôi nghĩ đúng thế, Bác sĩ à. Nhưng không phải thế; Nó là 
một linh, và - và phụ nữ ấy là người bạn tốt của tôi, nhưng kể từ đêm đó, cô 
cố ý ghét tôi. (Dĩ nhiên các bạn có thể biết tại sao.) 

 Nhưng khi chồng cô đến và chúng tôi quỳ gối trong phòng cầu 
nguyện, thì Thánh Linh đã giáng xuống; Chính là thế. Rồi Ngài đã hiện ra 
với chồng cô tối ấy trong một giấc mơ. Ngài trở lại trong một giấc mơ; 
Chồng cô nghĩ rằng chỉ là một trò đùa. Sau đó nhận biết đó là sự trả lời cho 
vợ mình được chữa lành,  

 Thánh Linh giải quyết cách kỳ diệu thay!... Trên đường xuống Tucson 
với Anh Norman và họ, ở đó, Chúa đã bắt đầu làm việc trở lại với quyền 
năng lớn lao của Ngài và bày tỏ nhiều thứ khác. 

 Một đêm nọ, điều gì đó đã lôi kéo tôi đến kết luận ở đây, tôi đang 
đứng với Anh Wood và Anh Sothmann, chúng tôi cùng đứng ở đó khoảng 
10 giờ đêm, nhìn lên bầu trời, và một sự kinh hoàng đi ngang qua tôi, tôi 
nói, “Nhìn lên trên trời kìa, tất cả Đạo quân Trên trời Vĩ đại đó rất đều, mọi 
thứ thật hài hòa cách hoàn hảo.”  
9-4 Anh Wood nói, “Nhìn 2 ngôi sao nhỏ thật gần nhau nó -- trông giống 
như một ngọn đèn.”  
9-5 Tôi nói, “Nhưng anh biết đó, Anh Wood à, theo khoa học, trong chòm 
sao Gấu đó (chòm sao nhỏ, chòm sao lớn), những ngôi sao ấy nhìn qua 
khoảng 5 cm; Nhưng mà chúng còn cách xa hơn là từ chúng ta đến đó. Nếu 
chúng bắt đầu đến trái đất nó sẽ mất hàng ngàn dặm một giờ, phải mất hàng 
trăm năm chúng mới có thể đến trái đất.” Tôi nói, “Trong tất cả trật tự bao 
la rộng lớn nầy ở đây, đều vĩ đại và theo một hệ thống nhất định, tuy nhiên 
họ nói rằng họ có thể nhìn thấy qua kính viễn vọng 120 triệu năm ánh sáng 
ở ngoài đó, còn có những mặt trăng và ngôi sao. Tuy nhiên Chúa đã tạo 
dựng mỗi vật trong chúng. Ngài ngự ở giữa chúng. 
10-1 Tôi nói rằng, “Ở nơi nào trong đó, có một lần trong đài thiên văn, tôi 
đã hướng về cung hoàng đạo, bắt đầu với cung Trinh nữ, cho đến thời đại 
Con Cua, đến cuối cùng là cung Sư tử, sư tử Leon. (Bắt đầu từ con giáp 
đầu tiên đến con giáp thứ 12.) Lần đầu tiên Chúa đến trần thế bởi một trinh 
nữ, lần thứ 2 Ngài đến bởi một Sư tử của Chi phái Giu-đa.” Và tôi nói “Tôi 
đã cố gắng hết sức để thấy cung hoàn đạo mà không thể thấy được; Nhưng 
nó kia kìa. Những người nào đã được huấn luyện, đều biết nó đó. Gióp đã 
thấy nó; Người thường nhìn vào đó. Ấy là Kinh thánh ngày ấy. Nhưng 
trong khoảng không phải đi mất hàng chục hay hàng tỉ năm ánh sáng, Đức 
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62-2 Chúa ơi! Họ đang nằm trên giường bệnh ở đây, không gì ngoài một 
đứa trẻ, chỉ là một đứa bé gái rất dễ thương. Nó không thể sống, Chúa ôi. 
Sa-tan đã gieo điều dữ trên cô bé này, và các Bác sĩ của thê gian nầy đã cố 
gắng hết sức để cứu nó, nhưng họ không thể làm được gì. Họ đã bó tay rồi; 
Họ không biết làm gì khác nữa. Nhưng Chúa ơi, con vui mừng vì trong 
chương khác có chép. Chúng con có thể lật lại trang khác và trong trang 
này chúng con thấy một Danh Y Vĩ đại đến. Chúng con đang mời Ngài chỉ 
bảo sáng nay. 
62-3 Vậy thì Chúa ơi! Lời của Ngài há chẳng Hứa rằng, “Kẻ tin sẽ có 
những dấu hiệu nầy” sao? Chúa ôi, nếu con không có lòng tin xin cho con 
tin bây giờ. Nếu cô bé nầy không phải là người tin, xin cho cô bé tin giờ 
nầy. “Những kẻ tin sẽ có dấu hiệu này: Nếu họ đặt tay trên cho kẻ đau, kẻ 
đau được chữa lành.” Cũng có Lời chép rằng, “Nhân Danh Ta sẽ đuổi 
quỷ.” Chúa ơi, tất cả đó là Lời Ngài; Đó chính là Lời Ngài.  

 Giờ đây như một đầy tớ Ngài, như Ngài đã Phán, “Nếu nơi nào có đôi 
ba người nhóm lại, Ta sẽ ở giữa và nếu các ngươi hiệp ý với nhau xin điều 
chi thì các ngươi sẽ nhận được điều đó.”  
62-5 Chúa ơi! Đây có thể là đứa trẻ bệnh nặng nhất trong tòa nhà này sáng 
nay. Bởi vì cô bé không thể sống mà không có Ngài lâu hơn nữa, cô bệnh 
rất nặng. Vì thế hết thảy chúng con đều hiệp ý như từng người lính đang 
đứng đây, nhóm chúng con đứng đây là Dòng dõi Thánh của Áp-ra-ham. 

Bây giờ chúng con đang đối diện với Sa-tan. 

 Ngươi có thể sửa soạn để đi, ớ Sa-tan, bởi vì vũ khí của chúng ta là 
chiếu sáng, ánh sáng đang chiếu, những người đàn ông, đàn bà đang cầm 
gươm tiến đến ngươi vì cô bé nầy. Hãy ra khỏi nó, ớ Sa-tan. Hãy lìa khỏi 
đứa bé ấy. Vì đây là Đạo quân của Đức Chúa Trời Hằng Sống, chúng ta 
thách thức mày, nhân Danh Đức Chúa Jêsus Christ hãy lui ra khỏi cô ta 
ngay. Ta đặt tay mình lên trên cô bé. 
63-1 Ớ Sa-tan, mày đã trói buộc đứa bé này; Mày đã làm điều ác này, ta 
biết mày mạnh hơn một địch thủ của con người nhưng mày không phải là 
địch thủ của Đức Chúa Trời, vậy ta đến trong Danh của Ngài. Hãy cút khỏi 
cô ta ngay, hỡi linh của quỷ dữ. Ngươi chính là quỷ bệnh tật, hãy ra khỏi 
đứa trẻ này, để nó có thể đi tự do kể từ ngày hôm nay. Nhân Danh Đức 
Chúa Jêsus Christ ta tuyên bố điều này. 

 Lạy Chúa là Đức Chúa Trời. Ngài là Đấng đã khiến cho kẻ chết sống 
lại, chứng tỏ Ngài là Đức Chúa Trời, xin Ngài khiến cho người phụ nữ trẻ 
này được chữa lành và sức khoẻ được bình phục trở lại hầu cho cô đứng 
trong tòa nhà này. Ma quỷ ra khỏi cô ta. Ngài khiến cho cô mạnh khoẻ. 
Nguyện đời sống cô sẽ ngợi khen và làm sáng Danh Đức Chúa Trời. Đó là 
lời nói được xưng ra, bây giờ xin làm cho được ứng nghiệm.  
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 Kế đó, khi tôi nắm được tay của người vợ yêu dấu của tôi, nhìn xung 
quanh thấy những anh em đồng lao cùng vợ con của họ; Chúng tôi bắt đầu 
cùng đi đến Thiên đàng của Đức Chúa Trời và các Thiên sứ đầy dẫy trên 
không trung hát những bài thánh ca tán tụng...  

 Khi trận chiến chấm dứt chúng ta sẽ đội lấy mão miện. Ô! chao ôi. Ồ, 
những Chiến sĩ Thập tự sáng nay, hãy kéo cánh tay đức tin ra đây và nắm 
giữ Vũ Khí nầy. 

 Về cái gì thế? Bạn sẵn sàng chưa? Hãy lấy Vũ Khí ra và nói, “Chúa 
ôi! Con không quan tâm đến những gì ma quỷ đã nói hoặc bao nhiêu người 
khác đã nói, sáng nay con đang tin. Con đang tin.” 
61-3 Như tôi đã nói ngày nọ, cách đây vài Chúa Nhật, có một người đã nằm 
mơ, anh mơ thấy rằng ma quỷ là một cái gì đó nhỏ bé già nua đè lên người 
anh, anh la lên, “Ê! Ê! Đi chỗ khác.” Anh nhảy lùi lại, con quỷ nó trở nên 
lớn hơn. “Ê! Ê! Đi chỗ khác. Anh nhảy lùi lại, con quỷ càng lớn hơn nữa. 
Sau cùng con quỷ nó to lớn bằng anh, đang muốn không chế anh, anh biết 
rằng anh phải chiến đấu với nó, vì vậy anh nhìn quanh để tìm một cái gì đó 
chiến đấu với quỷ. Anh cầm quyển Kinh thánh lên. Quỷ bảo, “Ê! Ê! Đi chỗ 
khác.” Anh cũng kêu lên, “Ê! Ê! Đi chỗ khác,” giáng trả lại vào nó, thế là 
con quỷ nhỏ dần, nhỏ dần, anh đã đánh nó chết bằng Lời Đức Chúa Trời. 
61-5 Bạn là một người lính phải không? Hãy nắm giữ Lời Chúa và nói 
rằng, “Có Lời chép rằng.” A-men! Ta sẽ không chết; Ta sẽ sống. Ta sẽ ngồi 
ngay trong Đền thờ này ngợi khen Đức Chúa Trời về sự nhân từ của Ngài, 
với tất cả những người đó.” Anh chị em tin như thế chứ, hỡi những Thánh 
đồ? [Hội chúng nói, “A-men!” - Bt] Chúng ta hãy cúi đầu. 
61-6 Ô! Lạy Chúa là Đức Chúa Trời, Đấng Dựng nên trời đất, xin cho mọi 
người nhận biết rằng ngày nay Ngài vẫn là Đức Chúa Trời. Cho dù con có 
thể giảng dạy bao nhiêu, nói bao nhiêu điều đi nữa, Chúa ôi, một Lời Phán 
của Ngài giải quyết điều đó. 

 Những cái khăn tay này đang nằm đây, tượng trưng cho người bệnh. 
Con nguyện xin Cha trên trời, ơn phước và quyền năng của Ngài sẽ ở trên 
mỗi một người khi con đặt tay trên họ. Chúa ơi! Nhân Danh Đức Chúa 
Jêsus Christ, xin Ngài xức dầu trên những chiếc khăn này, bởi Sự Hiện 
Diện thánh của Ngài; Vì có Lời chép rằng không có gì chống lại nổi Lời. 
Nhưng có Lời nói rằng, “Họ lấy những chiếc khăn và áo của Phao-lô đã 
mặc mà để trên các kẻ đau yếu; Thì họ được lành bịnh và được cứu khỏi 
quỉ dữ.” 

 Bây giờ chúng con không phải là Thánh Phao-lô nhưng Ngài vẫn là 
Đức Chúa Trời, và Ngài vẫn là một Đức Thánh Linh ấy. Con đặt tay lên 
những chiếc khăn này trong Danh Đức Chúa Jêsus, xin Ngài chữa lành và 
chúc phước cho mỗi người trong họ. 
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Chúa Trời ngự ở giữa đó, và Ngài nhìn xuống. Phao-lô cũng ở đấy, mẹ 
thân yêu tôi đang ở nơi nào đó đang nhìn xuống.”  

 Tôi nghĩ đến trật tự của Đạo quân Trên trời ấy, không một cái nào có 
thể ra khỏi vị trí đó được; Mỗi cái phải giữ giờ của mình cách hoàn hảo: 
Đức Chúa Trời là một Đạo quân Vĩ đại. 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 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 thể sống trên mặt đất ở 
đây. Không có hình dạng, bóng tối, trống không, và mờ tối, nước bao phủ 
trái đất. Nếu mặt trăng từng di chuyển, nó sẽ lại di chuyển không có gì thay 
đổi. Khi mặt trăng rung chuyển một chút ra khỏi trái đất thủy triều dâng 
lên; Khi mặt trăng đi xuống, thủy triều rút xuống. Đó là đội quân hùng 
mạnh của Đức Chúa Trời.  
10-3 Khi nghĩ về Đạo quân hùng mạnh của Đức Chúa Trời ở đó... Bấy giờ, 
chúng tôi 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. Nếu có di chuyển nào đó, nó là nguyên nhân 
và sẽ ảnh hưởng đến trái đất nầy. Chúng ta thấy kết quả của nó bây giờ, từ 
sự di chuyển vào các điểm khác. Nó gây ảnh hưởng; Nó ảnh hưởng đến 
mọi thứ. 
10-4 Rồi tôi nghĩ rằng, nếu Đạo quân Trên trời phải giữ đúng vị trí của nó 
để làm cho mọi thứ trật tự, thế thì còn cái không trật tự ở dưới đất thì sao? 
Khi người ta đi ra ngoài trật tự, đưa toàn bộ sự việc vào sự vui chơi giải trí 
thì như thế nào. Toàn bộ chương trình của Đức Chúa Trời bị đảo ngược khi 
một thành viên ra khỏi trật tự. Chúng ta cố gắng giữ trật tự của Thánh Linh. 
11-1 Sáng nay tôi muốn đến với Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ có Buổi nhóm 
Chữa lành thật sự, để có thể giữ nhóm này mà chúng tôi đã nhóm lại dưới 
mái nhà sáng nay trong một không khí hài hòa mà Đức Thánh Linh sẽ đặt 
vào mỗi chi thể 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. Nếu như chúng ta cứ nắm giữ địa vị 
của mình...  
11-2 Vậy thì, như tôi đã nói lúc ban đầu, đây là người phụ nữ có bệnh ung 
thư mà Bác sĩ Hob Brook đã cắt bỏ... Đức Chúa Trời khiến gây nên tiếng 
xôn xao trong bệnh viện vì đã cắt bỏ ung thư mà không để lại vết sẹo, bạn 
không biết cũng Đức Chúa Trời ấy đang ở đây không? [Cả hội chúng nói, 
“A-men!”] Chỉ có một điều mà Ngài đang đợi là muốn thấy được Đạo quân 
của Ngài biết giữ lấy vị trí của họ, giống như các vì sao giữ vững vị trí [quĩ 
đạo] của mình vậy. 
11-3 Hiện giờ, bạn biết chúng ta có cuộc chiến nầy đến cuộc chiến khác và 
tiếng đồn về giặc. Nếu trái đất ngừng quay thì chúng ta sẽ có nhiều cuộc 
chiến hơn. Nhưng bạn có nhận ra rằng thật ra chỉ có 2 quyền lực tồn tại 
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trong vũ trụ không? Tất cả những sự khác biệt của chúng ta giữa các dân, 
và sự khác biệt giữa mọi thứ với nhau, tất cả đều dẫn đến từ 2 quyền lực. 
Chỉ có 2 quyền lực và 2 vương quốc: 2 quyền lực và 2 vương quốc. Tất cả 
những cái thứ yếu khác đều liên kết với một trong 2 quyền lực đó. 2 quyền 
lực đó là quyền lực của Đức Chúa Trời và và quyền lực của Sa-tan. Đó là 
điều mà -- mọi cuộc chiến, mọi việc mất trật tự và mọi việc đã xảy đến 
dưới sự kiểm soát của Đức Chúa Trời, hoặc của Sa-tan, vì đó là 2 quyền 
năng tồn tại duy nhất. Đó là quyền năng Sự Sống và quyền năng sự chết. 
Vậy thì, đó là 2 quyền lực duy nhất. 
11-4 Sa-tan có thể chỉ... Quyền lực nó có là quyền năng của Đức Chúa Trời 
bị làm cho hư hoại. Mọi thứ Sa-tan có không phải là quyền năng thực sự 
mà chỉ là sự bóp méo về quyền năng của Đức Chúa Trời. Sự chết chỉ là 
một sự sống bị làm cho hư hoại; Lời nói dối chỉ là sự thật bị nói lại sai (the 
truth mistold). Các bạn thấy không? Ngoại tình là một hành động sai mục 
đích, một hành động công bình bị lạm dụng. Đúng không? Mọi thứ Sa-tan 
có là điều gì đó đã bị phá hoại, chứ không phải là quyền năng. 

 Hôm nay chúng ta ngồi đây, có quyền lực nầy nếu không thì quyền 
lực kia đang kiểm soát chúng ta. Vì vậy, chúng ta hãy đuổi quyền lực của 
ma quỉ. Chúng ta hãy giữ vị trí của mình như những ngôi sao trên trời. 
12-1 Như Kinh thánh nói, “Sao đi lạc (trong sách Giu-đe), sôi bọt ô uế của 
mình.” Chúng ta không muốn là những ngôi sao đi lạc: Không biết điều 
nầy có đúng không, không biết điều kia có đúng không, không biết nó có 
xảy ra không, không biết nó có thể xảy ra như thế nào. Đừng tự hỏi, hãy 
giống những ngôi sao kia ở trên trời như những người lính phải làm bổn 
phận của họ. Hãy đứng đó tin. Sự Sống và sự chết...  
12-2 Quân đội -- khi một quân đội của nước này thật sự chống lại quân đội 
nước kia, trước hết nên ngồi xuống suy nghĩ điều gì đúng, điều gì sai, và 
chúng có thể chống lại hoặc không chống lại quốc gia kế tiếp hay không. 
Chúa Jêsus đã dạy điều đó. Nếu người ta làm điều đó, nếu các dân -- ngồi 
lại và suy nghĩ tất cả các mặt thì sẽ không còn chiến tranh nữa. 

 Bây giờ chúng ta thấy nếu như con người không làm chuyện đó, nếu 
những người đứng đầu quân đội trước hết không chịu ngồi lại xem thử họ 
đúng không, động cơ và mục đích đúng đắn, họ có đủ sức mạnh và quyền 
lực để đánh bại đạo quân khác không; Thế thì họ chắc chắn thua cuộc. 
12-4 Đó là chỗ Tướng Custer đã mắc phải sai lầm. Như tôi biết Tướng 
Custer đã ra lệnh theo chánh quyền, không được vào đất Sioux, vì đó là 
thời gian lễ nghi tôn giáo với họ; Đó là thì giờ Thờ phượng; Họ đang có 
một ngày lễ. Nhưng Custer đã uống say và ông nghĩ cứ làm điều đó dù thế 
nào đi nữa. Ông đã đi qua dù có lệnh hay không có lệnh. Thế rồi họ bắn 
chết vài người vô tội. Tôi nghĩ, họ cũng đánh những người đó nữa. Đó là 

 62-0311  55 

thế thôi. Khi họ đi và những người lính Đức -- những người lính Nga nầy 
ăn mừng. Bạn biết đấy, họ đi vào với thứ buồn cười đó. Tôi đã thấy nó trên 
một bức hình ở Luân Đôn ngày nào, cách họ đi vào (Bức hình có thật về sự 
việc đã xảy ra) -- đi vào tổ chức ăn mừng. Ôi, chao ôi! Khi chúng tôi nghe 
rằng cuộc chiến kết thúc, chúng ta la hét thổi còi. Khi những anh hùng trở 
về được gặp chúng ta họ reo hò la hét.  
60-2 Tôi có một người cháu họ trong số người ấy, khi trở về đã nói, tất cả 
những người cựu chiến binh đó đều hoảng sợ đến nỗi họ không thể ra khỏi 
giường; Vì thế họ chỉ lăn mình trên mui tàu khi họ về đến, nhìn thấy Tượng 
Nữ thần Tự do đứng đó. Họ nói, “Những con người vĩ đại đang đứng đó, 
họ chỉ khóc và ngồi xuống ngay chỗ đó như thế khi họ thấy Tượng Nữ thần 
Tự do.” Sau khi xa nhà 4 năm chiến đấu, bị chấn thương chiến tranh cùng 
mọi thứ khác, nhưng họ biết rằng vợ, người yêu, cha mẹ, con cái cùng tất 
cả người thân đã từng yêu mến họ đã ở sau Tượng Nữ thần tự do ấy; Nó 
đại diện cho những gì mà họ đã chiến đấu cho. Ồ, những tiếng còi thổi lên, 
và thành phố New York đắm chìm trong tiếng hò hét (Đó là tất cả.) khi 
những người anh hùng của họ đang diễu hành trở về. Đó sẽ là thứ yếu mà 
thôi. 
60-3 Lần nọ sau một trận chiến lớn, Hoàng đế La-mã Sê-sa (Caesar) đã nói, 
“Ta muốn tất cả những chiến binh nổi tiếng nhất của ta cưỡi ngựa diễn 
hành trước mặt ta để ăn mừng chiến thắng kẻ thù của chúng ta.” Tất cả 
những sĩ quan đều phải trang phục chùm lông chim và đánh bóng thuẫn của 
mình để đi diễn hành (Bạn biết, giống như thế) -- giống như người lính thật 
vậy. Sau một lúc, một anh chàng đi qua, ngừng lại? Chà, anh ta hầu như 
ngước lên và cứ như thế. Hoàng đế Sê-sa (Caesar) nói, “Chờ một chút, chờ 
một chút. Anh (không trang phục như một sĩ quan) đến đây.” Ông nói, “Do 
đâu mà ngươi có những vết sẹo nầy?”  

 Anh ta trả lời, “Ngoài chiến trường.”  

 Rồi Sê-sa (Caesar) ra lệnh, “Hãy lên đây, anh là người mà tôi muốn 
ngồi bên tôi.” Tại sao? Anh ta đã tỏ cho thấy mình đã ở chiến trường. 

 Ô! Chúa thương xót kẻ bị hộp cá mòi làm đứt tay mà được nhận lãnh 
sự tuyên dương. Tôi muốn có cái sẹo chiến tranh đó. Như Phao-lô 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 chiến trường. 
60-5 Chẳng bao lâu nữa, khi Chủ Tướng của chúng ta sẽ đến, Đấng đã 
trang bị vũ khí cho chúng ta, Đấng đã ban áo giáp của Đức Chúa Trời, là 
Thánh Linh, ban cho chúng ta Lời để đứng ra ở 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 Người. Còn anh chị em thì sao? [Hội chúng nói A-men!] 
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 “Hãy dời trại ngươi đến đây.” Ông đã đi và xây cho Chúa một Bàn thờ 
ở đó. 
 Sa-tan đến nói rằng, “Này, ta nói cho ngươi biết, không phải nơi này 
đâu.” 
 “Ta sẽ ở ngay tại đây; Hãy ra khỏi địa phận của ta.” Ông nói. Ha-lê-
lu-gia!  
 Lót nói rằng, “Tốt hơn là cậu đi xuống nơi đây; Chúng ta sẽ có một thì 
giờ tuyệt vời ở đây. Chúng ta có một tổ chức ở dưới đây. Tại sao, vợ cháu 
là người đứng đầu về xã hội văn chương và mọi thứ khác ở thành phố này. 
Cháu muốn cậu hãy đi xuống đây.”  
59-2 Sa-ra nói, “Áp-ra-ham ơi!...” 
 “Im đi, Sa-ra! (Ha-lê-lu-gia!) Hãy ở ngay chỗ này. Đây là nơi mà Đức 
Chúa Trời đã đặt để tôi; Ngay chỗ nầy là nơi tôi đang đứng đây.” 

Ngợi khen Jêsus Đấng oai quyền thay, 

Các Thiên thần sấp trước Ngài; 

Cung hiến vương miện tôn Christ lên ngai, 

Tung hô Danh Chúa quyền oai. 

Nương trên Jêsus như Tảng Đá khối; 
Các chỗ đứng khác dường cát lún thôi, 

Thật bao nơi kia giống như sa bồi. 

 Ngay cả chính sự chết, mọi thứ khác đều là cát lún thôi. “Nương trên 

Jêsus như Tảng Đá khối...” Dòng dõi Thánh của Áp-ra-ham, Dòng dõi 
Thánh. 
59-5 Tại sao, đạo quân Anh hầu hết được lựa chọn là những người thuộc 
dòng máu Hoàng gia Anh. Dòng dõi Thánh của Đấng Christ là một Hội 
thánh đầy dẫy Đức Thánh Linh, đầy dẫy Thánh Linh. Đầy dẫy Thánh Linh 
là gì? Dòng dõi Thánh được chọn bởi Lời Hứa, không phải bởi 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 và la lớn, “Ha-lê-lu-gia!” 

 Ngay cả sự chết đến nói rằng, “Nó đang ở trong tay áo ngươi.”  

 Hãy nói, “Tránh ra, ta đang vượt qua sông Giô-đanh.” Dọn đường tiến 
bước vào Đất Hứa. A-men! 
59-7 Điều gì xảy ra? Khi trận chiến tràn khắp nơi (Tôi sẽ chấm dứt bây giờ, 
đủ rồi.), khi trận chiến xảy ra khắp nơi, các thánh đồ đang tiến bước về 
nhà... Tôi muốn hỏi bạn một điều. Điều gì đã xảy ra -- Điều gì xảy ra khi 
Hít-le tiến vào nước Pháp? Tại sao, họ nói bạn không thể thấy bầu trời vì 
máy bay che kín hết. Quân Đức đi diễu hành (Thấy không?) cứ đứng đó 
khi ông đi ngang qua, cử hành lễ chiến thắng. 

 Khi Stalin đến nước Nga, cách nhiều dặm đằng sau, những xe tăng nối 
đuôi nhau, chỉ thành phố Bá-linh bị ném bom đến nỗi không còn lại gì. Chỉ 
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những người hướng đạo đi săn tìm thức ăn nuôi dân mình trong khi họ thờ 
phượng. Tướng Custer băng qua thấy họ và nghĩ rằng họ có mục đích khác 
và bắn vào các người hướng đạo này. Họ trốn thoát và quay về. Họ đã làm 
gì? Họ tự trang bị vũ khí và đến, đó là sự kết liễu của Tướng Custer vì 
không ngồi lại suy nghĩ trước khi hành động.  

 Ông không có trách nhiệm và quyền hành tại đó. Ông đã đuổi người 
da đỏ ra khỏi bờ biển đông suốt cho đến bờ biển hướng tây. Họ đã có một 
hiệp ước nhưng ông đã phá bỏ hòa ước. Khi đã phá bỏ hiệp ước, ông đã 
thua trận.  
12-6 Vì thế, một đạo quân, khi bước vào trận chiến, trước tiên phải có sự 
lựa chọn chiến sĩ. Họ phải được trang bị và huấn luyện để chiến đấu. 

 Tôi tin rằng trận chiến lớn nhất chưa từng có, bây giờ nó sắp xuất 
hiện. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời đã lựa chọn ra những Chiến sĩ của Ngài 
và trang bị, huấn luyện cho họ để trận chiến thật sự bắt đầu. 
13-1 “Trận chiến lớn nhất chưa từng có” đầu tiên nầy đã bắt đầu trên Thiên 
đàng khi Mi-ca-in và các Thiên sứ của Chúa chống lại Lu-ci-phe và các sứ 
của nó. Trận chiến đầu tiên đã bắt đầu ở trên Thiên đàng, vì thế tội lỗi 
không phải bắt đầu ở dưới đất, nó đã bắt đầu từ trên Thiên đàng.  

 Sau đó nó đã bị ném ra khỏi Thiên đàng xuống thế gian, giáng trên 
loài người. Rồi trận chiến từ những Thiên sứ trở thành trận chiến con 
người. Sa-tan đến để phá hủy sự sáng tạo của Đức Chúa Trời. Cái gì Đức 
Chúa Trời đã tạo ra cho chính Ngài, Sa-tan đến để phá hủy các sự đó. Đó là 
mục đích của Sa-tan, là để hủy hoại điều đó. 

 Khi ấy nó bị ném xuống từ Thiên đàng, bị đuổi ra khỏi Thiên đàng 
xuống thế gian và giáng trên con người. Như thế thì trận chiến từ các Thiên 
sứ trở nên trận chiến con người. Sa-tan bắt đầu hủy diệt sự sáng tạo của 
Đức Chúa Trời. Những gì Đức Chúa Trời đã tạo dựng cho chính Ngài, Sa-
tan đã đến để hủy diệt. Đó là mục đích của nó, là để hủy diệt điều ấy. 

 Rồi thì trận chiến bắt đầu ở thế gian và bắt đầu trong chúng ta, và nó 
trở nên dữ dội chưa từng thấy kể từ đó. 
13-2 Trước khi bất cứ trận chiến nào có thể dàn trận, trước tiên họ phải 
chọn nơi gặp gỡ hay một nơi mà trận chiến được xảy ra, nơi chọn lựa. 

 Trong Thế Chiến thứ nhất, nó được xảy ra trong một khu vực giữa 2 
trận tuyến, và những nơi họ đánh nhau, và đó phải là nơi được chọn sẵn. 

 Giống như khi Y-sơ-ra-ên chiến tranh với quân Phi-li-tin, có -- một cái 
đồi nơi họ tụ tập mỗi bên. Đó là nơi mà Gô-li-át xuất hiện và khiêu khích 
quân Y-sơ-ra-ên. Đó là thung lũng nơi mà Đa-vít đã gặp Gô-li-át. Ông vượt 
qua lạch nhỏ, chạy qua giữa 2 ngọn đồi để nhặt những hòn đá nhỏ. Đó phải 
là nơi được chọn. 
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13-4 Trong nơi nầy, có một - một mảnh đất đối đầu, “vành đai trắng” và họ 
sẽ chiến đấu tại nơi này. Họ không chiến đấu ở vùng mà người chiến đấu ở 
đằng này, người khác ở chỗ khác, kẻ khác nữa chạy ở đằng kia, đó là một 
trận tuyến họ đối đầu để thử nghiệm quyền lực của mình, nơi mỗi bên thử 
sức mạnh của đạo quân của mình với đạo quân khác -- một nơi đối đầu lẫn 
nhau.  

 Đừng - đừng quên điều này. Khi “cuộc chiến lớn nhất” xảy ra trên đất 
đã có một chỗ gặp nhau; Phải có một chỗ đã được lựa chọn cho cuộc chiến 
bắt đầu, cuộc chiến thật tàn khốc; Chiến trường bắt đầu trong tâm trí của 
nhân loại. Đó là nơi trận chiến bắt đầu. Tâm trí con người được lựa chọn 
cho cuộc chiến xảy ra, nơi nó bắt đầu; Và chính là nơi đó, bởi vì những 
quyết định được làm từ tâm trí, cái đầu.  

 Họ không bao giờ bắt đầu cuộc chiến từ tổ chức nào đó; Họ không bao 
giờ bắt đầu từ công việc máy móc nào đó; Mặt đất này không bao giờ khởi 
đầu cuộc chiến. Vì vậy tổ chức đó có thể chẳng bao giờ, chẳng hề làm được 
công việc của Đức Chúa Trời, bởi vì chiến trường nơi các bạn đối đầu kẻ 
thù mình là trong tâm trí. Bạn phải chọn lấy. Nó đối đầu với bạn. 

 Tôi muốn cô gái nhỏ đau nặng này ở đây tin chắc lắng nghe điều nầy 
thật kỹ. 
14-2 Sự quyết định ở trong tâm trí, cái đầu. Đó là nơi mà Sa-tan gặp bạn và 
có những sự quyết định bởi vì Đức Chúa Trời đã tạo ra con người bằng 
cách ấy. 

 Bây giờ tôi có... Nếu các bạn nhìn vào ghi chú của tôi, một bản đồ nhỏ 
vạch ra ở đây. Tôi đã vẽ nó cách đây không lâu -- 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. Thể chất của bạn là hạt giống của 
cha mẹ bạn, cuộc sống đến từ cha, phần xác thịt đến từ mẹ. Vì vậy, cả hai 
đến với nhau giống nhau như trứng và máu, trong tế bào máu lại có sự sống 
và trong đó nó phát triển tạo thành đứa trẻ.  
14-4 Mọi hạt giống đều có vỏ bọc bên ngoài, bên trong là thịt, bên trong 
nữa là phôi sự sống đó là cách mà chúng ta được tạo ra. Chúng ta có thân 
thể bên ngoài, tâm hồn, linh hồn. Thân thể bên ngoài có vỏ bọc, bên trong 
(lương tâm và vân vân) là linh hồn, bên trong linh hồn là thần linh. Linh 
quản lý tất cả cái khác.  
14-5 Khi bạn về nhà ngồi lại vẽ ra 3 vòng đai (rings) nhỏ, bạn sẽ tìm thấy 
rằng bên ngoài cơ thể, bạn có 5 giác quan tiếp xúc với nhau, và đó là thấy, 
nếm, cảm xúc, ngửi, nghe; Đó là 5 giác quan kiểm soát thân thể con người. 
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57-5 Chúng ta làm gì đây? Cầm Gươm là Lời của Đức Chúa Trời, nắm giữ 
chặt Lời bằng gì? Một tay của đức tin, bàn tay mạnh mẽ của đức tin, Gươm 
2 lưỡi. Kinh thánh chép trong sách Hê-bơ-rơ 4, “Lời Chúa sắc hơn gươm 

2 lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy.” 
 Anh em ơi! Người lính phải làm gì? Giữ Lời Chúa và nhận lấy Thánh 
Linh. Hãy để Thánh Linh bước vào trong lòng, hãy mở tâm trí bạn ra và 
nói rằng, “Lời Chúa là Lẽ Thật.” (Quý ông bà nói điều nầy.) “Lời Chúa là 
Lẽ thật. Chúa ôi, con sẽ không quan tâm đến những gì mà con cảm nhận 
hoặc bất cứ ai nói gì. Con đang dập tắt hết sự ham muốn xác thịt, sự bối 
rối, sự nghi ngờ, sự vô tín mà con đã từng có. Tất cả tình cảm con từng có, 
cả những bệnh tật cùng tất cả những sự khác mà con đã có, con đang dập 
tắt hết chúng. Con sẽ dẹp tất cả những điều đó và đến thẳng Đức Thánh 
Linh của con.” 
58-1 “Ô! Chúa ôi! Hãy đứng cùng con. Ngài đã Phán Ngài tạo nên con với 
một ý chí tự do lựa chọn.” 

 “Con là con của Ta.”  

 “Thật vậy, con mở lòng và tâm trí con. Xin hãy đến, Đức Chúa Jêsus 
ôi”; Và chụp lấy đức tin, Gươm của Thánh Linh, VÌ LỜI CHÚA PHÁN 
VẬY. Kêu to, ‘Ha-lê-lu-gia!’ A-men! Rồi đánh gục tất cả kẻ thù trước mặt 
mình. A-men! Thế đó. Đánh gục mọi kẻ thù. Nếu có một tà linh nào làm 
cho bạn cảm thấy... Hãy chém nó ngay bằng Lời của Đức Chúa Trời. Sự 
vui mừng của Chúa là sức lực của ta. Hãy tránh khỏi ta. Đánh mạnh và 
chém nó bằng Lời. 
58-2 Dù nó là ma quỷ; Dù nó là kẻ thù; Dù nó là đau ốm; Dù nó là bệnh tật; 
Dù là bất cứ cái gì đi nữa; Hãy nắm lấy Lời và giữ chặt Lời như Gươm: Và 
nếu bạn đánh nó lần thứ nhất nhưng nó không đi, đánh mạnh lần nữa, thêm 
một lần nữa và cứ đánh đuổi nó cho đến khi nào bạn chọc thủng một lỗ nhỏ 
giống như gà con -- hay đại bàng con đang hé nhìn ra bên ngoài từ trong vỏ 
trứng. Hãy tự chọc thủng ngay trên cái vỏ của bệnh tật, chặt đứt nó ra và 
nói “Ha-lê-lu-gia! Điều kế tiếp là gì?” A-men! Đó là trận chiến; Đó là 
người lính, Chiến sĩ của Thập tự giá. Vâng, thưa quý vị.  
58-3 Hãy xua đuổi tất cả kẻ thù đi. Tại sao? Tại sao? Vì chúng ta thuộc 
Dòng dõi Thánh của Áp-ra-ham được được định trước... Khi Áp-ra-ham 
chối bỏ mọi sự mà chống lại Lời của Đức Chúa Trời, ông đã dẹp bỏ ngay 
những gì trở ngại ở phía trước. Chúng nói, “Vợ ông đã già quá rồi.” Ông đã 
chặt bỏ ngay cái tư tưởng này.  
 Ma quỷ nói rằng, “Ngươi không thể làm điều này. Ngươi không thể 
làm điều kia.”  
 Áp-ra-ham đã loại bỏ tư tưởng đó. Ông đã đánh mạnh vào nó và đánh 
cho đến khi nó phải biến đi mất. “Chúa ơi! Điều kế tiếp gì?”  
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 Tôi sẽ chết ngày nào đó, nhưng Lời nầy không thể nào bị diệt vong. 
Các bạn là con người trẻ, nếu nó không xảy ra trong thế hệ tôi, bạn sẽ thấy 
điều đó. Đó là vấn đề.  
56-5 Bạn có nghe tin tức sáng nay không? Phu nhân Tổng thống Kennedy 
sẽ đến thăm Giáo hoàng và Giáo hoàng nói gì? Thấy không? Tất cả các tôn 
giáo trên thế giới... Ô! Có thể chúng ta sẽ hiểu hơn một chút vào Chúa nhật 
tới. 
56-6 Thấy không? Đừng lo lắng về nước Nga, Nga là một viên sỏi nhỏ trên 
bờ biển. Bạn đừng lo lắng về Cộng sản mà hãy nhìn Công giáo La-mã khi 
họ liên kết với các Giáo hội. Không có điều nào được ghi trong Kinh thánh 
về Cộng sản thống trị thế giới. Tôi bước đi bởi Lời ngài, bất chấp điều gì 
khác. Chỉ là Lời Ngài mà tôi tin cậy.  

 Chính là Công giáo La-mã nắm lấy thế giới và là mẹ đẻ của sự tổ 
chức. Chưa bao giờ có một tổ chức nào cho đến lúc Công giáo La-mã xuất 
hiện và tất cả mọi tổ chức đều xuất thân từ đó, Kinh thánh nói vậy. Nó là 
mẹ của những gái điếm (harlots). Tôi có thể nói nửa ngày về điều đó lần 
nữa, nhưng tôi nghĩ mình nên đi tiếp.) 
57-2 Khi kẻ thù tấn công chúng ta, thì... “Ô! Tôi nói với bạn, bạn nên đến 
gia nhập với chúng tôi...” Quí vị sẽ làm gì? Thối lui hay thỏa hiệp? Đó 
không phải là một người lính thật. Không, thưa quý vị. Thế thì chúng ta 
làm gì? Tâm trí, hãy đặt tâm trí mình vào Đấng Christ... Kinh thánh đã nói 
gì về điều đó? Tâm trí mà Chúa muốn ấy là ở trong Đấng Christ. Ngài đã 
có loại tâm trí gì? Ở lại sống trong Lời. Đúng vậy. Hãy ở trong Lời Chúa, 
Lời của Đức Chúa Cha và đánh bại kẻ thù mọi lúc nào.  
57-3 Khi kẻ thù tấn công và cố gắng nói với bạn nên làm điều này điều kia, 
bạn sẽ làm gì? Hãy cứ ở trong Lời Chúa. Đúng vậy. Sau đó, bạn sẽ làm gì? 
Giữ lấy Lời. Lời là gì? Kinh thánh nói ở đây, chúng ta vừa mới đọc. Vì 
Thánh Linh của Đức Chúa Trời là Lời. Nhìn đây. “Cũng hãy lấy sự cứu 

chuộc làm mão trụ, và cầm Gươm, Gươm của Đức Thánh Linh, Gươm 

của Đức Thánh Linh.” Thánh Linh là điều đi vào xuyên suốt tâm trí của 
anh em, vào trong anh em; Và Gươm của Thánh Linh đó là Lời của Đức 
Chúa Trời. Thánh Linh đó chiến đấu bằng điều gì? Đức Thánh Linh tranh 
chiến bằng gì? Những giác quan? Cảm xúc ư? Bằng Lời. Vinh quang thay! 
Chà. Vinh quang thay! 

 Thánh Linh sẽ chiến đấu bằng điều gì? Lời chữa lành. Chúng ta hãy 
nói điều đó, Lời, Lời. [Hội chúng trả lời,”Lời.”] Thánh Linh sẽ chiến đấu 
bằng Lời của Đức Chúa Trời. 

 Thánh Linh của Đức Chúa Trời đi đến ngay với ma quỷ mà nói rằng, 
“Có Lời chép rằng...” A-men! “Có Lời chép rằng...” thì ma quỷ phải lánh 
xa!  
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 Trong thân thể là một linh hồn, linh hồn đó được điều khiển bằng khả 
năng tưởng tượng, lương tâm, ký ức, lý trí, và những cảm giác yêu mến. 
Đó là những thứ điều khiển linh hồn. 

 Nhưng tâm hồn đó chỉ là một giác quan, giác quan đó hoặc thống trị 
nó, là đức tin hay sự nghi ngờ. Điều đó chính xác. Chỉ có một đại lộ đi đến 
với nó, đó tác nhân đạo đức tự do. Bạn có thể chấp nhận sự nghi ngờ nếu 
không thì 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 của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời bắt đầu ở phần 
chính để đặt Lời Ngài trong linh đó. Các bạn đấy, đó là những gì nó thực 
hiện. 
15-2 Ngay bây giờ nếu Hội thánh có thể kết hợp chặt chẽ với nhau như vậy, 
mọi người sẽ hòa hợp nhất trí với nhau, không có nột bóng dáng nghi ngờ ở 
bất cứ đâu, thì sẽ không có một con người yếu đuối, giữa vòng chúng ta 
trong 5 phút nữa; Sẽ không có người nào ở đây khao khát Đức Thánh Linh, 
nhưng sẽ nhận Nó. Nếu các bạn có thể thật sự hiểu được điều nào đó đã sắp 
xếp.  
15-3 Vậy thì, đó là nơi trận chiến bắt đầu -- ngay trong tâm trí bạn, hay là 
bạn sẽ... Bây giờ, nên nhớ rằng, nó không phải là Khoa học Cơ-đốc giáo 
(Christian Science) hiện giờ, tâm trí trên vấn đế; Điều đó không... Tâm trí 
chấp nhận Sự Sống là Lời của Đức Chúa Trời, và điều đó mang lại Sự 
Sống. Thật sự ý tưởng của bạn không làm làm điều đó, nhưng Lời của Đức 
Chúa Trời mang vào kênh tư tưởng của bạn. Đúng không? Đó không phải 
là ý tưởng, như Khoa học Cơ-đốc giáo tạo ra, tâm trí qua sự kiện. Không. 
Không phải thế. Nhưng tâm hồn của bạn chấp nhận nó, và 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, đó là điều nhận lấy Sự Sống. Nó mang đến Sự 
Sống cho bạn.  

 Ô, anh em ơi, khi điều đó xảy ra, khi Sự Sống giáng 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 ngươi muốn và 

điều đó sẽ được ban cho.”  
15-5 Rồi điều đó làm gì? Từ giữa tấm lòng, là tâm hồn, từ đó phát triển 
mạnh nuôi dưỡng các bộ phận. Rắc rối của nó là chúng ta đứng ở đây với 
nhiều nghi ngờ cố gắng chấp nhận những gì ở ngoài đó. Các bạn phải dừng 
tại đó, hạ mình xuống đến với Lời chân thật của Đức Chúa Trời, và rồi nó 
tự động truyền đi ra ngoài. Đó là những gì ở bên trong con người. Điều 
được kể đến là con người bề trong. Lối vào của Sa-tan là từ bên trong.  
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15-6 Bây giờ bạn nói, “Tôi không ăn trộm, không uống rượu; Tôi không 
làm những điều nầy.” Điều đó không liên quan với nó; Chính là bên trong. 
Cho dù bạn tốt đến đâu, đạo đức như thế nào, bạn thành thật thế nào, những 
điều ấy được tôn trọng. Nhưng Chúa Jêsus nói, “Trừ khi con người được 
sinh lại...” Bạn thấy không, có cái gì đó xảy ra từ bên trong. Nếu như bạn 
không làm điều đó, thì đó là điều giả tạo phủ lên tấm lòng, vì sâu kín trong 
tâm hồn bạn khao khát làm việc đó dù thế nào đi nữa.  
16-1 Không phải là giả tạo mà phải là thật. Chỉ có con đường duy nhất có 
thể đi xuống đó, và đó là bằng con đường của tác nhân đạo đức tự do, đi 
sâu vào tâm hồn bởi ý tưởng của bạn. “Vì hắn tưởng trong lòng thể nào, 

thì hắn quả thể ấy. Nếu các ngươi biểu hòn núi nầy rằng: Phải cất 
mình lên, và quăng xuống biển, nếu ngươi chẳng nghi ngại trong lòng, 

nhưng tin chắc lời mình nói sẽ ứng nghiệm, thì điều đó sẽ thành cho. 
[Hội chúng nói, “A-men!” - Bt] Các bạn hiểu không? Các bạn đấy. Đó là 
một chiến trường.  
16-2 Ứơc gì các bạn chỉ lấy đó khởi đầu trước tiên. Chúng ta rất nôn nóng 
thấy điều đó được thực hiện; Chúng ta rất lo lắng để làm điều gì cho Chúa 
lo. Người phụ nữ này không nghi ngờ, không lo lắng để sống; Bà muốn 
được khỏe. Những người khác ở đây cũng muốn được khỏe mạnh. Khi 
chúng ta nghe trường hợp này, giống như Bác sĩ, sự sống lại của người đã 
chết, những việc hết sức vĩ đại mà Đức Chúa Trời chúng ta đã làm, rồi 
chúng ta mong muốn. Sự việc của nó là, chúng ta cố gắng đạt đến qua 
những khả năng phán đoán nầy để nắm giữ điều gì đó giống như ý thức ở 
đây. 
16-3 Rất nhiều người nhiều lần đã hiểu sai Lời, và tôi đã bị hiểu lầm lúc 
nầy, bằng sự kêu gọi đến với Bàn thờ [tới gần tòa giảng để cầu nguyện tin 
Chúa] (making altar calls). Tôi nói, “Tôi không tán thành lắm về sự kêu gọi 
Bàn thờ,” không có nghĩa rằng các bạn không nên kêu gọi, nhưng người 
nào đó nắm tay một người mà nói, “Ồ, Anh John à, anh biết gì không? Anh 
và tôi là hàng xóm suốt thời gian nầy; Hãy lên Bàn thờ đây; Quỳ xuống.”  

 Người ấy đang làm gì? Ứơc gì có cái bảng ở đây, tôi có thể chỉ người 
đó đang làm gì. Ông ta đang cố gắng làm việc với cảm xúc tâm hồn. Điều 
đó không có tác dụng. Đó không phải là con đường lớn. Chắc chắn là 
không. Có lẽ anh ta đang làm việc theo cái gì? Một ký ức, qua giác quan 
của linh hồn. “Ô! Anh John, ông có người mẹ thật tuyệt vời, bà ấy chết 
cách đây đã lâu”: Một kỷ niệm. Thấy không? Bạn không thể làm điều đó, 
nó phải đến trong đường lối của tác nhân đạo đức tự do. Bạn, chính các 
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 
căn bản Lời Ngài. Lời đó là điều có ý nghĩa tất cả.  

 62-0311  51 

 Hãy nghe điều đó trên băng ghi âm. Tôi nói với thế giới hay bất cứ nơi 
đâu những băng ghi âm này có thể sử dụng. Với anh chị em là người ở đây, 
cho dù điều gì xảy ra cho tôi, bạn hãy tin điều này. Nước Nga, chủ nghĩa 
Cộng sản không chinh phục ai cả. Lời của Đức Chúa Trời không thể sai. 
Công giáo La-mã sẽ chinh phục thế giới. 
55-5 Chúng ta hãy lấy khải tượng của Đa-ni-ên; Đó là Lời Đức Chúa Trời, 
“Còn ngươi, hỡi Đa-ni-ên -- ngươi, ồ vua Nê-bu-cát-nết-sa là cái đầu bằng 
vàng: Nước Ba-by-lôn. Một vương quốc khác sẽ cai trị kế tiếp theo, ấy là 
bằng bạc.” Nó là Mê-đi Ba-tư.” Vương quốc khác nữa là Gờ-réc, A-léc-
xan-đơ Đại đế; Tiếp theo đó là La-mã. Không có nói gì về chủ nghĩa Cộng 
sản. La-mã đã chinh phục thế giới. 

 Đức Chúa Jêsus Christ đã được sinh ra trong thời đế quốc La-mã và bị 
bắt bớ. Lần đầu tiên Ngài đến đây bởi đế quốc La-mã. Ngài tái lâm một 
ngày gần đây, Sứ điệp của Ngài bị bắt bớ bởi các giáo phái Công giáo La-
mã, là mẹ của tất cả các hệ phái. Khi Ngài trở lại, Ngài sẽ trở lại để xóa 
sạch đế quốc La-mã, người Do-thái luôn luôn mong chờ Ngài đến để tiêu 
diệt vương quốc La-mã. 

 Hệ thống Công giáo La-mã với nhiều hệ phái trên thế giới, ngay bây 
giờ họ đến với nhau như một tổ chức, như một Liên hiệp các tổ chức lại với 
nhau. Không phải là nước Nga, mà chính là La-mã. LỜI CHÚA PHÁN 
VẬY.  
56-2 Hãy chỉ cho tôi thấy một Lời Kinh thánh nơi nào nói đến chủ nghĩa 
Cộng sản hay bất cứ điều gì khác ngoài La-mã sẽ cai trị. Có phải Mê-đi Ba-
tư kế thừa Nê-bu-cát-nết-sa không? Chắc chắn vậy. Có phải người Hi-lạp 
có kế thừa họ không? Đúng thế. Rồi đến La-mã cai trị phải không? Nó có 
tan rã thành 10 thế lực Ottoman như chúng ta có ngày nay không? 

 “Eisenhower,” có nghĩa là “sắt.” Khrushchev có nghĩa là “đất sét”. Có 
phải họ có buổi họp ngay ở đây và Khrushchev đã cởi giày ra để làm cho 
nó rõ ràng, điều công khai; Ông đã đập giày trên bàn như thế để chỉ cho 
mọi người thấy không? [Anh Branham đập vào bục giảng để minh họa. - 
Bt] Dân sự ngày hôm nay làm sao vậy? 
56-3 Họ đặt niềm tin ở đâu? Tại sao -- anh chị em không tin vào Lời của 
Đức Chúa Trời là Lẽ thật? Và điều đó là...?... ở đây. Điều gì xảy ra cho các 
nhà Truyền đạo ngày nay? Chủ nghĩa Cộng sản, mọi Thầy giảng ở bên 
ngoài đang cố gắng đấu tranh với Cộng sản. Chủ nghĩa Cộng sản chẳng là 
gì cả, điều mà ma quỷ đang bày ra ở dưới mắt của bạn mà bạn không biết. 
Đó là Công giáo La-mã, chủ nghĩa giáo phái. La-mã sinh sản các giáo phái. 
Kinh thánh nói rằng nó là dâm phụ và các con gái của nó là những gái điếm 
chống lại Đức Chúa Trời, chống lại Lời. Hỡi những Chiến sĩ, hãy cầm lấy 
Gươm...?... Hãy ở lại sống trong Lời đó. 
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 Nó đã tấn công Chúa Jêsus đến 3 lần. 3 lần tấn công điên cuồng nó đã 
thử Chúa Jêsus bằng cách không tin vào Lời Đức Chúa Trời của nó. Nhưng 
Chúa Jêsus chính là Lời. Thật vậy, nó không tin điều đó, nên nó nói, “Nếu 
ngươi là. Nếu ngươi là.” Tại đây nó đến tấn công điên dại, giống như đôi 
khi kẻ thù làm. Nó đến đây và nói, “Nếu ngươi là Con của Đức Chúa Trời, 
hãy tỏ cho ta thấy phép lạ đi; Để cho ta thấy điều đó.” Anh em ơi, 3 lần tấn 
công đó nó tung vào, “Nếu ngươi là -- Nếu ngươi là...” 
54-6 Đức Chúa Jêsus là gì? Chúa Jêsus là Lời của Đức Chúa Trời; Ngài là 
Lời. Ma quỷ đã tấn công Lời. Vinh hiển thay. Tôi cảm thấy rất thoải mái để 
dạy điều này, tôi nói thật đấy. Đúng vậy. Đức Chúa Jêsus là Lời. Ban đầu 
đã có Lời, và Lời đã ở cùng Đức Chúa Trời. Lời đã trở nên xác thịt ở 
giữa... Chúa Jêsus là Lời. Ngài đã làm gì? Ngài đã cắt nó thành từng mảnh. 
Ồ, chao ôi. (Tôi sẽ ngừng.) Đức Chúa Jêsus làm gì? Ngài là Lời. Vì vậy với 
Lời Ngài đã đốn ngã Sa-tan trong sự tấn công điên dại của nó. Nó đã cất 
cánh bay vùn vụt như đạo quân xung kích hay điều gì đó giống như thế, 
xông vào Chúa Jêsus, là Lời, và Chúa Jêsus dã lấy Gươm đó và thái nó ra 
từng mảnh. Ha-lê-lu-gia! Chắc chắn vậy, đánh bại nó bằng Lời. 
55-1  Bạn thấy sự tấn công của nó chưa? Xem nào. Hãy lắng nghe thật kỹ. 
Sự tấn công của nó là gì? Làm cho không tin vào Lời của Đức Chúa Trời; 
Đó là chiến thuật tấn công của nó. Đấy, bạn có thể hiểu được “trận chiến 
lớn nhật chưa từng xảy ra chưa”? Chỉ có 2 thế lực duy nhất, đó là Sa-tan và 
Đức Chúa Trời. Vũ khí mà Sa-tan dùng chống lại bạn là gì? Là cố tìm cách 
làm cho bạn không tin tưởng vào Vũ Khí của mình. Nó lột vũ khí của bạn. 
Chúng ta hãy - hãy thật yên lặng lắng nghe giờ nầy, hãy lắng nghe. 

 Nếu nó có thể làm cho bạn không tin, Vũ Khí của bạn tương đương; 
Nếu nó khiến bạn tin rằng Vũ Khí của bạn không đủ mạnh, thì nó đã lột vũ 
khí của bạn rồi đấy. Ô! Anh Neville, tôi hy vọng rằng anh sẽ không bao giờ 
tin điều đó. hãy xem. Nó lột vũ khí bạn khi nó làm cho bạn không tin Vũ 
Khí đó. Khi anh em để Vũ Khí đó xuống, thế là chiến trận của anh em đã 
xong. Hãy nắm giữ Vũ Khí đó; Đứng đặt Nó xuống. Chúng ta thấy sự 
không tin của nó. Xin để... Một điều nữa tôi muốn nói lúc nầy trong một 
phút. 
55-3 Ở nước Nga... Tôi muốn nói điều này vì lợi ích của cựu chiến binh và 
các bạn khác như vậy ở đây, và các bạn sinh viên trường Kinh thánh. Bạn 
đang làm ầm lên và hò hét về nước Nga điều gì? Các bạn đừng nghe tôi nói 
để xây dựng cho mình một nơi trú ẩn bom nguyên tử, phải không? Các bạn 
đang làm nhặng xị lên vì nước Nga ư? Nước Nga không có gì cả; Nó sẽ 
không thắng cuộc chiến nào; Nó sẽ không chinh phục thế giới. Điều gì xảy 
ra với dân sự? Lời của Đức Chúa Trời có thể bị sai chăng? 
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 Nếu như bạn có thể để mọi thứ ra ngoài Lời đó, mọi lương tâm, mọi 
khả năng phán đoán và chỉ để Lời đi vào, Lời sẽ đưa ra hoàn toàn chính 
xác. 
16-6 Ở đây, thấy nó được bao phủ bằng điều gì? Bạn nói, “Ồ vậy thì, à...” 
Bạn nói, “Thôi được, lương tâm và những cảm xúc, và vân vân, không có 
liên quan gì với điều đó chứ, Anh Branham?” Chắc chắn rồi. Nhưng nếu 
bạn để Lời đi vào và che phủ nó bằng lương tâm, thế thì nó không thể tăng 
trưởng; Lời Chúa sẽ bị méo mó biến dạng. Bạn có bao giờ thấy hạt ngô tốt 
đã trồng trong đất và để một que củi rơi nằm trên nó, nó sẽ lớn lên cong 
queo. Bất cứ ai, bất cứ thứ gì sẽ tăng trưởng cách đó, bởi vì điều gì đó đã 
cản trở nó. 
17-1 Thế đấy, đó là nan đề xảy ra với đức tin Ngũ tuần của chúng ta ngày 
nay. Chúng ta đã để quá nhiều thứ cản trở niềm 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: Nhìn vào những người khác. Ma quỷ luôn cố chỉ ra 
những lỗi lầm của người nào đó, nó cố gắng giữ bạn tránh xa Lời chứng 
chân thật. Nó sẽ chỉ cho bạn một người đạo đức giả lúc nào đó, người đi ra 
giả mạo điều gì đó. Ngài không làm thế, bởi vì nó giả mạo. Nhưng nếu điều 
đó đến từ nguồn chân lý của Lời Đức Chúa Trời, “Trời đất sẽ đi qua nhưng 
Lời Ta sẽ không bao giờ qua đi bao giờ.” Lời Chúa phải tồn tại. Bạn hiểu 
điều đó không? 
17-2 Điều đó phải được chấp nhận trong tâm trí; Rồi tin với tấm lòng; Lúc 
ấy Lời của Đức Chúa Trời trở thành một hiện thực; Sau đó mọi cảm giác 
của linh hồn và thân thể được tẩy sạch bởi Đức Thánh Linh. Rồi bạn có 
giác quan của Đức Chúa Trời; Bạn có lương tâm của Đức Chúa Trời; Mọi 
việc tin kính tuôn trào qua bạn. Không chút nghi ngờ gì. Không điều gì có 
thể dấy lên. Không gì có thể trở lại trong ký ức và nói, “Ồ, tôi nhớ cô Jones 
đã cố gắng tin cậy Chúa. Cô A hay B gì đó, cô Doe đã cố gắng tin Chúa vì 
được chữa lành một lần, và cô ấy đã không đứng vững.” Thấy không? 
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. 
Không còn vấn đề gì nữa đối với cô Jones và điều gì cô ta đã làm; Chính 
bạn và Đức Chúa Trời với nhau, không ai khác ngoài bạn và Chúa. Bạn 
đấy; Đó là sự tranh chiến của bạn. 
17-3 Hãy tiêu diệt nó ngay, giết nó ngay tại chỗ. Đừng chần chờ kéo dài sự 
tranh chiến; Hãy ngăn nó lại ngay bây giờ. Nếu không, bạn sẽ giữ chúng 
như là kỷ niệm, lương tâm và mọi thứ bạn nghĩ: “Ồ, có lẽ tôi thất bại. Điều 
đó có thể không đúng.” Bạn đừng làm thế chút nào. Bạn bỏ mọi thứ qua 
một bên và mở ống dẫn ra mà nói rằng, “Chúa ôi, Lời Ngài thì đúng đời 
đời, và Lời đó dành cho con. Giả như tất cả Hội thánh qua đi, nếu cả thế 
giới này qua đi, song con không qua đi vì con đang nhận lấy Lời Ngài.”  
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18-1 Đó là một trận chiến, đó là vấn đề. Tại sao Đức Chúa Trời Toàn Năng 
cắt bỏ đi bệnh ung thư ra khỏi ngực của người phụ nữ mà không để lại vết 
sẹo, mà để cho đứa trẻ nằm chết? Không, thưa quý vị. 
18-2 Cách đây không lâu một bé gái từ trường trung học đến đây. Mẹ cô 
gọi cho tôi và bảo rằng, “Anh Branham, con gái của tôi đã mắc bệnh ung 
thư gan.” (Đó là ung thư hình bướu.) Bác sĩ đã lấy ra từng mảnh từ cuống 
họng của cô đem nó đi xét nghiệm, đúng là bệnh ung thư gan. 
 Bác sĩ nói, “Căn bệnh có thể ăn sâu vào tim, khi đó cô ấy chết... Cô ấy 
chỉ còn sống 3 tháng nữa thôi.”  

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

 Người ta bảo rằng, “Hãy để mặc cô ấy, bởi vì cô ta có thể sẽ chết bất 
cứ lúc nào. Hãy để cho cô ta đi, sống một cuộc sống bình thường như 
thường ngày. Đừng nói cho cô ta biết gì cả.” 

 Do vậy mà người mẹ nói với tôi rằng, “Tôi phải làm gì đây?”  

 Tôi bảo, “Bà có thể đem cô tới đây trong hàng người cầu nguyện. Bà 
đến với cô ấy.” (Tôi cảm thấy hơi buồn cười.)  
18-4 Một buổi sáng nọ khi cô bé đế gần với đôi môi trông tái xanh vì không 
trang điểm, như thường lệ đến trường, và - và con người nhỏ bé đó đi qua 
(Tôi không còn nhớ cô ta đã gọi điện thoại cho tôi là ai), tôi bắt nắm lấy tay 
cô ấy và nói, “Chào chị.” Cô ấy đấy; Chính cô ta. Chỉ trong một chốc lát 
nhìn xuống 2 mẹ cô và thấy cả hai không có Chúa, không có Đấng Christ. 
Tôi nói, “Làm sao có thể được chữa lành dựa trên những thứ nầy? Chị 
muốn tin nhận Chúa Jêsus làm Đấng Cứu Rỗi không? Mời chị đến hồ này 
ở đây và chịu phép báp-têm trong Danh Chúa Cứu Thế Jêsus để được tha 
tội mình.”  

 Họ trả lời rằng, “Chúng tôi muốn làm điều đó.” Ồ, các bạn biết điều gì 
đã xảy ra rồi đấy. 
 Người phụ nữ có lẽ đang ngồi đây sáng nay. Nhiều người cũng biết 
trường hợp của bà. Anh Mike Egan là một trong những Chấp sự ở đây, đã 
nhìn thấy trường hợp ấy cách đây 4 hay 5 năm. Cô bé gái đã được đưa trở 
lại với Bác sĩ; Thậm chí không thấy một dấu vết bệnh ung thư gan trong 
người của cô nữa. 
18-6 Điều gì xảy ra vậy? Bạn phải mở lòng mình ra trước. Bạn phải nhận 
lấy người Chiến sĩ, Đức Thánh Linh, đặt nơi chiến tuyến để nhận lấy Lời 
của Đức Chúa Trời. Ngài là Lời và Ngài đang đứng đó; Và không điều gì 
có thể ngăn cản nó. 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 trong bạn. Đó là vấn đề xảy ra với nhiều Cơ-đốc-nhân 
nóng cháy là bởi vì họ được nạo sạch ống dẫn; Không đi thẳng vào nội 
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 Bất kể bạn có cái gì đi nữa, bạn sẽ đắc thắng nếu có một Lời, “Chúa là 
Đức Chúa Trời chúng tôi, Đấng chữa lành tôi.” Hãy chặt nó ra. Hãy 
theo...?... (A-men!) Hãy đi theo Chủ Tướng của chúng ta. Vâng thưa quý 
vị, Ngài đã băm nhỏ nó ra.  
53-5 Sa-tan với những vương quốc đẹp đẽ, và quyến rũ hơn cùng mọi thời 
hợp thời không liên quan gì với chúng ta. Đúng vậy. Nó vẫn là đứa xảo 
quyệt nhất trong tất cả các loài thú ở ngoài đồng. Vâng, thưa quý vị, Chúa 
Jêsus nói rằng con cái của thế gian này khôn lanh hơn con cái của Nước 
Trời. 

 2 điều xung đột lớn này (Chúng ta sẽ... tôi - tôi phải kết thúc.), 2 điều 
xung đột nầy sẽ gặp nhau ngay bây giờ. Ngay lúc nầy là thời đại mà bệnh 
tật cùng mọi thứ khác xảy ra trong thế giới, cho đến nỗi y học phải bó tay 
và mọi thứ khác cũng vậy; Không còn điều gì ở đây... Và chúng ta chỉ... Và 
Đạo quân nhỏ của Đức Chúa Trời đang lui về nơi kín đáo. Anh em ơi, đó là 
lúc dành cho Arnold Von Winkelried khác.  
54-1 Đó là thời giờ, là lúc cho người khác của Đức Chúa Trời đứng ra; Đó 
là thời giờ cho một Ê-li xuất hiện. Đó là lúc cho điều gì đó xảy ra; Hỡi Đạo 
quân Đức Chúa Trời, hãy giữ mình. Đừng ngừng lại một phút nào để suy 
nghĩ đến điều mà Ma quỷ đã mang bạn đi ưa cảm giác của mình. Nhưng 
hãy nhớ rằng Lời của Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ qua đi. 2 đạo quân 
lớn nầy...  

 Khi kẻ thù đến giống như thác lũ, như nó đến ngay hôm nay, Đức 
Chúa Trời bảo phải làm gì? Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ dấy lên 
ngọn cờ chống lại nó. Bạn là một trong những người đó không? Vâng, thưa 
quí vị. 
54-3 Gia-cơ 4:7 đã dạy chúng ta (Tôi không có thời gian đọc hết.) Gia-cơ 
4:7, hãy chống cự ma quỉ, và nó sẽ không bỏ đi, nhưng sẽ bỏ chạy. Hãy 
chống trả ma quỉ. Anh em chống trả ma quỉ bằng cách nào? A chủ Tướng 
của chúng ta cũng nói chúng ta làm thể ấy. Hãy cầm Lời của Đức Chúa 
Trời, đó là cách anh em chống trả ma quỉ là bằng Lời của Đức Chúa Trời. 
Chủ Tướng đã bảo chúng ta nó được thực hiện như thế nào. Đúng thế. 
54-4 Bây giờ, để kết thúc, tôi muốn nói điều này: Ma quỷ đó mà 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 3 lần cám 
dỗ nơi đồng vắng. Bạn biết điều đó chứ? Sa-tan không chỉ tấn công một 
lần, nhưng nó sẽ tấn công bạn bằng một bệnh tật. Sau đó nó sẽ trở lại tấn 
công bạn và nói rằng, “Những ngày phép lạ đã qua rồi. Ngươi sẽ không 
được chữa lành. Không có gì làm cho hết bệnh được.” Bạn biết đúng vậy 
chứ? 
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đúng hàng, một - hai, một - hai tiến bước đến với đội quân nhỏ bé này. Họ 
chỉ đi bộ, tất cả điều họ phải làm là thế và cứ lấy đi từng người bằng những 
thanh gươm ngay lúc đó. Đó là kết cuộc của đội quân Thụy sĩ; Điều đó đã 
diễn ra. 
52-6 Ngay trên cái đồi là nhà cửa và những người yêu quí của họ. Tất cả 
những người phụ nữ đã bị cướp đi và bị cưỡng hiếp. Những đứa con của họ 
bị giết, còn nhà cửa bị đốt cháy hết, mọi thứ, và thực phẩm bị lấy đi, gia 
súc và của cải đều bị mất hết. Họ đã như thế đấy. Điều gì đã xảy ra. 
 Niềm cảm hứng của họ đều đặt vào cái tên của Arnold Von 
Winkelried. Ông kêu gọi, “Hỡi những người Thụy-sĩ, ngày hôm nay tôi 
chết vì đất nước Thụy-sĩ.” A-men! “Ngày hôm nay tôi chết cho Thụy sĩ.” 

 Họ nói, “Bạn sẽ làm gì?” 

 Ông nói, “Các bạn hãy theo tôi và chiến đấu với tất cả những gì bạn 
có.” Ông đứng đó, ghim mũi giáo xuống đất (cây gậy nhỏ trong tay ông 
giống như thế). Ông đưa tay lên, hét lớn và chạy về phía đó la lớn, “Hãy 
mở đường cho tự do.” Chạy nhanh hết sức đến đạo quân, cố chụp lấy một 
cái giáo trong những cái giáo mà ông có thể chụp được ghim vào ngực 
mình và đã ngã chết. 
53-1 Trước đấy ông đã nói với họ rằng, “Ở phía đằng kia có một ngôi nhà 
nhỏ, một người vợ và các đứa con của tôi.” Ông nói tiếp, “Tôi sắp lìa ngôi 
nhà thân yêu mà tôi vừa mua. Tôi yêu họ, nhưng hôm nay tôi chết vì đất 
nước Thụy-sĩ. Tôi sẽ hiến cuộc đời tôi cho đất nước.” Đó là một người anh 
hùng mà... Kể từ đó, chiến tranh kết thúc, không còn chiến tranh nữa. 

 Đạo quân đã bị đánh tan với chủ nghĩa anh hùng được thể hiện cho 
đến nỗi đội quân kia hoảng loạn, người Thụy sĩ đã lăn những tảng đá trên 
kẻ thù, đuổi kẻ thù chạy ra khỏi đất nước; Họ không bao giờ trở lại kể từ 
đó. Điều đó đã xảy ra cách đây nhiều năm. Thấy không? Tại sao vậy? 
53-2 Đó là một việc làm vĩ đại, nhưng, ồ, anh em ơi, ngày nọ khi sự ngu 
dốt, sự mê tín, sự nghi ngờ, sự bối rối cùng sự sợ hãi đã đến trong dân sự 
của Đức Chúa Trời lui về một góc, có một Đấng tên là Jêsus Christ nói, 
“Ngày nay Ta chết vì cớ nhân loại.” Thật đúng vậy. 

 Ngài đã nói gì với Đạo quân của Ngài, “Hãy theo Ta và chiến đấu 
bằng mọi điều các ngươi có. Nếu bạn các ngươi có dùi cui, hãy chiến đấu 
bằng dùi cui; Đừng sợ chi. Nếu các ngươi có gậy, chiến đấu bằng gậy. Nếu 
các ngươi có một hòn đá, hãy chiến đầu bằng hòn đá đó, và bằng bất cứ cái 
gì các ngươi có.” Đó là điều Chủ tướng của chúng ta nói ngày hôm nay, 
“Ta đã giữ Lời của Đức Chúa Trời và Ta đã đắc thắng ma quỷ cùng quyền 
lực của nó.” Ngài đã chặt xương sườn của nó bằng Lời ấy (A-men!). 
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tâm. Bạn phải làm sạch điều đó: Lương tâm, ký ức, tư tưởng, phải bỏ qua 
một bên và từ bên trong xuất ra với Lời của Đức Chúa Trời thuần khiết đó, 
mà Đó là Lẽ Thật.  

 Sẽ không có điều gì xảy ra nếu như hôm nay có 10.000 người chết vì 
lĩnh vực này, ngày mai 10.000 người chết vì tin cậy ở lĩnh vực khác. Điều 
đó không ảnh hưởng gì đến tôi. Tôi là một cá nhân, tôi là một người đang 
tin cậy. Tôi chỉ là người tin vào điều ấy.  
19-2 Chúng ta nhìn lại đằng kia, nếu chúng ta muốn mở các ống dẫn của 
mình lúc ấy, nếu chúng ta có thể nhìn thấy người này người kia, điều nầy 
điều kia, hàng ngàn người trong họ làm chứng, nhưng ma quỷ sẽ cố làm 
ngược lại. Bạn biết đó, nếu nó có thể ở đó luôn, nó làm tinh thần chiến đấu 
của bạn tan rã ngay lúc ấy. Nếu các giác quan của bạn cảm nhận, thấy, 
nếm, cảm thấy, ngửi và nghe được tốt, chúng đều đúng nhưng đừng tin 
chúng trừ khi chúng phù hợp với Lời. Chúng tốt lắm, nhưng nếu không ăn 
khớp với Lời Chúa, 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 cản 
xúc của bạn không phù hợp với Lời, hãy tránh khỏi điều đó, bạn thổi ống 
khói nhanh lên. Bạn hiểu không? Nếu lý trí của bạn không phù hợp với 
Lời, hãy tránh xa nó ra. Đúng vậy. Một cái động cơ... Nếu ký ức của bạn, 
sự tưởng tượng hay lương tâm của bạn, tất cả những điều gì không phù hợp 
với điều đó, dầu có điều gì ở bên trong, cũng hãy tránh xa. 
19-4 Thế thì bạn được gì? Bạn có một thái dương hệ. Ha-lê-lu-gia! Chúa 
đặt những vì sao có trật tự và nói, “Hãy ở đó cho đến khi Ta gọi ngươi.” 
Chúng ở đó, không có gì di chuyển chúng. Khi Đức Chúa Trời có thể đặt 
một người đàn ông trong tay của Ngài cho đến khi anh có thể nhận được 
những cảm xúc, lương tâm và mọi thứ khác được tẩy sạch và cho đến khi 
phần tâm linh đứng vững vàng bên cạnh Đức Chúa Trời đằng sau nó trong 
Thánh Linh, không có ma quỉ nào ở thế gian có thể chọc nghi ngờ vào 
trong đó được. Đúng vậy.  
19-5 Nếu nó đi loanh quanh và nói rằng, “Ngươi không cảm thấy điều gì tốt 
hơn.” Chính lương tâm bạn bị chết với điều đó. Ống khói rất sạch nó la lên, 
“Ha-lê-lu-gia!” Ống dẫn đó thổi còi: “Ngợi khen Chúa!” Chắc chắn nó phát 
ra ầm ĩ, thật trong sạch rõ ràng vì Lời Đức Chúa Trời để hành động qua 
quyền năng của Chúa. Các bạn thấy không? Đó là việc chính; Đó là chiến 
trường của bạn. Chiến trường của bạn trở lại đây từ chỗ bắt đầu, trở lại ở 
đây trong tâm hồn, trở lại trong lòng bạn mở ra. Tâm trí là cái cổng dẫn đến 
tâm hồn, đúng hơn là cái cổng dẫn đến tâm linh. Tâm trí bạn mở ra chấp 
nhận Thánh Linh hay khước từ Thánh Linh. 
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20-1 Bạn có một chút lương tâm, một chút cảm xúc hoặc các cảm giác, tất 
cả những điều nầy không liên quan gì với nó cả. Đó chỉ là những cảm giác 
nhỏ bé và các thứ. Nhưng khi đến với thực tế, tâm trí bạn bèn mở ra. Tâm 
linh 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. Bạn thấy không? Chính là tâm trí bạn mở ra cánh cửa, hay đóng cửa, và 
lắng nghe với lương tâm mình, lắng nghe ký ức của mình, lắng nghe những 
cảm xúc của mình. Nhưng khi lòng bạn tự đóng lại với tất cả những điều 
này và để Chúa, Thánh Linh của Lời Ngài bước vào, Thánh Linh thổi đi 
các thứ còn lại ra ngoài. Mọi nghi ngờ đã hết; Mọi sự sợ hãi tan biến, mọi 
cảm xúc nghi ngờ đã hết; Mọi cảm giác đã trôi qua. Không còn điều gì tồn 
tại đứng ở đó ngoài Lời của Đức Chúa Trời, và Sa-tan không thể tranh 
chiến chống lại Điều đó. Không, thưa quý vị. Nó không thể chống lại Điều 
đó. Giờ đây chúng ta biết đó là Lẽ Thật. 
20-2 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. Nó đã làm gì 
khi gặp Ê-va? Nó không phủ nhận Lời của Đức Chúa Trời, nhưng nó đã tô 
trắng (whitewashed) Lời. Nó đã ngăn lại một số ống dẫn nhỏ ở đâu đó. Nó 
nói, “Nhưng chắc Đức Chúa Trời...” (Sáng thế ký 3:1. Bạn thấy không?) 
“Chắc chắn Đức Chúa Trời... Tất cả những điều này mà Ngài đã Hứa...” 
Nó đã hiểu Lời của Đức Chúa Trời là đúng, nhưng nó biết nó không thể 
làm theo đúng, mà lại làm lệch lạc Lời này như thế, nhưng nó - nó bọc 
đường Lời đó vậy.  
20-3 Giống như người mẹ từng cho chúng ta uống thuốc vậy, bà cố cho 
nước cam vào trong dầu thầu dầu. Chà, thật ra dầu thầu dầu không có nước 
cam. Điều gì đó giả dối... Bạn thấy không? Bà... Chúng ta thường phải thức 
dậy lúc nửa đêm, và bà sẽ đưa cho chúng tôi dầu trị thanh quản, bà bôi dầu 
và đường lên đó. Bạn thấy không? Hầu như hình thức che đậy, nhưng nó 
thật sự đốt cháy hạch nhỏ chỗ cuống họng sau khi lớp đường tan. 
20-4 Ô, đó cũng là phương pháp, thưa các bạn. Sa-tan cố che đậy về điều 
đó. Hắn cố gắng chỉ cho bạn điều gì tốt hơn, một cách dễ dàng hơn, một kế 
hoạch hợp lý hơn. Nhưng không có một kế hoạch nào tốt hơn Lời của Đức 
Chúa Trời đã đặt ra ở buổi ban đầu; Lời của Ngài. Hãy giữ lấy Lời ấy; Làm 
chủ lấy Lời đó. Hãy để Lời đó làm chủ bạn. Hãy ở lại sống trong Lời đó. 
Đó - đó là tất cả. 
21-1 Cuộc chiến đã diễn ra ác liệt khi Ê-va mở trí mình ra để nghe theo lý 
lẽ của nàng. Đó là ống khói cho nó đi vào; Đó là ống dẫn để nó chạy 
xuống: Lý luận của bà. Trong linh hồn của mình, bà lý luận.  

 Mắt bà với thị lực đã thấy con rắn. Nó đẹp, đẹp trai nhiều hơn người 
chồng của chính bà. Nó vốn khôn khéo nhất trong tất cả các loài thú ngoài 
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 Không, không. Nhưng nó khôn ngoan. Nó thật sự là một kẻ thật khôn 
ngoan, được giáo dục tới nơi tới chốn (luôn luôn thế) để biết được những gì 
có trong túi khôn nhân loại. Ô, đúng thế. Nó thật là đẹp. Đạo quân của nó 
được tổ chức bằng sự khôn ngoan thế gian cho đến nỗi, thưa anh em, anh 
em đừng cố gắng nói theo ý của mình. Tốt hơn là anh em nên biết rằng 
mình đang nói về khi gặp một trong những kẻ nói, “Những ngày phép lạ đã 
qua rồi.” 
51-4 Không, nó không có móng vuốt. Nó xuất thân ngay thần học viện; Nó 
lịch sự tao nhã, thưa anh em; Tôi muốn nói: Tiến sĩ Triết học, Tiến sĩ Văn 
học, Tiến sĩ Thần học, và mọi thứ khác. Thấy không? Tất cả những thứ 
khôn ngoan như nó có thể. Chắc chắn, nó là một con rắn quỷ quyệt nhất 
trong các loài. Tóc trơn mượt xoã xuống, anh em ơi, tôi muốn nói nó mặc 
áo khoác ngoài không một vết nhăn, đúng là khôn ngoan, xảo quyệt hết 
sức. Đúng thế. Bạn không bị mắc lừa trừ phi bạn biết mình đang nói về 
điều gì. Đúng thế. Ồ, nhưng chúng ta biết những mưu kế quen thuộc của 
nó. Chúng ta biết điều nó đang cố gắng để làm: Cố làm cho chúng ta không 
tin vào Lời của Đức Chúa Trời. Nó không có móng vuốt nhọn. Không, 
không. Không. 

 Chúng ta tìm xem có phải nó không có móng vuốt không, thế thì nó 
phải có thứ gì khác. Nó là một kẻ xảo quyệt; Nó có khôn ngoan, có giáo 
dục, có tổ chức. Anh em ơi, nó cũng có đạo quân nữa...  
52-2 Hãy xem. Một lần đi qua đất Thụy-sĩ (tôi không thể tìm được một chỗ 
để dừng lại được, thưa các bạn.) có một -- ở bên đất Thụy-sĩ, có đội quân 
của Đức với cả quân đồng minh tiến đến. Trông giống như một bức tường 
gạch, mọi người được huấn luyện, tất cả các gươm giáo đưa ra giống như 
nầy, trước mặt từ 2 tấc rưỡi đến 3 tấc. Họ đến đất nước Thụy-sĩ nhỏ bé 
nghèo nàn. Họ có những gì? Họ được trang bị vũ khí với bao nhiêu là lưỡi 
kiếm và gậy gộc, đá. Họ quay lại vượt qua cái đồi bên phải cũng là nhà của 
họ. Ở đây đoàn quân Thụy-sĩ gặp họ. Họ không có làm gì đối với đoàn 
quân Thụy-sĩ cả. Họ chỉ đến chiếm lấy xứ của họ. 
52-3 Chỉ là một đứa trẻ, đứa trẻ này đã làm gì trong thế gian này? Chính 
Sa-tan, chính nó đã lấy cuộc sống của trẻ con nếu nó có thể. Đương nhiên 
là nó rồi. Nó đến vội vàng ở đó.  

 Đoàn quân Thụy-sĩ không làm điều gì cả. Họ là công dân tốt. Họ đang 
cố gắng để bảo vệ nhà cửa của họ nhưng không đủ khả năng để làm điều 
đó. Sau đó, có một người tên là Arnold Von Winkelriet đến với đạo quân 
này.  

 Đạo quân nầy đã bị bao vây. Ông hỏi, “Chúng ta có thể làm gì?” Khắp 
mọi nơi, chỉ là những biển người được huấn luyện. Đó là cách Sa-tan thực 
hiện. Được huấn luyện, các lưỡi giáo đang chĩa ra, mỗi người trong bước đi 
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Ngươi đến với ta bằng tất cả mọi thứ. Còn ta chỉ nhân Danh Giê-hô-va Đức 
Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên mà đến. Ngày nay ta sẽ cắt đầu ngươi.” A-men! 
50-4 Như một con cóc nhỏ đi ra chống lại với kẻ khổng lồ, nhưng nó biết 
rằng mình đang đứng ở đâu. Dân Y-sơ-ra-ên rối trí thối lui. “Ôi! Chàng trai 
trẻ tội nghiệp.”  

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

 Ông có Đức tin (F-a-i-t-h) nơi Chúa Jêsus (i-n J-e-s-u-s), 5 hòn đá, 5 
hòn sỏi nhỏ. Chỉ cần một viên đá nhỏ đủ kết thúc trận chiến. Sự xoáy tròn 
của hòn đá giống như thế, Đức Thánh Linh đã khiến cho tảng đá dẫn ngay 
đến nơi mà nó phải đến. Gô-li-át chỉ còn ngã xuống đất. Đó là cách được 
thực hiện. 

 Đó cũng là cách nói mà Chúa Jêsus đã Phán, “Nếu anh em các ngươi 
sẽ ra chiến trận, nếu ngươi muốn biết làm thế nào để đắc thắng ma quỷ, Ta 
sẽ chỉ cho ngươi.” 
50-4b Sa-tan nói rằng, “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. Nếu ngươi là Con của Đức Chúa 
Trời, hãy biến đá này thành bánh mà ăn đi. Ngươi đói bụng mà. Nếu ngươi 
là Con của Đức Chúa Trời, ngươi có đủ quyền phép để làm điều đó.”  

 Nhưng Ngài Phán, “Nhưng có Lời chép rằng: ‘Người ta sống không 
phải chỉ nhờ bánh mà thôi.’” Ồ, đó là cách mà Đấng Chủ tướng đã làm.  

 Sau đó, nó đem Ngài lên nóc cao của Đền thờ và nói, “Ngươi tự mình 
gieo xuống đi vì có Lời chép rằng...”  

 Ngài Phán, “Đúng thế. Có Lời chép rằng, ‘Ngươi đừng thử Chúa là 
Đức Chúa Trời ngươi.’” Thấy Ngài xưng chính Ngài là gì không? Đúng 
thế. “Ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi.” Một lần nữa, lại có 
Lời chép như vậy. Thấy không?” 
51-2 Ô, chao ôi. Ngài đã làm gì? Ngài đã đánh bại Sa-tan bằng Lời của Đức 
Chúa Trời. Mưu chước của Sa-tan làm cho bạn không tin vào Lời của Đức 
Chúa Trời, và Chủ Tướng đã nói hãy cầm lấy Lời của Đức Chúa Trời và 
làm theo. Trong Danh Ta họ sẽ đuổi quỷ.”  
51-3 Ồ. Sa-tan, chủ tướng chúng, ồ, đúng thế, bạn biết đấy, một số giáo 
phái cố làm cho bạn tin nó có cái chĩa 3, cái đuôi tách ra cùng tất cả điều 
khác. Bạn đừng tin vào điều đó, nó không như thế. Không, thưa quý vị, 
Anh em ơi; Nó là một kẻ tinh ranh. Bạn đừng tin những điều đó. Chúng 
làm vậy để bạn kinh hãi. Đó không phải là ma quỷ. Ma quỷ không có móng 
vuốt. Tôi rất nghi ngờ nó. Nó chỉ là một linh; Ma quỷ là một linh, nó không 
có móng vuốt và mọi thứ khác mà họ đã cố gắng tưởng tượng ra. 
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đồng. Và có thể là một người đàn ông đẹp hơn chồng bà. Nó trông giống 
như một con thú giống đực đẹp hết sức đang đứng đó. Nó thật vĩ đại làm 
sao! Nó đang cố gắng nói với bà một điều tuyệt vời đã có là gì. Điều đầu 
tiên bà làm, đó là mở trí mình ra. Khi đó, lý trí nắm bắt lấy điều đó. “Tại 
sao, chẳng phải là một điều chấn động sao?”  
21-2 Đó là một điều mà Sa-tan cũng làm cho phụ nữ ngày hôm nay. Vài 
phụ nữ có người chồng đáng yêu thấy một người nam nào đó to lớn; Người 
đàn ông nầy sẽ cố mở ra những lý lẽ. Nên nhớ rằng 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... Sa-tan làm gì? Hành động trong quyền lực lý trí đó, lương tâm 
nơi điều gì đó bắt đầu di chuyển qua đó, nhưng đưa ra Lời Đức Chúa Trời 
nơi trước tiên.  
21-3 Thậm chí một người đàn ông không thể đến với... Anh ta không thể 
phạm tội... Ha-lê-lu-gia! Đây rồi, điều này đang đến rõ rệt. Một người đàn 
ông không thể phạm tội trừ khi anh ta gạt Lời Chúa qua một bên. Anh 
không thể phạm tội (đó là không tin) trừ khi anh ta tống khứ Lời Chúa, Sự 
Hiện Diện của Đức Chúa Trời; Anh ta không thể phạm tội. 

 Ê-va không thể phạm tội, cho đến khi bà để Lời Chúa qua một bên, 
mở lý trí mình với linh hồn và bắt đầu lý luận. “Tại sao, tất nhiên, 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 tế, rất dễ hiểu. Tôi tin rằng nó sẽ rất tuyệt vời bởi vì bạn đang làm điều 
đó rất rõ ràng đối với tôi.” 

 Bạn thấy không? Đó là một cuộc chiến đầu tiên, và qua cuộc chiến đó 
đã gây ra của mọi cuộc chiến khác và tất cả sự đẫm máu kia xảy ra, vì 
nguyên nhân chính tại vườn địa đàng này. Bà đã không tin vào Lời của 
Đức Chúa Trời.  
21-6 Nếu chỉ một mẩu nhỏ thôi của Lời Đức Chúa Trời bị không tin, đã gây 
ra tất cả vấn đề nầy, làm sao chúng ta sẽ trở lại với Lời, vì không tin Lời? 
Bạn không thể làm điều đó. Bạn phải khóa chặt tất cả những điều này hay 
điều khác, lương tâm, ký ức, và nói -- những lý lẽ, và tất cả các điều khác, 
“Gạt bỏ lý luận.” Chúng ta đừng có lý luận gì về điều đó, chẳng chút nào. 
Chúng ta chỉ tin nhận Lời dựa trên căn bản, “Lời Chúa Phán vậy”, tránh đặt 
sự căng thẳng giữa bạn và Chúa. Rồi mọi ống dẫn mở ra giữa bạn và Ngài. 
Đó là cuộc chiến, chính mặt trận trước tiên. 
22-1 Chúng ta đừng sử dụng súng trường 22. Hãy dùng bom nguyên tử. 
Chúng ta hãy làm công việc đúng đắn. Hãy nhận lấy bom nguyên tử của 
Đức Chúa Trời. “Đó là gì, Anh Branham?” Đ-ứ-c-t-i-n (F-a-i-t-h) nơi Lời 
Ngài. Đó là bom nguyên tử của Đức Chúa Trời. Nó thổi đi bệnh tật và các 
quỉ bên phải bên trái. Nó hủy diệt chúng, sự phân biệt đối sự. Ô, nó là -- chỉ 
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hủy diệt; Nó làm tan rã tất cả mọi thứ chẳng tin kính. Khi bom đức tin rơi 
vào trong đó với Lời của Đức Chúa Trời đằng sau, sẽ thổi đi tất cả mọi ma 
quỉ, mọi bệnh tật và dịch lệ.  

 Bạn hỏi rằng, “Đúng thế không, Anh Branham? Thế thì tại sao nó xảy 
ra trong một số trường hợp này, mà không trong những trường hợp khác?” 
Đó là bởi vì ống dẫn. Bạn có thể nhìn ra ngoài và thấy nó, nhưng bạn phải 
có nó ở đây, hãy nhìn hướng này. Không nhìn ra hướng kia, từ bên trong 
bạn phải ở bên trong nhìn ra, bạn thấy không?  
22-3 Bạn không thể đến qua lý trí; Bạn không thể đến qua những điều khác. 
Bạn có đến với đúng ý định của Chúa ngay trong tâm hồn của bạn. Bạn làm 
như thế nào? Ống dẫn cuối cùng là cái gì? Nó sẽ lý luận ngay và nói, 
“Những giác quan. Ồ, tôi - tôi có thể cảm thấy điều đó. Đúng thế, nó đấy. 
(Ừm.) Ồ, tôi - tôi có thể ngửi thấy nó và đại loại như vậy. Những điều nầy 
ở đó, đúng thế.” 

 Việc tiếp theo bạn lý luận, “Ô! tốt lắm, giống như ông ấy có lẽ hiểu 
điều gì ông đang nói, Bác sĩ nói tôi không thể khoẻ mạnh, điều đó có thể 
là...”  

 Bạn thấy không? Ngay tại đó bạn sai. Ấy là ma quỷ đang có mặt. Nó 
đang chọc những điều nầy vào trong lòng bạn, đừng tin điều đó. Ha-lê-lu-
gia! Lời Chúa chép rằng, “Tôi cầu nguyện cho anh được thạnh vượng 

trong mọi sự, và được khoẻ mạnh.” Đúng vậy. Làm sao anh em có thể là 
người lính thật sự ngoài đó?Anh em hiểu không? “Tôi cầu nguyện cho 

anh được thạnh vượng trong mọi sự, và được khoẻ mạnh.” 
22-6 Ngay tại đó đấy, những nguồn tư tưởng ấy. Nếu anh em cứ tiếp nhận 
khai triển ra. Đừng nên chỉ chấp nhận chúng. Vậy nếu Sa-tan có thể đi qua 
ở đó, đi qua lương tâm và tất cả những điều khác, rồi nó đánh gục tận linh 
hồn ngay tại tận cùng của linh hồn trong tâm trí đây. Bây giờ nếu nó có thể 
đến trong bạn... Bạn sẽ không bao giờ nhận thấy một dấu hiệu gì, trừ khi 
bạn để nó bước vào ở đây. Bạn phải để nó vào; Rồi khi nó vào bên trong, 
nó kiểm soát bạn.  

 Sau đó nó làm gì? Nó bắt đầu sử dụng lương tâm, nó bắt đầu sử dụng 
điều này. Nó bắt đầu sử dụng phương tiện nầy. Đó là gì? Bạn thấy không? 
Đó là thấy, nếm thử, cảm nhận, ngửi, nghe, tưởng tượng, lương tâm, ký ức, 
lý lẽ, tình cảm. Nó bắt đầu sử dụng tất cả những phương cách khác nhau 
này để có thể đi vào một người ở đây. Nó phải đến trong tâm trí của bạn 
trước hết, làm cho bạn phải chấp nhận nó. Nó có thể...  
23-1 Hãy lắng nghe. Nó có thể vận hành chống lại bạn nhưng nó không thể 
đến với bạn trừ khi bạn chấp nhận nó. Khi Sa-tan đến với Ê-va, nó nói 
rằng, “Nàng biết không, trái cây này rất ngon.” Bà ngừng lại trong giây lát. 
Ô, đó là khi bà đã mắc sai lầm khi bà ngừng lại giây lát. Đừng ngừng lại vì 
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 Tôi nghĩ rằng: “Đó là Sở cứu hoả lành nghề.” Họ đã dập tắt đám cháy 
trong vài phút.” Tại sao? Vì họ có người chỉ huy ở đó để biết mình đang 
làm gì. 
49-3 Anh em ơi! Hãy nói về tất cả thần học mà anh em muốn, các hệ phái 
và tổ chức của bạn do con người sáng tạo. Hãy hành động với nó. Tôi có 
một Chủ Tướng đã bảo cho tôi biết cách để làm điều đó. 
 “Nếu tôi có thể nhìn thấy và cảm nhận được.” Ô! Vô lý!  
 Đây là cách mà Chủ Tướng ấy nói nó được thực hiện trong sách Lu-ca 
chương 4. Tôi không có thời gian để đọc; Bạn hãy tự đọc khi... Lu-ca 
chương 4 từ câu 1. Ngài không bao giờ nói, “Ta nói cùng các ngươi. Hãy đi 
xuống đây, lập ra một tổ chức lớn. Các ngươi có các Trưởng lão, các Chấp 
sự, các Hồng y giáo chủ, Giám mục và có cái này.” Ngài không bao giờ nói 
vậy.  

 Khi Sa-tan gặp Ngài, nó nói, “Bây giờ ngươi đói. Hãy khiến đá này 
thành bánh đi.”  
 Ngài Phán, “Có Lời chép rằng.” A-men! 
 Lại tiếp, “Lên đây, ta sẽ chỉ cho ngươi thấy mọi thứ.” 
 “Nhưng có Lời chép rằng...” 
 “Ta sẽ làm điều nầy nếu ngươi đồng ý...” 
 “Có Lời chép rằng...”  

49-5 Đó là cách Chủ Tướng nói nó được thực hiện. Thưa quý vị, làm sao nó 
được thực hiện? Có Lời chép rằng, “Nếu ngươi đặt tay trên kẻ đau, kẻ đau 
sẽ được chữa lành.” Có Lời chép rằng, “Nhơn Danh Ta các ngươi 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 Lời Ta và tin vào Đấng đã sai Ta, thì có Sự 
Sống Đời đời.” Có Lời chép rằng; Có Lời chép rằng; Đó là mệnh lệnh; Đó 
là Chiến sĩ; Đó là mệnh lệnh; Đó là phương cách; Đó là chúng ta những 
người lính pháo binh phải tiến lên.  
50-1 Ông đã làm gì? Ông đi đến ngay ở đó với một Gô-li-át. Ông bày tỏ 
cho chúng ta thấy. Đa-vít đã tỏ cho Đạo quân thấy điều đó được thực hiện 
như thế nào? Đa-vít đã tỏ cho dân Y-sơ-ra-ên thấy như thế nào? Đa-vít có 
nghĩa là “được yêu quý, Đấng Cứu Rỗi.” Thấy không? Đa-vít đã làm như 
thế nào? Ông nói, “Đây là cách phải làm: Hãy tin cậy vào Lời của Đức 
Chúa Trời.”  

 Gô-li-át đi ra đó: “Ngươi biết gì? Ta sẽ cắt đầu ngươi bằng cái mũi 
giáo này và ta sẽ cho chim trời ăn thịt ngươi.”  

 Đa-vít 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 vĩ đại 14 inch 
(tất Anh); Ngươi đến với ta với mũ đồng và áo giáp sắt mà thậm chí ta 
không thể nhấc nổi chúng lên khỏi mặt đất; Ngươi đến với ta như một 
chiến binh lành nghề; Ngươi đến với ta với bằng cấp Tiến sĩ, Thạc sĩ. 
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 “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, tôi sống 

không phải là tôi sống nữa nhưng Đấng Christ sống trong tôi.” Lời 
Chúa vẫn tồn tại, Lời Chúa sắc hơn gươm 2 lưỡi...?...  
48-2 Không có gì ngạc nhiên khi Grant thấy Richmond, người phụ nữ miền 
nam nhỏ con thấy Grant đến đã gây cho bà sự cảm hứng và đã thốt lên: 
“Mắt tôi nhìn thấy sự vinh hiển đến từ Đức Chúa Trời. Ngài đã bước ra từ 
mùa nho chứa đầy sự thạnh nộ; Ngài đã nới lỏng tia chớp trung thành với 
lưỡi gươm nhanh nhẹn của Ngài. Đạo quân của Ngài đang tiến bước.” A-
men! 
48-3 Grant đã thấy Richmond như thế nào? Ngay khi người ấy đến. A-men! 
Đó là cách người nhân lấy Richmond. Đó là cách các Chiến sĩ của Đức 
Chúa Trời đã nhận lấy tội lỗi, sự đau ốm: Đúng như họ đến với nó. A-men! 
Đó là cách họ đã vượt qua sự nghi ngờ, sự sợ hãi và mọi thứ khác... Khi 
một người nào chổi dậy, chúng đốn ngã anh ngay, rời khỏi trận tuyến. Ô! 
Thật thế.  

 Đức Chúa Trời đuổi họ ra, như Ngài đã làm thế ở Thiên đàng. Chủ 
Tướng Vĩ đại của chúng ta đã bày tỏ cho chúng ta thấy cách nó đã được 
thực hiện như thế nào. A-men! 
48-4 Rob Roberson, Anh Funk, nhiều cựu chiến binh ở đây, anh em biết 
người chỉ huy thật sự là gì.  

 Một lần kia, tôi đã làm ở Sở Cứu Hỏa Jeffersonville nhỏ bé này... Tòa 
nhà Pfau bắt ngọn lửa bùng cháy, Sở Cứu Hỏa Jeffersonville đứng đó, 
người chỉ huy đang đi xung quanh ra lệnh, “Phun nước vào nhanh lên!” 
[Anh Branham giả tiếng nước phun qua vòi nhỏ. - Bt] -- giống như vòi nhỏ 
ở ngoài đó. Viên chỉ huy Clarksville đến, “Hãy phun nước lên đây.” [Anh 
Branham giả tiếng nước phun qua vòi nhỏ. - Bt] ... Vào ngôi nhà kia. 
Clarkville cũng đến. “Phun nước vào nơi này!” Ngọn lửa toà nhà Pfau 
được dập tắt. 
49-1 Họ gọi Louisville. ở có những người được huấn luyện đến. Ồ tiếng còi 
báo động đã vang lên. Và viên chỉ huy trưởng trong đội cứu hỏa đến đây 
ông nói, “Phun nước lên đây. Phun nước xuống đây.” Toàn người không 
được huấn luyện. 

 Anh em ơi! Ngay khi động cơ ngưng hoạt động, ai là người đứng trên 
đầu thang? Người chỉ huy. Khi cái thang được nâng lên cao, người cũng đi 
theo thang. Khi nó đụng vào cái cửa sổ (ông chưa qua cửa sổ) ông chụp lấy 
cái rìu ném qua cửa sổ và nói, “Nhanh lên nào, các bạn.” Đám cháy lan ra 
trong vài phút. Một người chỉ huy thật nhiệt tình. 
 Ông không phải người chỉ huy chỉ nói, “Phun nước vào đây. Cố gắng 
phun một chút vào đây.” Nhưng, “Nhanh lên nào, các con trai.” A-men! 
Ông đã mở lối, chỉ cho chúng ta phải làm như thế nào. 

 62-0311  21 

điều gì cả. Bạn đã nhận lấy Sứ điệp. Chúa Jêsus sống. Ngài là Đấng Chữa 
lành. Đó là Sứ điệp. Không ngừng lại vì điều gì, không vì lý luận, không vì 
một điều gì khác. 

 Nhưng Ê-va ngừng lại giây lát. Đó là lúc Sa-tan đã đi đến ngay trong 
tâm trí bà. Bà nói, “Thôi được! Nghe như có vẻ hợp lý.” Ô! Đừng làm điều 
đó. Hãy nhớ những gì Đức Chúa Trời đã Phán dạy. 
23-3 Điều gì xảy ra cho Áp-ra-ham nếu ông ngừng lại lý luận khi Đức Chúa 
Trời đã nói với ông sẽ có con với Sa-ra, lúc bấy giờ bà 65 tuổi, ông 75 tuổi. 
Khi ông đã 100 và bà 90 tuổi, ông đã thú nhận Lời Chúa là chân thật. Ông 
coi việc chưa có dường như đã có. Ngay cả hi vọng, ông có hi vọng nào 
không? Ông thậm chí không mất lòng tin. 

 Ô, bạn nói “Tôi hy vọng tôi có thể hiểu đúng, 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. Áp-ra-ham không hề 
nhìn vào điều đó. A-men! “Ngược lại ông vẫn hy vọng, chỉ tin vào Lời 
Chúa. Đức tin vượt xa giới hạn hi vọng. Đức tin đến từ bên trong, đức tin 
đến từ nơi đây. Nó đi vào bằng cách nào? Qua tâm trí nầy, cái cửa nầy, trận 
tuyến ở đó.  
23-5 Bây giờ khi trận chiến đã được dàn trận đầy đủ... Hiện giờ, ma quỷ 
hiện nay đang ngự trị ngay trong mỗi tấm lòng sáng nay! Nó đang ngự trị 
trong lòng cô bé nầy, nó đang ở trong lòng bạn; Nó đang ngồi chung quanh 
đây. Nó nói, “Ô! Ta trông thấy ngươi từ trước kia, ta đã nghe điều đó trước 
đây.”  

 Hãy đuổi nó ra ngoài; Chỉ thế thôi, đuổi nó ra. Kinh thánh đã nói gì 
trong bài học của chúng ta ở đây. Đuổi nó đi; Đúng vậy. Hãy đuổi nó ra.  
23-6 Chúng ta đã được huấn luyện, tôi nghĩ rằng: “Những Thầy giảng 
chúng ta có vấn đề gì?” Tôi tự hỏi loại huấn luyện nào chúng ta đã học? 
Đức Chúa Trời đang huấn luyện cho “trận chiến vĩ đại” này. 

 Sách Ma-thi-ơ 24 và Đa-ni-ên 12 cũng chép rằng, “Sẽ có một thời 

hoạn nạn lớn, đến nỗi từ khi mới có trời đất cho đến bây giờ chưa từng 

có như vậy, mà sau nầy cũng không hề có nữa.” Chúng ta đang sống 
trong thời kỳ đó khi nền giáo dục, văn hóa và mọi thứ khác che khuất đi 
Lời của Đức Chúa Trời để bước vào lý luận, vân vân. Trận chiến xảy ra 
bây giờ. Ai sẽ đúng nỗi? Ha-lê-lu-gia! Trận chiến sẵn sàng xảy ra rồi. Nó 
đang dàn trận ngay lúc này. 
24-2 Hãy nhìn một đối thủ lớn chúng ta đã có kia kìa. Ai sẽ giống như Đa-
vít đã nói, “Các người đứng và để quân Phi-li-tin không chịu cắt bì kia sỉ 
nhục Đạo quân của Đức Chúa Trời Hằng Sống. Tôi sẽ đi đấu địch cùng 
chúng.” A-men! Sáng nay Đức Chúa Trời muốn quý ông quý bà đứng dậy 
và nói rằng, “Tôi sẽ nhận lấy Chúa theo Lời Ngài. A-men! Cho dù ai nói gì, 
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hoặc người nầy ở đâu hay người kia đã làm điều gì đi nữa; Điều đó chẳng 
quan hệ gì cả. Các bạn là những Sau-lơ, đại loại như vậy, nếu bạn sợ, hãy 
trở về nơi bạn đang thuộc về, nhưng Đạo quân của Đức Chúa Trời cứ tiến 
tới.” A-men! Những con người dũng cảm -- của đức tin, quyền năng và 
hiểu biết. Họ không có sự khéo léo khôn ngoan. Họ không được giáo dục; 
Nhưng họ có các ống dẫn. Đức Chúa Trời nhận lấy những ống dẫn nhỏ bé 
kia. Ê-va đã dừng lại giây lát để suy luận, “Thôi được, để chúng ta xem 
đã.” 
24-3 Thế đấy, giống như... Sáng nay, nếu người phụ nữ trẻ nầy không nghi 
ngờ điều Bác sĩ đã nói với cô ta rằng cô ấy đang ở con đường cùng, không 
có thể làm gì được thì sao. Ô! Đó chính là một Bác sĩ mà, tôi không quên 
phê phán ông. Ông là một nhà khoa học. Ông biết được căn bệnh xâm 
chiếm lấy thân thể của đứa trẻ. Nó vượt xa ngoài giới hạn của bất cứ điều 
gì. Ông không có một loại thuốc nào để ngăn chặn nó. Vì thế bệnh ung thư 
đó đã chế ngự người phụ nữ ấy. Chắc vậy, sự chết đã cướp đứa trẻ đó. 
Nhưng Chủ Tướng (Chief Captain) của chúng ta (Ha-lê-lu-gia!) của Đạo 
quân Vĩ đại. Ngài là Sự Sống lại; Không gì có thể thắng được Ngài. Ha-lê-
lu-gia!  
24-4 Cơ quan đầu não của đạo quân ở trong cấp chỉ huy, Trung tâm đầu 
não. Rommel của Đức, là bộ não của nước này, không phải là Hitle, mà là 
Rommel! Đúng vậy. Eisenhower, nhà quân sự, Patton, những người đó 
đứng đầu, nó tùy thuộc vào chiến thuật mà họ đặt ra.  

 Bạn đi theo chủ tướng của mình, nếu người ấy là một đại tướng tài ba 
xuất sắc, một vị Tướng 4 sao, nếu ông ta đã được chứng minh 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. Ha-lê-lu-gia!  
24-6  Chúng ta có một Đại Tướng 5 sao đánh vần là J-ê-s-u-s, Ngài đặt 5 
sao đức tin cho chúng ta: F-a-i-t-h tức là “đức tin”. Ngài không bao giờ 
thua trận. Ha-lê-lu-gia! Ngài đã đắc thắng sự chết, đắc thắng âm phủ và 
phần mộ. Đẩy tan ma quỷ khỏi đó. Ngài là Chủ Tướng Vĩ đại. Vì vậy ngay 
cả ma quỷ không ở trong diễn biến sự việc đó được. 
25-1 “Trận chiến lớn nhất” đã từng hoành hành đang diễn ra ngay bây giờ. 
Chắc chắn là vậy. Ô! Ha-lê-lu-gia! Khi nghĩ về điều đó, khi tôi đứng và 
nhìn Ngài làm các sự việc, thấy Ngài khải thị các sự việc, mở ra tất cả và 
nói, “Nó sẽ xảy ra thế này, thế kia,” nó đấy. Ồ, rồi nhìn lại và nói, “Chủ 
Tướng Vĩ đại này là Ai?” Tôi không nhìn lại xem thử đó có phải là Tiến sĩ 
A hay B hay không. Tôi hiểu những gì Chủ Tướng đã nói; Ngài là Tướng 
Lãnh của sự cứu rỗi chúng ta. Ha-lê-lu-gia! Sự cứu rỗi là gì? Sự giải cứu. 
Vinh quang thay! Ngài là Tướng của sự giải cứu chúng ta. 
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thật làm dây nịt lưng. Vinh hiển thay! Hỡi các Thầy giảng, đó là điều phải 
có: Mão cứu rỗi, thuẫn đức tin và Gươm Thánh Linh phất phới trong tay 
bạn. “Ớ Sa-tan, ta sẽ đến gặp mày, mày sẽ đến gặp ta trong danh của khoa 
học, mày gặp ta trong danh của văn hóa, mày gặp ta trong danh của tổ chức 
này, danh này danh kia, hay danh nọ, nhưng ta gặp mày trong Danh của 
Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên. Ta đang đuổi theo mày. Hãy cút 
đi!” Ngay chính sự chết cũng không thể đứng đây. Hãy đục lỗ xuyên qua. 
Đúng vậy. 
47-2 Đạo quân của Sa-tan mang đến bệnh tật, còn Đạo quân của Đức Chúa 
Trời được ủy nhiệm đuổi nó đi. A-men! Các bạn đấy. Mỗi khi Sa-tan vật 
ngã bạn. Đạo quân của Đức Chúa Trời phải đuổi nó ra. A-men! hãy đuổi nó 
ra. Đó là chính là chiến lược mà Đức Chúa Trời sử dụng. Sa-tan dùng đạo 
quân phá hoại để không tin vào Lời Đức Chúa Trời và làm cho vương quốc 
của nó mạnh hơn vương quốc của Mi-ca-ên, và Đức Chúa Trời đã đuổi nó 
ra.  

 Phương pháp của Đức Chúa Trời là đuổi quỷ, quăng đi những lý luận, 
những điều mê tín dị đoan, lo lắng bệnh tật và tội lỗi. A-men! Bạn vượt 
trên tất cả những điều đó, được sống lại trong Danh của Chúa Jêsus Christ 
đang ngồi trong các nơi trên Thiên đàng, tất cả ma quỷ đều ở dưới chân 
bạn. Nếu như nó khởi sự đâm đầu vào đó...  
47-4 Bạn biết đó, bạn đã chết; Sự sống bạn được chôn giấu. Chết là gì? Bạn 
chết đối với các giác quan, 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 vì tất cả mọi điều ấy, và bạn được chôn trong Danh của Chúa Jêsus 
Christ và được sống lại với Ngài hầu cho Ngài ở đâu thì bạn cũng ở đó. 

 Điều gì đã xảy ra khi - một trong những người ở nơi Thiên đàng trở 
nên nghi ngờ? Đức Chúa Trời đã đạp kẻ ấy ra khỏi Thiên đàng. Ngài nói gì 
với những người lính được sống lại trong Christ? Khi ma quỷ đến gần hãy 
đá nó ra ngoài. Hãy đuổi nó đi. 
47-6 Khi Chúa Jêsus huấn luyện Đạo quân của Ngài và ủy thác họ đi khắp 
thế gian: “Hãy đi khắp thế gian giảng Tin lành cho mọi người. Ai tin và 

chịu phép báp-têm sẽ được rỗi; Nhưng ai chẳng tin sẽ bị đoán phạt. 

Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ này, lấy Danh Ta mà trừ quỷ, 
dùng tiếng mới và nói, bắt rắn trong tay, nếu uống giống chi độc cũng 

chẳng hại gì, hễ đặt tay trên kẻ đau thì kẻ đau sẽ lành.”  

Xông lên tinh binh Jêsus! 

Đi như xông trận tuyến. 

Cờ thập giá luôn phất cao, 

Quyết tiến ra trận tiền... 
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sự rồi anh em có thể đứng vững vàng. (Đứng vững vàng. A-men! 
Anh em hiểu điều đó chứ? Đấy, anh em yêu dấu ơi, khi khi anh em 
làm hết thảy điều anh em có thể làm để đứng vững, thế thì anh em 
đứng vững vàng, đừng di dời.) 
Vậy, hãy đứng vững, lấy Lẽ thật làm dây nịt lưng. (Lắng nghe 
Lời này. Bạn biết gì về “dây nịt lưng”) ...lấy Lẽ thật làm dây nịt 
lưng... (Lẽ thật là gì? Lời của Đức Chúa Trời, đúng vậy. Lời Ngài là 
Lẽ thật. Đúng vậy.) ...mặc lấy áo giáp bằng sự công bình... (Đó là, 
làm điều đúng -- có Lời Chúa trong anh em, làm điều gì đúng.) ...áo 

giáp bằng sự công bình; 
Và dùng sự sẵn sàng của Tin lành bình an làm giày dép; (Dù đi 
bất cứ ở nơi đâu, nơi nào, bất cứ khi nào, với giày dép là Tin lành 
của sự bình an. Hãy xem.) 
Lại phải... (trên hết thảy điều đó) ...lấy thêm đức tin làm thuẫn... 

(Chống đỡ những mũi tên.) ...đức tin làm thuẫn... Nhờ đó mà anh 

em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ.  
Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ... (Đó là linh hồn... Tâm 
trí trong cái đầu, hãy bảo bọc lấy cái đầu...) ... Và cầm gươm của 

Đức Thánh Linh là Lời của Đức Chúa Trời. 
46-1 Bạn sẽ làm thể nào với cái mũ sắt này, nó có làm gì? Nó bảo vệ. Nón 
sắt được làm bằng gì? Đồng thau. Đồng thau có thể được tôi luyện: Cứng, 
cứng hơn sắt. Một cái mũ bằng đồng -- là gì? Là sự cứu rỗi! Kiến thức của 
sự hiểu biết này, “Sự chữa lành của tôi đến từ Đức Chúa Trời; Sự cứu rỗi 
của tôi đến từ Đức Chúa Trời, linh của tôi xứng hợp với Lời của Ngài,” 
không phải từ ý khiến của Giáo hội mà là Lời. A-men! Nón sắt là sự bảo vệ 
của cứu rỗi, của sự giải cứu, hãy nhận lấy nó rồi tiến bước. Ồ, bây giờ, lúc 
nầy, đó là điều chúng ta có trách nhiệm làm.  
46-2 Đội quân Sa-tan, bây giờ hãy nhìn xem. (Tôi rất vội, tôi đi vào điều 
nầy.) 

 Đội quân của Sa-tan mang đến bệnh tật. Đó là những gì Sa-tan có; Nó 
là kẻ hủy diệt, vương quốc của nó là bệnh tật, chết chóc, buồn phiền, đau 
đớn, bối rối, lo lắng, tất cả điều đó thuộc về Sa-tan. Nhưng Đức Chúa Trời 
là Sự Sống, đức tin, sự vui mừng, bình an, ở trên đây. Bạn thấy không? 

 Đó là 2 quyền lực to lớn đến với nhau ngay bây giờ. Chúng đang 
chiến đấu; Chúng đang chiến đấu ngay tại đây trong Đền thờ nầy ngay giờ 
nầy. Chúng chiến đấu ngày nầy qua ngày khác với anh em bằng mọi thế 
lực mà nó có thể. 

 Sa-tan luôn theo sát bên bạn như một Gô-li-át khổng lồ to lớn, đường 
bệ, thuộc giới chức sắc đang cố moi gan bạn, nó... Nhờ Đức Chúa Trời (A-
men!) Anh em làm cho vững vàng bằng Tin lành bình an, với Lời của Lẽ 
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25-2 Giờ trọng đại của “Sự Tấn Công Dữ Dội” đó đã đến gần. Ha-lê-lu-gia! 
Chiến sĩ với những chiếc áo giáp lấp lánh, màu sắc chói chang... Đức tin và 
sự nghi ngờ đang dàn trận trong Nhà thờ Đền Tạm nầy sáng nay: Sự nghi 
ngờ ở bên này còn đức tin ở bên kia. Những người lính đứng làm nhiệm vụ 
chính là bạn. Ha-lê-lu-gia! Chủ Tướng của chúng ta, Ngôi Sao Mai dẫn 
đầu. Ngài không bao giờ đi lùi. Ngài không bao giờ biết từ rút lui. Ngài 
không phải rút lui. A-men! Chắc chắn vậy. 

 “Trận chiến lớn nhất chưa từng xảy ra,” 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 diễn 
ra. Hỡi những người lính, đánh bóng vũ khí mình, đánh bóng lại áo giáp.  
25-4  Đức Chúa Trời đang khiến cho lính chiến của Ngài sẵn sàng. A-men! 
Ngài xức dầu cho Đạo quân của Ngài. Nước Mỹ trang bị cho những người 
lính các thứ tốt nhất họ có thể phải có, mũ sắt, vũ khí, áo giáp và bất cứ thứ 
gì họ có, xe tăng, bất cứ thứ gì họ có thể làm. Đức Chúa Trời trang bị cho 
Đạo quân của Ngài. Ha-lê-lu-gia! [Anh Braham gõ lên bục giảng một cái. - 
Bt] Loại vũ khí chúng ta sử dụng là gì? Gươm của Đức Thánh Linh, Lời 
của Đức Chúa Trời, A-men! Lời của Đức Chúa Trời sắc hơn gươm 2 lưỡi 
(Sách Hê-bơ-rơ 4), “Thấu vào đến nỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư 
tưởng và ý định trong lòng.” Lời Đức Chúa Trời, hãy tin vào Lời của Đức 
Chúa Trời, đó là phương cách Đức Chúa Trời trang bị vũ khí cho quân đội 
Ngài. 
25-5 Đó là những gì mà Chúa bảo cho Ê-va để tự trang bị cho mình, nhưng 
bà đã phá hủy áo giáp đó. Bà đã làm như thế nào? Bằng cách bà mở tâm trí 
mình để lý luận. Bạn đừng lý luận với Lời Đức Chúa Trời;Lời không có lý 
luận. Bạn chỉ... Đó chỉ là Lời của Ngài thôi. Không - không có sự nghi ngờ 
về Lời đó; Không có suy luận với Lời; Đó là Lời của Đức Chúa Trời; Điều 
đó dứt khoát rồi. Phải có điều đó. Điều đó xong rồi mãi mãi. Hiểu những gì 
tôi nói không? Đó là Lời của Đức Chúa Trời. Chúa đã Hứa và Ngài Phán 
vậy. 
26-1 Họ nói với Áp-ra-ham “Làm thế nào ông biết mình sẽ có con?”  
 “Đức Chúa Trời Phán vậy.” Đó là điều chắc chắn. 
 “Ô! Tại sao ông không có điều đó?” 
 Tôi không biết khi nào tôi sẽ có con, nhưng tôi tin sẽ nhận được. Đức 
Chúa Trời đã Phán vậy. Điều đó sẽ không ngăn cản tôi chút nào.” Ông 
gọi...  
 “Tại sao ông không trở lại nhà của mình?” 
 “Tôi là một người hành hương, người xa lạ ở vùng đất này A-
men!...?...  
 “Đức Chúa Trời Hứa. Ngài sẽ cho một đứa con ngay trong vùng đất 
này, nơi mà Ngài sai tôi đến.”  
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26-2 Ha-lê-lu-gia! Ngài sẽ chữa bệnh cho bạn trong bầu không khí tràn đầy 
Thánh Linh nầy, nơi mà Ngài sai bạn. A-men! Đức Chúa Trời sẽ cho bạn 
điều đó; Chỉ tin cậy mà thôi. A-men! Hãy mở rộng các ống dẫn tâm hồn và 
thể xác, lương tâm và cảm xúc ra, và... Chỉ để Lời Đức Chúa Trời xâm 
nhập. Trước tiên hãy nhận lấy tâm trí đó; Đó là chiến trường. Đừng nói, 
“Ồ! Nếu tôi có thể cảm nhận được, nếu tôi cảm nhận sự vinh hiển của Đức 
Chúa Trời giáng xuống...” Ồ, không có gì với điều đó, chẳng có gì. 
 Hãy mở tâm trí đó ra. Đó là chiến trường, đó là nơi mà trận chiến dàn 
xếp ngay trong tư tưởng của bạn. Mở rộng trí ra và nói, “Ta... Mọi nghi 
ngờ của ta.” A-men! “Ta nghi mọi nghi ngờ của ta giờ nầy; Ta tin Lời của 
Đức Chúa Trời. Hỡi Sa-tan, ta đến đây.” Điều gì đó sẽ xảy ra. Chắc chắn sẽ 
xảy ra. Vâng, thưa quí vị. 
26-3 Ngài xức dầu cho đầy tớ Ngài bằng Thánh Linh. Ngài sai các Thiên sứ 
đến với họ. Đôi khi con người làm trò đùa với điều đó: Thiên sứ. Tôi xin 
phép -- tôi xin quay lại một vài điều ở đây với bạn chỉ một phút thôi. Hãy 
lật ra Hê-bơ-rơ chương 4: Hê-bơ-rơ chương thứ 4, và chúng ta hãy -- tôi 
muốn nói Hê-bơ-rơ chương 1, và chúng ta lật ra câu thứ 14: 

 Các Thiên sứ há chẳng phải đều là thần hầu việc Đức Chúa Trời, 

đã được sai xuống để giúp việc những người sẽ hưởng cơ nghiệp cứu 

rỗi hay sao? Mà một trong những Thiên sứ đó Ngài đã Phán, “Hãy ngồi 
ngay bên hữu Ta.”... Tất cả các Thiên sứ của Đức Chúa Trời...  
27-1 Bây giờ trở lại với Kinh thánh dạy chúng ta ở đây. Đức Chúa Trời sai 
những Thiên sứ của Ngài. Vinh hiển thay! Họ là gì? Các thần hầu việc. 
Vinh hiển thay! Các thần hầu việc đã được sai xuống từ đâu? Từ Sự Hiện 
Diện của Đức Chúa Trời. Để làm gì? Dạy Lời của Ngài. A-men! Họ không 
dạy một số thần học của một nhóm giáo phái nào đó, nhưng mà để dạy Lời 
của Đức Chúa Trời (Thế đó.), thần dạy dỗ đã được sai xuống. 

 Làm sao chúng ta biết là họ? Kinh thánh chép rằng Lời của Chúa đến 
với các Tiên tri. Đúng không? Những Thiên sứ này dạy Lời Ngài qua 
Thánh Linh. hầu việc Lời qua Đức Thánh Linh; Thánh Linh và Lời đến với 
các Tiên tri; Các 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. Điều đó không phải là con người; 
Đó là Thánh Linh của Đức Chúa Trời trong con người, Thánh Linh của 
Chúa Cứu Thế 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. Đó không là con 
người. Con người không bao giờ làm bất cứ điều gì cho đến khi thấy trong 
khải tượng. Ê-li nói trên núi Cạt-mên, “Tất cả những gì tôi 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!  
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44-7 Điều tôi đang nói buổi sáng hôm nay đó là dự trữ Thức ăn, dự trữ 
Thức ăn để có cái gì đó để ăn, để anh em có thực phẩm để đãi tiệc. Tiếp tục 
nhận lấy nó trên các băng ghi âm; Đặt nó nơi mát mẻ trong phòng. Có lẽ 
khi tôi đi xa rồi bạn còn nhớ những gì tôi nói là đúng. Đặt nó trong phòng 
và lắng nghe. Hiểu không? Đây là Thức ăn dự trữ trong kho. Tôi không 
biết chuyến đi ở đâu, nhưng dù là bất cứ nơi nào đi chăng nữa, Ngài biết 
Ngài đang hướng dẫn; Tôi không biết. Tôi chỉ đi theo mà thôi. 
45-1 Phao-lô đã nói gì ở đây vậy? Lắng nghe cách cẩn thận hơn.  

Vả lại anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa nhờ sức toàn năng 

của Ngài (Hãy mạnh mẽ nhờ sự Toàn năng của Ngài).  
Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng 

vững và địch lại cùng mưu kế của ma quỷ vì chúng ta đánh trận 

chẳng phải dùng thịt và huyết... (Không phải bằng súng đạn hay 
gươm giáo,)... bèn là cùng chủ quyền cùng thế lực cùng vua chúa 

của thế gian mờ tối này... (Vua chúa của thế gian mờ tối.)...  
45-2 Ai cai trị thế gian? Ma quỷ. Hẳn là vậy, ai làm tất cả những điều này 
đang diễn ra, những sự vô tín đang diễn ra khắp nơi ở đây, và trong chính 
phủ từ trước đến nay? Ấy là ma quỷ, Kinh thánh chép vậy. Ma quỷ điều 
khiển nước Mỹ, điều khiển Đức quốc; Ma quỷ điều khiển tất cả các quốc 
gia trên thế giới. (Tôi sẽ nói đến trong vài phút.) Và chúng ta tìm xem 
chúng có điều khiển hay là không, mọi vương quốc đều đã và sẽ bị chúng 
khống chế cho đến khi Đức Chúa Trời thiết lập Vương Quốc Ngài. 
 Không phải tôi nói tất cả mọi người trong quốc gia đó là ma quỷ, có 
những người thuộc về Đức Chúa Trời trong các văn phòng chính phủ. 
45-3 Ngay tại chỗ này trong vài đêm, một người ở đây chỉ cho thấy một 
bức tranh với Anh Argranbright ở tại nơi nầy. Ông Rowe là một nhà ngoại 
giao trải 5 đời tổng thống khác nhau và ông ấy là... (Ông sẽ đến đây khoảng 
tuần thứ 2 của tháng Tư. Anh Neville sẽ thông báo về tin này.) Ông là một 
người tuyệt vời. 

 Ông có thể nói 8 ngôn ngữ khác nhau (Tôi tin chắc vậy). Nhưng khi 
ông nhận lãnh Đức Thánh Linh ông không có ngôn ngữ nào để có thể trò 
chuyện với Đức Chúa Trời; Vì Chúa đã cho ông một ngôn ngữ, ông nói, và 
ông dùng ngôn ngữ đó nói với Ngài. Ngài cho ông ngôn ngữ mới mà ông 
chưa hề thực tập. Đúng vậy, 

...Thần dữ ở các miền trên trời...  
Vậy... (Hỡi những Chiến sĩ, hãy lắng nghe trước khi chúng ta bắt 
đầu Hàng ngũ [Cầu nguyện] Trị bệnh.) ... Hãy mang lấy cả (w-h-o-
l-e) ...mọi (không phải một phần của nó) ...mọi khí giới của Đức 

Chúa Trời hầu cho trong ngày khốn nạn anh em có thể cự địch 

lại... (Đó là ngày chúng ta đang sống đây.)... Và khi thắng hơn mọi 
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 Tôi chỉ đặt một số loại củ cải bắp, củ cải trắng, củ cải đỏ và tất cả mọi 
thứ, chất chúng ở trong đó như thế; Và tôi thức dậy. 

 Tôi không biết nó là thứ gì nhưng tôi phải làm. Thấy không? Chúng ta 
đang dự trữ thức ăn, thưa anh em. Đó là sự sống mà bạn phải có để đi một 
mình. 
43-3 Leo, anh còn nhớ giấc mơ của anh mà lần đầu tiên anh đến đây khôn 
về kim tự tháp và anh nghĩ mình có thể leo lên vào trong được; Còn tôi nói, 
“Leo, không có người nào ở đây cả. Đức Chúa Trời phải đặt một người ở 
đây. Anh đã leo lên mọi lĩnh vực vật chất có thể đạt được. Leo, anh không 
thể đến đây được. Hãy trở xuống, chỉ nói với mọi người rằng nó đến từ 
Đức Chúa Trời.” (Anh biết đấy, phải không?) Đó là điều gì mà bạn... Anh 
em không thể tùy thuộc vào...  

 Các anh chị, Giáo hội và tất cả những thứ khác, và Hội thánh của tôi; 
Và cũng tốt như những Giáo hội khác, và Đức Chúa Trời ở mọi nơi...  
44-2 Tôi không thể tách ra khỏi Hội thánh ở đó. Một vài người nói rằng, 
“Ô! Tại sao anh đi ra khỏi họ, những người theo giáo lý ‘Ba Ngôi’, cùng tất 
cả điều nầy, điều kia, 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. 

 Khi dân Y-sơ-ra-ên làm điều ác, cho đến nỗi Đức Chúa Trời nói với 
Môi-se rằng, “Hãy biệt riêng ngươi ra, Ta sẽ bắt đầu bộ tộc mới cho 
ngươi.”  

 Môi-se đã từ bỏ chính mình; Ông nói, “Trước khi Ngài cất lấy họ, xin 
hãy cất lấy tôi.” 

 Cho dù họ đã làm điều gì đi nữa, thì đó là người mà tôi được sai tới. 
Ngài ban cho Sự Sáng, không phải để chiếu sáng nơi có Sự Sáng, mà là nơi 
tối tăm; Đó là nơi ở của Sự Sáng. Và anh em phải đến với những người đó; 
Anh em phải đứng cạnh bên họ bất chấp điều gì. Anh em phải...  
44-5 Trong sai lầm của mình... 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 xảy đến, nhưng Đó là Đức Thánh Linh của 
Đấng Christ ở trong Môi-se. Đấy, chúng ta hết thảy đều sai. Ngài đã chịu 
đựng vì hết thảy chúng ta, khi chúng ta ở trong sự sai trật của mình. 

 Cho dù họ sai lầm như thế nào, chúng ta đừng đánh mất đi sự thông 
công và tự phân rẽ với bất cứ điều gì. Bao lâu chúng ta có thể thắng linh 
hồn, chúng ta hãy “Khôn ngoan như rắn, đơn sơ như chim bồ câu.” (Anh 
em hiểu không?), và cố gắng chinh phục mọi linh hồn như có thể được. 
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27-4 Tôi đã từng thấy rất nhiều lần. Khi bạn thấy Thánh Linh của Đức 
Chúa Trời đập vào một nơi nào, nơi đó được xức dầu. Nếu điều này xảy ra 
trong một nhóm nhỏ nầy ở đây sáng nay, nó thật sự có thể lấy tâm trí nầy ở 
đây, lấy đi mọi nghi ngờ ra ngoài theo cách... Làm sao bạn có thể nghi ngờ 
được nữa khi bạn thấy người chết -- được sống lại, người què được đi, 
người đui được thấy và kẻ điếc được nghe? 
27-5 Thiên sứ của Đức Chúa Trời, bức tranh của Ngài treo trên tường ở 
đây, đã bị khoa học ngăn trở khắp mọi nơi. Ngài làm gì? Hãy ở ngay trong 
Lời Chúa. A-men! Lời Ngài tiêu diệt tất cả ma quỷ. Vâng, đúng vậy. Đó là 
gì? Thần hầu việc được sai đến từ Đức Chúa Trời, để xức dầu cho kẻ nói 
Lời Đức Chúa Trời và cùng ở với Lời Đức Chúa Trời. Ngài đã xác quyết 
Lời đó với dấu lạ cặp theo sau, bày tỏ Chúa Jêsus hôm qua, ngày nay cho 
đến đời đời không hề thay đổi. Đó là Ngài. 

 Làm sao chúng ta có thể nghi ngờ khi Ngài có cả phương diện vật chất 
lẫn tinh thần, khoa học đều có thể được chứng minh ở đây? Vấn đề là gì? 
Đó chính là ở trong tâm trí chúng ta. Chúng ta mở tâm trí mình ra với các 
thứ, mà nói, “Thôi được, tôi - tôi không biết điều đó có thể có hay không. 
Có lẽ nếu tôi cảm thấy tốt hơn ngày mai...” Ồ, điều đó không có liên quan 
gì cả. 
28-1 Như tôi thường nói. Áp-ra-ham có lẽ nói với Sa-ra... Bà ấy đã qua cái 
tuổi của - của người phụ nữ rồi... (Bạn biết tôi muốn nói điều gì chứ?) Đó 
là thời gian của cuộc đời. Bạn hiểu không? Bà đã 65 tuổi; Bà đã qua tuổi 
sinh nở khoảng 15 đến 20 năm. Áp-ra-ham đã nói với bà, có thể vài ngày 
sau, “Bà cảm thấy có điều gì khác thường không?” 

 “Không có chút gì khác cả.”  

 “Không có điều gì để làm cả; Dù thế nào đi nữa chúng ta sẽ cứ trông 
cậy. Bây giờ nếu bà bắt đầu trẻ trở lại như một thiếu nữ, chúng ta biết điều 
đó là về phần xác thịt, thế thì chúng ta nhận biết rằng chúng sẽ hình thành 
đứa con khi mọi thứ đều ổn. Nào, hôm nay bà thấy có điều gì khác lạ 
không? Đã được một tháng kể từ ngày Chúa đã Hứa với tôi. Bà có thấy 
điều gì khác thường không bà?” 

 “Chẳng có gì cả, Áp-ra-ham ơi! Không có dấu hiệu gì cả, tôi vẫn 
giống như - như tôi mấy năm trước; Không có chút khác lạ gì.”  

 “Thật vinh hiển thay Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ con dù thế nào đi 
nữa.”  
28-4 Nghĩa là gì, Áp-ra-ham, dựa trên điều đó... Nhìn này, nếu Chúa đã 
Hứa cho ông, chắc rằng Ngài sẽ cho chúng ta dấu hiệu cách này, chắc rằng 
Ngài sẽ cho chúng ta một dấu hiệu. Ha-lê-lu-gia!  
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 Một dòng dõi yếu đuối ngoại tình tìm kiếm dấu hiệu. Đúng vậy, Ngài 
có một Dấu Hiệu. Nó là gì? Lời Đức Chúa Trời. Đó là một Dấu Hiệu. 

 Làm sao có thể chữa lành cho đứa trẻ này? Lời Chúa Phán vậy. Nếu 
tôi cảm nhận một xúc động hay không, nếu tôi... cho dù không có gì xảy ra 
cả, Đức Chúa Trời Phán vậy và nó giải quyết điều đó. 
28-5 Áp-ra-ham nói rằng, “Hãy chuẩn bị mọi thứ chúng ta sẽ đến một vùng 
đất lạ.”  

 “Anh đi đâu?” 

 “Tôi không biết (A-men!), nhưng chúng ta sẽ đi dù thế nào đi nữa. 
Chúng ta đi thôi.” Thu xếp hành lý và đi. Ha-lê-lu-gia! Đó chính là Lời thật 
của Đức Chúa Trời. Điều gì đã thúc đẩy sự tiến bước của ông? Lời Hứa của 
Chúa, chính Lời Đức Chúa Trời. “Chúng ta sẽ đi để nhận lãnh Lời Hứa 
đó.”  
28-6 “Hỡi Áp-ra-ham, hãy ra khỏi giữa dòng bà con của ngươi, họ là - là 
những người nghi ngờ và không tin, họ sẽ có làm cho ngươi giống như họ. 
Hãy ra khỏi và phân rẽ, và sống vì Ta.” Đó là gì? “Lìa bỏ mọi tình cảm, 
xúc cảm đằng sau ngươi và những điều giống như vậy; Mở lòng mình ra và 
hãy nhớ lấy Đó chính Ta. Hãy đến sống với Ta.” A-men! 

 Đức Chúa Trời đang kêu gọi tất cả những hậu tự của Áp-ra-ham bước 
vào cuộc sống đó sáng nay. “Cuộc chiến lớn nhất” bây giờ lan tràn trên 
khắp thế giới. Ngài muốn tất cả con cái của ngài từ bỏ tất cả bản thân họ 
khỏi điều gì? Bạn thấy không? Nếm, cảm biết, thử, nghe, tưởng tượng, lý 
lẽ, trí óc, lương tâm, tình cảm, cùng tất cả mọi thứ. Hãy mở trí ra mà tiếp 
nhận Lời Chúa vào và bước đi với Lời. Đó là một người lính thật. 
29-2 Đó là cách để những ngôi sao tồn tại. Hệ thống thái dương không thay 
đổi. Cung hoàng đạo, Sao Mai mọc trên kinh tuyến của mình mỗi buổi sáng 
hoàn toàn chính xác như khi trái đất được tạo dựng. Sao hôm thế chỗ nó. 
Mỗi ngôi sao, chòm sao nhỏ đi đúng thời gian hoàn toàn chính xác như nó 
đã đi. Sao Bắc Đẩu đứng vững vàng không bao giờ di chuyển. Ha-lê-lu-
gia! Toàn thể các vì sao quay tròn xung quanh Sao Bắc Đẩu, tất cả những 
sao còn lại, bởi vì nó ở ngay chính trung tâm của trái đất; Đó là Đấng 
Christ. A-men! 
29-3 Ngài đứng đó chỉ huy Đạo quân của mình giống như một Chủ Tướng 
Vĩ đại. 

 Giống như Môi-se trên núi với đôi tay đưa lên và dân Y-sơ-ra-ên đang 
chiến đấu, cắt đứt phương hướng của địch; Và ông đứng với đôi tay của 
mình 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.  
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42-3 Rồi tôi - tôi đã mơ thấy “Six-second” (6-giây) Smith đêm nọ (Điều ấy 
không phải là khải tượng; Nó là giấc mơ.), và tôi thấy một gã trai trẻ đến 
vật lộn cùng ông. Người đàn ông đó tôi đoán khoảng 58, 60; Tôi 52 tuổi. 
Các gã trai trẻ không thể chạm vào người ông bất cứ chỗ nào. Ông trói 
chúng vào một cái nút dây, đặt họ nằm trên sàn nhà và giữ bằng đôi tay của 
mình.  
 Lúc ấy, tôi nghĩ: “Thật là kỳ lạ,” và tôi nghĩ vợ tôi ở với tôi, tôi nói, 
“Thật lạ, em có biết gì không Meda? Ông ta từng là người huấn luyện của 
anh,”  
 Vợ tôi nói, “Em - em nhớ rằng anh đã nói với em điều đó.” 
 Tôi nói, “Vâng, với sự huấn luyện tốt của ông, tôi đã thắng 15 trận đấu 
chuyên nghiệp và đã bỏ nghề đó để giảng dạy Phúc âm.”  
42-1 Ngay lúc đó nó đã thay đổi, tôi bắt đầu băng qua một dòng nước. 
Nhưng khi tôi đang đi, đi bằng ghe máy. Nhìn xung quanh và thấy 2 anh 
em đồng lao của mình đang ngồi trong một chiếc ca-nô sẵn sàng đi với tôi. 
Tôi nói, “Các anh không thể làm thế, anh em ơi. Tôi phải đi một mình.”  
 Người lái ca-nô đến nói, “Đây là chiếc ca-nô của anh,” một chiếc ca-
nô bằng plastic màu trắng. 
 Tôi nói, “Này, không phải thế.” 
 Ông nói, “Ô! Anh có thể chạy lên theo hướng này với tốc độ 50 cây số 
giờ.” Tôi nói, “Nhưng tôi đi băng qua đường kia.” Ông nói, “Vậy đi với 
những người này.”  
 Tôi nói, “Họ không phải là những thuyền nhân. Họ không hiểu biết 
nhiều dầu rất nhiệt tình. Họ không thể lái được, cả bọn sẽ bị nhận chìm 
ngoài khơi; Họ thật sự không thể làm được điều đó.” 
 Ông nói, “Anh có thể tin...” 
 Tôi nói, ‘“Hãy lắng nghe, tôi - tôi biết nhiều về tàu hơn họ và tôi sẽ 
không cố gắng vượt qua nhanh với loại chất liệu đó. Phải lấy ghe máy để 
vượt qua.” Tôi nói tiếp, “Nó sẽ lớn hơn thế.” 
43-1 Tôi thấy ông nhìn quanh với một trong những anh em và hỏi, “Anh là 
người lái tàu phải không?” Người anh em trả lời, “Đúng vậy.” Tôi nói, “Sai 
rồi.”  
 Người lái tàu trở lại và nói, “Nói cho các anh những gì các anh làm. 
Họ thương anh, tin anh, nếu anh cố gắng đi qua bằng chiếc thuyền máy 
này, họ sẽ theo anh trên chiếc thuyền đó, họ sẽ chết. Họ không thể theo 
anh. 
 Tôi nói, “Ô! Tôi phải làm gì đây?” 
 Người lái tàu này ở bến tàu, ông nói, “Các anh đi trở lại đó. Chỉ có 
một cái kho nhỏ trong hết thảy vùng này, một cái kho nhỏ thôi. Nó được dự 
trữ lương thực, và họ sẽ ở đây. Họ - họ sẽ ở lại đây trong khi các anh đi. 
Các anh sẽ phải dự trữ thức ăn.” 
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 Bạn bị lột vũ khí bạn đầu hàng. Hỡi 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 con người là dối trá. 
Các bạn hiểu chứ? 

 Nhưng ngay khi bạn - bạn bắt đầu lắng nghe một điều gì đó từ chiến 
thuật của Sa-tan, bạn đã bị lột vũ khí. Ê-va đã nghe bao nhiêu điều? Một 
điều thôi, bà đã bị tước vũ khí ngay tại đó.  

 Ma quỷ đã làm gì? Bò ngay vào qua tâm trí để vào trong linh của bà, 
tại nơi đó bà đã bị làm hư hỏng. Đúng không? Bà đã bị xuyên tạc, ngay 
chính cái phút mà bà bị lột vũ khí, khi bà không tin Lời của Đức Chúa 
Trời. Đúng thế. Tại đây chúng ta thấy mưu kế của ma quỷ rồi.  
41-7 Những người lính của Đức Chúa Trời được truyền lịnh phải mang lấy 
mọi khí giới của Đức Chúa Trời. Đúng không?” Bây giờ nếu muốn viết câu 
Kinh thánh ấy, hãy lật sách Ê-phê-sô 6:10 đến 13. Thấy chưa? Chúng ta đã 
đọc cách đây một lát, đó 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? Hãy trở lại vấn đề ở đây chỉ một phút. 
Chúng ta hãy xem vũ khí của Đức Chúa Trời là gì. Chúng ta hãy bắt đầu 
câu 10. Nào, lắng nghe. Chúng ta hãy tìm hiểu mọi khí giới của Đức Chúa 
Trời. 

 Vậy, hỡi anh em, hãy mang lấy...  
41-9 Tôi biết tôi sẽ... Còn khoảng 20 phút nữa là 12 giờ. Tôi - tôi không 
muốn dạy lâu quá hôm nay, nhưng có thể tôi - tôi gần như không có thêm 
một Sứ điệp nào nữa, cho đến khi tôi có chuyến nghỉ hè...  
42-1 Bạn biết điều gì không? Bạn có biết tại sao tôi làm điều này không? 
Tôi sẽ nói cho các bạn nghe. Một ngày kia tôi có giấc mơ. Tôi sẽ không kể 
về giấc mơ đó, nhưng nó thật sự có trong tâm trí tôi; Tôi làm điều đó. 

 Sau khi được Đức Chúa Trời ban cho tôi sự thông giải, tôi mơ thấy 
mình đang chuẩn bị băng qua một con sông lớn công tác chức vụ. Và tôi... 
Trước tiên, tôi ở đây với vợ tôi... Bao nhiêu người từng biết Geoge Smith, 
“Six-second” Smith ở trong thành phố này? Geoge Smith con trai của ông 
trước ở trong lực lượng cảnh sát ở đây. Lúc bấy giờ George đáng thương bị 
nghiện rượu. Nhưng ông là một trong những chiến sĩ xuất sắc nhất. Ông là 
người đã huấn luyện tôi trước khi tôi gia nhập Hiệp hội Thanh niên Cơ-đốc 
Giáo (YMCA) và bất cứ nơi đâu. Ông thường huấn luyện chúng tôi. Ông 
rất nhanh nhẹn, thật nhanh và chỉ là võ sĩ hạng bán, trên 145 pound 
[khoảng 70 kg], ông đã huấn luyện tôi. Ông thường đứng đó, ông có thể 
dùng sức mạnh của mình đấm ngay bụng tôi, nhấc tôi lên quăng vào tường, 
nhưng điều ấy đã không làm phiền tôi. Ông chỉ huấn luyện tôi, không có gì 
xảy ra cả, chỉ là huấn luyện thôi. 
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 Môi-se 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. Ha-lê-lu-gia! Ngài đã 
leo lên đến thành lũy của sự vinh hiển ở bên tay hữu của Đấng Oai Nghi 
ngày nay với chiếc áo đẫm máu của Ngài trước mặt Đức Chúa Trời. Trận 
chiến đối với mỗi người lính trận chiến sẽ được cất đi ra khỏi họ (Tôi 
không quan tâm đến điều xảy ra) với Lời Đức Chúa Trời, đã giải phóng 
chính mình để được tự do. A-men! 
29-4 Giống như một con gà trong quả trứng, điều gì sẽ xảy ra nếu chúng sợ 
lọt ra khỏi quả trứng? Nếu nó sợ mổ vào quả trứng thì sao? Điều gì xảy ra 
nếu gà con ở bên trong hay những chim con đó sợ va đụng vào vỏ quả 
trứng? Điều gì xảy ra nếu chúng nghe một tiếng động bên ngoài nói, “Đừng 
đập lên vỏ có thể làm tổn thương chính bạn”? Nhưng chính bản năng của 
chim nói cho nó biết, “Hãy mổ đi. Hãy đập mạnh thành một cái lỗ.”  

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

 Hãy mổ ngay vào cái vỏ bên ngoài mạnh hết sức như có thể được. Ha-
lê-lu-gia! “Hỡi Sa-tan, hãy lánh xa. Ta đang ra khỏi nơi này. Ta không nằm 
đây thêm chút nào nữa; Ta không ở trong mảnh đất ma quỷ này nữa. Ta là 
người tuyệt vời sáng nay rồi. A-men! Ta là chim đại bàng.” A-men! Ha-lê-
lu-gia!  
30-1 Ngay sau đó chim đại bàng nhỏ 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 mà bạn biết nó có thể đi lạch bạch với đôi cánh nhỏ của nó 
một chút. Nó thấy tốt đẹp.  

 Hãy mổ cho hết cái lề thói cũ của bạn đi; Đúng vậy. Bạn làm điều đó 
cách nào? Phá vỡ nó bằng VÌ LỜI CHÚA PHÁN VẬY, VÌ LỜI CHÚA 
PHÁN VẬY, VÌ LỜI CHÚA PHÁN VẬY; Cuối cùng nó bắt đầu hít thở 
không khí trong lành. VÌ LỜI CHÚA PHÁN VẬY, ló đầu ra bên ngoài. VÌ 
LỜI CHÚA PHÁN VẬY. Bây giờ, hãy đẩy mạnh, và bạn đang ở bên 
ngoài. Nó không bao giờ trở lại bên trong vỏ nữa. A-men! Nó tự do. Ồ, 
chao ôi. Lời đó, đã từng bác bỏ đi mọi cảm xúc, ý thức và các thứ, cho đến 
khi Nó được giải quyết ở đây, và tâm trí đó mở ra và để cho Lời đó vào (Ô! 
Đức Chúa Trời ôi, xin thương xót), không bao giờ để làm nô lệ lần nữa. 
Bạn được tự do bởi Con Độc Sanh đã cho người đó ra khỏi cái vỏ cứng.  
30-3 Giáo phái của bạn có thể không bao giờ gọi bạn trở lại; Ma quỷ sẽ 
không làm bất cứ điều gì đối với bạn nữa; Nó rú lên và giận dữ với bạn, 
nhưng bạn đang ở trên một xa lộ chạy với tốc độ cao (Ôi! Cha ôi!), đang 
chạy lên đại lộ của Vua, người lính thập tự được xức dầu. Hết thảy các bạn 
là những chim đại bàng bởi đức tin tuyên bố “Chúa Jêsus là Sự Sáng của 
thế gian,” trên đường chạy đến Thiên đàng.  
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30-4  Chắc chắn vậy! Vâng! Thưa quý vị. Đây là những Thần hầu việc 
được ban cho từ Sự Hiện Diện của Đức Chúa Trời Hằng Sống để hầu việc. 
hầu việc gì? Lời Ngài, không phải thuyết thần học nào đó, nhưng Lời của 
Đức Chúa Trời. Họ là các Thần hầu việc từ Đức Chúa Trời sai xuống để 
hầu việc: Các Thần linh hầu việc. Ô! Nhớ rằng nếu hầu việc điều gì đó 
ngoài Lời, thì không phải là đến từ Chúa, bởi vì Lời Ngài luôn được chứng 
thực trong Thiên đàng. Lời, Đức Chúa Trời ở trên Thiên đàng, luôn theo 
dõi Lời Ngài và Ngài sẽ không bao giờ sai Thần linh đến hầu việc điều gì 
ngoài Lời.  

 Chúa sẽ không bao giờ sai một Thần linh với bằng cấp lớn lao: Tiến 
sĩ, Thạc sĩ... Cổ áo tròn và mọi thứ như thế và nói, “Ồ, dĩ nhiên những ngày 
của phép lạ đã qua. Tất cả chúng ta đều biết đó.” Không! Không! Nó không 
đến từ Đức Chúa Trời; Nó trái ngược với Lời Chúa. A-men! Ngài sai 
những người hầu việc có Thần linh của Lời. A-men! (Ô! Tôi có khoảng 4 
hay 5 điều như thế, nhưng tôi sẽ cho qua giờ này và đưa ra trong tuần tới. 
Đúng vậy.) 
31-1 Sa-tan và quỷ sứ của nó cũng được xức dầu. Nếu các Linh Thiên sứ 
nầy được xức dầu để mang lại Lời Chúa đến cho các bạn, khiến bạn tin Lời 
của Ngài... Vậy thì, bạn có thể thấy bạn từng nghe một vị Tiên tri, một Tiên 
tri thật của Đức Chúa Trời, từ chối Lời Chúa ở đâu? [Hội chúng nói, 
“Không.”] Không, thưa quý vị. Điều gì xảy ra khi các tổ chức của họ được 
kích động và nói “Nầy, người đó sai.” Người đứng một mình và chỉ đứng 
một mình. Người ấy nói, “Việc ấy đúng.”  
31-2 Hãy nhìn Mi-chê ngay cái ngày đó, đứa nhỏ ‘Thánh giật gân’ ấy (the 
little holy-roller), con trai của Giêm-la. Có 400 vị Tiên tri đã được cho là 
được lựa chọn xức dầu đứng đó, tất cả được nuôi dưỡng và được huấn 
luyện kỹ càng với những học vị lớn lao, học vấn cao và là những học giả 
tinh tế, nói, “Hãy đi lên, vị vua trung thành của chúng tôi. Đức Chúa Trời ở 
cùng vua. Điều đó thuộc về chúng ta; Giô-suê cho nó cho chúng ta, hãy đi 
lên và nhận lấy nó. Điều đó hoàn toàn chính xác. Hãy lên và chiếm lấy nó.” 

 Vua ấy đã nói gì? “Thôi được, Giô...” Các bạn biết đấy, Giô-sa-phát 
nói, “Ở đây có Tiên tri nào khác không?” Vâng, họ có 400 người. Tại sao 
không tin 400 người đó? Giô-sa-phát lại nói, “Nhưng chắc chắn chúng ta 
phải tìm một người khác.”  

 Người nói, “Chúng ta đã có một người. Có một người khác nhưng tôi 
ghét ông ta.”  

 “Đấy - đấy, đó chính là người tôi muốn lắng nghe.” Thấy không? Vua 
nói, “Hãy mang người ấy đến. Chúng ta hãy xem người nói gì.” 
31-4 Bây giờ, họ đến và nói chuyện với ông, và nói, “Nào, hãy lắng nghe. 
Hãy chuẩn bị giảng ngay sáng nay, bởi vì ngươi đang giảng cho vua. Ngươi 
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 Khi tôi nói xong điều đó, nó trông giống như một con dơi khổng lồ, 
dài khoảng chừng nầy hiện ra đằng sau cô, bộ lông dài phủ xuống từ đôi 
cánh, che khuất cả thân; Nó vừa bay vừa hú, “Whrrrrrrr,” hướng về phía tôi 
mạnh hết sức. 

 Tôi nói, “Chúa là Đức Chúa Trời ôi! Huyết của Chúa Jêsus Christ xin 
bảo vệ con khỏi điều đó.”  

 Còn Wayne nhảy lên giường nhìn; Ở đây nó trông giống một cái bóng 
lớn, bay vòng qua vòng lại, và bay xuống đằng sau chiếc giường. Wayne 
bước ra khỏi giường và qua phòng bên cạnh nhanh hết sức. 
40-3 Vậy chúng tôi - tôi đã chở Nellie về nhà, và trở về lại, tôi không thể...  

 Mẹ tôi cũng đã đến đó và trải tất cả các khăn trải giường cùng làm mọi 
thứ khác nhưng không có gì trên chiếc giường cả. Điều gì thế? Ma quỷ đã 
ra khỏi cô rồi mà. Điều gì đã xảy ra vậy? Cô chỉ dừng lại trong giây lát. Chỉ 
thế thôi.  

 Đừng dừng lại cho bất cứ điều gì khi Đức Chúa Trời đã chôn Lời của 
Ngài trong lòng bạn, cứ nắm giữ Gươm đó và bắt đầu chiến đấu, hãy cắt 
đứt tất cả. Ha-lê-lu-gia! 

 “Tôi không có thời gian để chờ đợi điều gì khác. Tôi chỉ đi qua; Tôi 
không có thời gian giải quyết.” 
40-5 Ông nói, “Khi... Hãy lấy cây gậy của ta đặt trên đứa trẻ và có ai nói 
với ngươi, đừng đáp lời lại. Nếu ma quỷ nói rằng, ‘Này, ngươi biết cảm 
xúc của mình...’ Đừng trả lời. Cứ yên lặng tiếp tục đi.”  

 Bạn biết đó, ma quỷ nói rằng, “Nhưng ngươi biết gì?” Bạn biết ông 
này ông nọ, khi có Thánh Linh, bạn nên nhớ họ - họ hầu như mất trí.” 
Đừng nói với họ; Cứ tiếp tục đi. Anh em không biết về về ông A hay B kia; 
Mà chính là anh em và Đức Chúa Trời. Đúng thế. Cứ ở với Đức Chúa Trời. 
41-2 Ngài xức dầu cho đầy tớ của Ngài. (Tôi phải đi nhanh.). Đức Chúa 
Trời xức dầu cho đầy tớ của Ngài, bạn thấy không? (Bây giờ tôi phải bỏ 
qua vài ghi chú ở đây. Nhưng tôi thích nói điều này.) Ở đây... Xin mời 
nghe, thật kỹ, thưa quí cô. Hãy lắng nghe kỹ giờ nầy. 

 Chúng ta thấy những mưu kế của ma quỷ ở đây. Chúng ta nên làm thế 
nào đây? Ở đây tôi có rất nhiều Lời Kinh thánh, Lời Tiên tri và nhiều thứ 
khác, nó đã đến với nhiều người khác qua Kinh thánh và đã làm nhiều việc 
tương tự. Đó chính là mưu lược của ma quỷ cố gắng để làm cho con người 
không tin vào Lời của Đức Chúa Trời.  
41-4 Hãy lắng nghe, các bạn là những Chiến sĩ của Thập tự giá. Khi không 
tin một Lời của Đức Chúa Trời chép trong Kinh thánh, bạn đã bị lột vũ khí 
rồi. Tin điều đó không, bạn thân mến? 
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 Cô nói, “Vâng, tôi đang xuống đường tới Redmen Hall... (Nơi họ 
thường tổ chức buổi khiêu vũ ở đó.) Tôi về nhà để chuẩn bị áo quần. Tôi 
nghe nhạc, tôi chỉ dừng lại trong giây lát và cảm thấy dễ chịu hơn tốt, tôi 
nghĩ điều đó sẽ không ảnh hưởng gì nếu tôi đứng ngay chỗ đó.”  
39-3 Đó là nơi mà cô đã phạm lỗi, dừng lại trong vài phút. 

 Cô chỉ lắng nghe thôi, cô nói, “Tôi nghĩ: ‘Ô! Chúa ơi! Ngài biết con 
yêu Ngài mà. Ngài biết con yêu Ngài, Chúa ôi!’ Nhưng tôi có thể nhớ lại 
lúc Lee và con đã từng đoạt tất cả các cúp trước đây. Tôi nhớ rằng âm nhạc 
này đã từng thu hút tôi, bây giờ thì không.”  

 Ồ! chao ôi. Bạn nghĩ là không còn ưa thích nữa; Nó đã lôi cuốn bạn 
ngay tại đó rồi khi bạn muốn, bạn thấy không? 

 Có bao nhiêu người biết Nellie Saners? Tôi nghĩ nhiều người biết. 
Chắc vậy. Vì thế...  

 Cô nói, “Anh biết điều gì? Có lẽ nếu tôi bước lên các bậc tam cấp và 
làm chứng cho vài người trong họ.” Bạn thấy không? Bạn đứng ngay trên 
mảnh đất của ma quỷ. Hãy tránh xa. Hãy lánh xa bóng dáng ma quỉ.”  

 Nhưng cô bước lên các bậc thang cao nhất và đứng đó vài phút, điều 
đầu tiên mà bạn biết, cô đã ở trong tay của vài chàng trai trên sàn nhảy. 

 Sau đó cô đã trở về với chính mình, giờ đây cô đang đứng đó khóc lóc 
kêu lên “Ô! Tôi là người hư mất giờ nầy.”  
39-5 Tôi nghĩ: “Tôi không biết nhiều về Kinh thánh, nhưng tôi tin Chúa 
Jêsus đã Phán, “Trong Danh Ngài, họ sẽ đuổi quỷ.” Bấy giờ...  

 Wayne đã dứt khỏi cơn say một chút, và cũng đang ngồi đó theo dõi. 
Tôi nói, “Hỡi ma quỷ, ta không biết ngươi là ai, nhưng ta bảo với người 
đây là em gái ta, ngươi không có quyền nắm giữ trên nó nữa. Cô ấy không 
muốn làm vậy; Cô chỉ dừng lại trong một phút thôi. (Đó là nơi mà cô đã 
nghĩ mình gây ra lỗi lầm) Tôi nói, “Nhưng ta bảo mày phải ra khỏi cô 
ngay, mày có nghe không?” 

 Đức Chúa Trời đã giúp tôi ngay giờ phút quyết định đó, màn cửa đã 
bắt đầu tự động mở và đóng lại, một bầy rơi phịch xuống ngay cửa, “ka-
plump, ka-plump, ka-plump.” Cô nói, “Anh Bill, nhìn kìa; Nhìn kìa!”  

 Tôi nói, “Gì thế?” 

 Cô nói: “Tôi không biết.” 
40-1 Tôi nói, “Tôi cũng không biết.” Cánh cửa khua và đóng lại như thế. 
Tôi nghĩ: “Điều gì xảy ra tại đây vậy? Điều gì thế?” 

 Tôi nhìn lại lần nữa như vậy. Tôi nói, “Hỡi Sa-tan, hãy lui ra khỏi cô 
ta. Nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ. Hãy ra khỏi cô ấy ngay.”  
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đang giảng cho hết thảy các – Hiệp hội Mục sư Truyền đạo của Giáo hội gì 
đó (Anh em hiểu không?) của Pa-les-tine, cả Hiệp hội Mục sư Truyền đạo 
nầy. Vậy, ngươi hãy nhớ, đây là những gì họ đã nói; Ngươi phải nói giống 
như vậy và tin giống vậy.”  

 Con người nhỏ bé đó... Vua ấy đã có những con người sai lạc. Con 
người đó đã thoát khỏi những lý lẽ xưa cũ. Ông làm sạch các ống dẫn, 
lương tâm, và...  

 “À - à, 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 sẽ phong cho anh 
làm Tổng giám thị của khu vực địa phương này, nếu - nếu anh đồng ý với 
họ.” Đó không phải là con người thật của Đức Chúa Trời 

 Tại sao, các ống dẫn của ông đã được tẩy sạch, tất cả những điều khác 
của ông cũng được tẩy sạch, tâm trí ông đã được mở ra với Lời của Đức 
Chúa Trời và chỉ có Lời của Ngài ông mới có thể tin. Đó là các Linh Hầu 
việc (ministering Spirits)... Đó là một Thần Hầu việc. 

 Ông nói, “Tôi không biết nói gì bây giờ, nhưng tôi sẽ nói cho ông điều 
này: Tôi sẽ chỉ nói những gì mà Đức Chúa Trời bảo tôi nói.” Vậy họ đã 
chờ đợi tối hôm đó; Ông đã có một khải tượng. 
32-1 Sáng hôm sau, tôi có thể hình dung rằng Mi-chê xem kỹ Lời Kinh 
thánh và nói, “Bây giờ hãy nhìn xem. Khải tượng đó... Bây giờ, tất cả họ... 
Có điều gì đó sai trật ở đây, bởi vì nó trái ngược với những gì họ đã nói. 
Nhưng Lời đó nói gì? Chúng ta hãy xem những gì Tiên tri Ê-li đã nói sau 
đó ở đây, bởi vì ông là một đấng Tiên tri. Hiểu những gì Lời của Chúa đã 
đến với Ê-li, vâng, và Lời ấy nói gì? “Và những con chó sẽ liếm huyết của 
Giê-sa-bên. Chó sẽ ăn thịt bà, và bởi vì A-háp -- Na-bốt công bình.” Rồi 
ông đã nói... Vì ông đã thấy điều đó, ông đã thấy khải tượng của mình thật 
đúng với Lời của Đức Chúa Trời lúc đó, ông đã thấy A-háp đến với ông. 

 Ông đi ngay ra ngoài và nói, “Hãy đi lên, nhưng tôi thấy Y-sơ-ra-
ên...” Ông đã không hổ thẹn để nói lên khải thị của mình lúc đó, bởi vì đó 
là Lời của Đức Chúa Trời. Ông đã biết mình có thể nói điều đó một cách 
tường tận. Điều gì vậy? Ông đã mở lòng, tâm trí mình ra với Lời của Đức 
Chúa Trời và Lời Ngài đã được khải thị sau đó, nên ông ta đã hiểu rằng đó 
hoàn toàn là Lời của Đức Chúa Trời. 
32-3 Bây giờ bạn nói, “Ồ, nếu tôi có thể là một Mi-chê.” Bạn có thể là; Bạn 
là Mi-chê. Bạn cũng thế. Bạn là một Mi-ca-ên, một vị Tiên tri. Bạn có thể 
làm gì? Hãy mở tâm trí mình ra. Tôi đang cố gắng nói cho bạn điều gì sáng 
nay? Lời của Đức Chúa Trời. Bạn biết không? Hãy mở tâm trí ra nói, “Bây 
giờ, anh biết đấy, tôi tin mình có thể được chữa lành.”  

 “Ông nói gì vậy? Đó có phải là Lời của Đức Chúa Trời không?”  
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 Chắc chắn đó là Lời của Đức Chúa Trời. Anh chàng này nói, “Những 
ngày của phép lạ đã qua;Bạn không thể làm điều đó và...” Quên điều đó đi. 
Hãy đặt Đức Chúa Trời trên hết. Hãy đến với Lời của Chúa ở đây, và ông 
đã nói Lời ấy, và Nó đã xảy ra như vậy. 
32-4 Vậy thì Sa-tan đã làm gì? Sa-tan có những người khác được xức dầu. 
Sa-tan xức dầu cho đầy tớ của nó. Ồ, chắc chắn, ừm, chắc chắn vậy. Nó đã 
xức dầu cho các đầy tớ của nó. Sa-tan đã xức dầu gì? Xức dầu chẳng tin 
kính. Sa-tan và thuộc hạ của nó xức đầu cho nhân loại bằng sự không tin 
vào Lời của Đúc Chúa Trời. Vậy nếu bạn muốn hiểu rõ hãy trở lại với sách 
Sáng thế 3:4.  

 Chúng ta quay lại đó lắng nghe điều nầy chỉ một phút, và thấy đó là 
chiến thuật của nó hay không. Đó là điều đầu tiên mà nó đã làm. Nó không 
bao giờ từ bỏ chiến thuật đó. Nó hành động như vậy mọi lúc. Bây giờ, cứ 
xem thử đó là điều gì. Này, nó đã không bất đồng Lời Chúa nhưng nó 
khiến nàng hầu như hiểu hơi sai sự thật một chút, các bạn biết đấy, hầu như 
làm cho điều đó dường như giống cách nó muốn - không làm theo Lời hoàn 
toàn. 
32-6 Sáng thế ký 3:4, tôi trích ra đây. Chúng ta hãy xem Kinh thánh nói gì. 
Được rồi. 

Rắn bèn nói với người nữ rằng, Ngươi chắc sẽ chẳng chết đâu -- 

chắc sẽ chẳng chết đâu.  

 Thấy Sa-tan đã trích dẫn quanh co điều này như thế nào không? “Ô! 
Chúng ta tin những ngày của sự phép lạ đã qua. Chúng ta không cần tin có 
điều như con người nhận lãnh Đức Thánh Linh giống như họ đã làm vào 
ngày lễ Ngũ tuần. Ô! Bạn chịu lễ báp-têm cách nào cũng không có điều gì 
quan trọng.” Nhìn thấy ma quỷ chưa? Nhìn thấy mưu kế của nó chưa?  

 “Ô! Nếu Bác sĩ bảo bạn không thể khoẻ mạnh được, điều đó coi như 
xong vậy.” 
33-2 Vậy thì, không phải làm mất uy tín -- không tin Bác sĩ, Bác sĩ đang 
làm việc dựa trên đường lối khoa học. Bác sĩ đã làm bất cứ điều gì có thể 
cứu sự sống con người; Và không thể cứu sống được, 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 lắm, nhưng khi bạn muốn đi xa hơn 
sự hiểu biết của mình thì hãy dừng lại trên Cây Sự Sống và tiếp tục tiến 
bước. A-men! Đó là công việc phải hướng theo. Đúng thế. 

 Thế thì chiến lược của Sa-tan là gì? Nó nói gì ở đây? Chúng ta hãy 
đọc câu 1 chương 3:  
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mượt mà, nhưng rất ngây thơ và hiền dịu. Tôi mong rằng mình sẽ không 
bao giờ làm điều đó.” 

 Tôi nói, “Nellie, Huyết của Đức Chúa Jêsus Christ lau sạch mọi tội 
lỗi. Cứ đi và tin.” 
38-2 Một nhân vật nữa là Wayene Bledsoe, (nhiều anh em ở đây biết ông, 
một người bạn tri kỷ của tôi nhiều năm nay) ông là một người nghiện rượu. 
Ông đến đây với em trai tôi tên Edward. Khi ông xỉn trên đường phố, tôi đã 
dìu ông đi, bởi vì cảnh sát cũng đang tiến đến để bắt ông. Tôi đã đem ông 
về đây; Tôi đã là một Thầy truyền đạo, sống ở đây với cha mẹ cho đến 
ngày lấy vợ. Tôi dìu và đặt ông trên giường ngủ; Tôi ngủ - ngủ ở trên 
giường xếp Duofold. Nhà Branham có 10 người, có khoảng 4 phòng ngủ, 
mỗi phòng 2 người. Tôi có một giường đôi cũ mà tôi đang ngủ tôi kéo nó 
ra để Wayne say rượu ngủ với tôi. Cơn say đã trói buộc ông ở nhà ngủ li bì, 
và tôi nằm đó. 

 Tôi nói, “Wayne này, anh có tự hổ thẹn về mình như thế không?” 
38-2 Anh ta trả lời, “Ừ... Billy, đừng nói với tôi như vậy.” Anh em biết 
không? [Anh Branham nhái giọng người say rượu nói. - Bt] Tôi đặt tay lên 
người anh và nói, “Tôi sẽ cầu nguyện cho anh nhé, Wayne, xin Chúa chúc 
phước cho anh.”  

 Tôi đã được cứu, tôi đoán có lẽ trong một năm. Sau đó đột nhiên một 
xe tắc-xi đóng sầm cửa bên ngoài, và người nào đó đóng cửa thật mạnh, 
“Anh Bill! Anh Bill.” [Anh Branham gõ trên bục giảng. - Bt] 

 Tôi nghĩ: “Chúa ôi! Có ai đó đang hấp hối.” Tôi nhảy ra cửa, chụp lấy 
bộ đồ cũ của tôi gần đó mặc vào cho Wayne và chạy ra cửa. Giọng nói 
nghe giống như một người phụ nữ. Tôi mở cửa, và cô bé nầy đang đứng ở 
cửa, cô nói, “Ồ, tôi vào được không?” 

 Tôi nói, ““Mời vào,” và bật đèn lên...  

 Lúc ấy, cô khóc và nói rằng: “Ôi! Anh Billy! Tôi - tôi - tôi hư mất, tôi 
hư mất.” 
39-1 Tôi nói, “Gì vậy Nellie? Cô bị đau tim phải không?” 

 Cô nói, “Không, Anh Bill, tôi đang xuống phố Mùa Xuân.” Cô lại nói 
tiếp, “Thật đấy Anh Bill, thật đấy Anh Bill. Tôi không có ý làm tổn thương. 
Tôi không cố ý.”  

 Tôi nói, “Điều gì xảy ra vậy?” Tôi nghĩ: “Tôi phải làm gì cho cô bây 
giờ đây?” Tôi không biết phải làm gì. Tôi chỉ là một gã trai trẻ. Tôi nghĩ...  

 Cô nói, “Ồ Anh Bill, tôi chỉ, tôi chỉ, tôi chỉ... làm điều không tốt.”  

 Tôi nói, “Nào, bình tĩnh lại và kể cho tôi nghe đi.” 



34  CUỘC CHIẾN LỚN NHẤT CHƯA TỪNG CÓ  

ranh mãnh (old crow-bait) nhưng không chỉ cho bạn thấy chim bồ câu thật 
đơn sơ. Ô! Đúng vậy. Nó sẽ không chỉ cho bạn điều điều đó; Nó sẽ cứ làm 
cho bạn đui mù. 

 Ma quỷ cũng là một chiến binh. Nhưng nên nhớ, chúng ta có Đấng lớn 
hơn ở trong chúng ta, hơn ma quỷ trong thế gian. vì thế hãy nắm giữ Lời 
Đức Chúa Trời; Tin Lời, bạn trở nên người chỉ huy Đạo quân ở đây. Hãy 
giữ vị trí cao cả của mình, anh em ơi. Đúng thế, hãy giữ lấy nhiệm vụ của 
anh em. 
37-2 Cho nên cô gái nhỏ ngày nào, bây giờ là một phụ nữ đang ngồi đây. 
Tên cô là Nellie Sandes. Lần đầu tiên tôi chứng kiến ma quỷ bị đuổi ra 
khỏi cô. (Chúng tôi đã sống... Bây giờ, nếu tôi có một nơi -- khoảng 3 lô 
đất ở đây, rộng hơn nghĩa trang này.) Tôi đã trở thành Thầy giảng, lúc đó 
tôi đang giảng đạo ngay vùng này trong một Buổi nhóm Trại ngoài trời (a 
tent meeting). 

 Còn cô bé đó là một trong những vũ công xuất sắc nhất. Cô đã từng 
học tại trường trung học ở dưới đây với Lee Horn. Cô ấy và Lee Horn (Đa 
số các bạn ở thành phố đây chắc biết Lee Horn, điều hành hồ bơi ở đó.) -- 
vì thế họ là những vũ công xuất sắc nhất trong vùng này. Anh ta là người 
Công giáo; Dĩ nhiên tôn giáo không có ý nghĩa gì đối với họ. Vì vậy Nellie 
là một vũ công tuyệt vời, anh ta cũng vậy, họ đã từng khiêu vũ ở đây và 
được gọi là “The black bottom” và “Jitterbugs” đó là tất cả những gì họ 
giành được, cả hai đều nổi tiếng nhất vùng này. 
37-3 Ngày kia trong một Buổi nhóm cô đã lảo đảo và ngã xuống sàn ngay 
bên Bàn thờ [tòa giảng] (altar), cô Neillie đó; Xin ban phước cho lòng cô. 
Cô nằm ngay ở Bàn thờ đó, cô ngẩng đầu lên khóc, những giọt nước mắt 
chảy dài trên đôi má, cô gọi “Billy...” (Cô ấy biết tôi.) rồi nói, “Tôi muốn 
được cứu lắm.”  

 Tôi nói, “Cô có thể được cứu, Nellie ạ! Chúa Jêsus đã cứu cô rồi, cô 
gái ạ. Cô phải tin nhận điều đó giờ nầy dựa trên cơ sở của Lời Ngài.”  

 Cô ngồi đó khóc và cầu nguyện. Cô nói với Chúa rằng, “Con sẽ không 
bao giờ nghe điều gì trong thế gian này nữa cả.” Đột nhiên sự bình an thật 
êm dịu đáng yêu xâm chiếm tâm hồn cô. Cô đã chổi dậy từ lúc đó, reo 
mừng ngợi khen Đức Chúa Trời, và tôn vinh Đức Chúa Trời. 
37-5 Khoảng 6 hay 8 tháng sau, vào một buổi tối nọ cô đi xuống đường 
Mùa Xuân. (Lúc ấy cô chỉ là một cô bé ở tuổi thiếu niên, khoảng 16 đến 18 
tuổi.), cô đến với tôi và nói rằng, “Hope...” (Đó là vợ của tôi, người đã qua 
đời.). Cô nói, “Tôi ước gì được giống như Hope và Irene; Anh biết rằng họ 
không bao giờ đi ra với thế gian. Thế gian đã để lại một dấu vết trên anh. 
Bây giờ, tôi có vẻ mặt thô vì đã bỏ trang điểm, khuôn mặt tôi trông không 
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“Vả, trong các loài thú ngoài đồng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời 

đã làm nên, có con rắn là giống quỷ quyệt hơn hết. Rắn nói cùng 

người nữ rằng: Mà chi! Đức Chúa Trời há có Phán dặn các 

ngươi không được phép ăn trái các cây trong vườn sao?” 
33-4 Lắng nghe Lời nó lúc nầy, chỉ là sự xấu xa trong lòng và cách nó đã tô 
trắng đi Lời Chúa. Bạn thấy không? Nó đang cố gắng làm điều gì? Để xâm 
nhập vào trong tâm trí của bà. Bạn thấy không? Nó đang nói với bà sau khi 
Lời của Đức Chúa Trời được xác định ở đó rồi. 

 Vậy thì, bạn đừng để Sa-tan làm cho vững chắc điều gì. Hãy giữ Lời 
của Đức Chúa Trời một cách vững vàng trong lòng. Thấy không? Hãy làm 
vậy. Nào hãy xem tiếp, các bạn Mi-chê. 

Người nữ đáp rằng: Chúng ta được ăn trái cây trong vườn, 

nhưng về phần trái của cây mọc giữa... (ở giữa. Hiểu không?) 

vườn, Đức Chúa Trời có Phán rằng: 2 ngươi chẳng nên ăn đến 

và cũng chẳng nên động đến, e khi 2 ngươi phải chết chăng.  

 Bạn thấy không? Đó là Lời; Bà đã trích dẫn lại với nó. Nào, hãy xem. 

 Rắn bèn nói với người nữ rằng: 2 ngươi chẳng chết đâu.  
34-2 Bạn thấy mưu kế của nó không? Nó cố gắng làm gì? Con người đầu 
tiên đó, ma quỷ đang cố xức dầu người nữ yêu quí này, con gái của Đức 
Chúa Trời, bằng sự không tin vào Lời Chúa. Điều đó hoàn toàn chính xác 
điều nó đang cố có được nàng. Đó là cách nó cố xui cho bạn làm điều gì. 
Đó cũng là cách mà nó cố làm cho mỗi một trong các bạn ở đây: Xức dầu 
cho 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 bạn 
muốn, nhưng hãy tống cổ nó đi.  

 Nếu Ê-va không ngừng lại trong giây lát để lắng nghe... Đừng ngừng 
lại vì bất cứ điều gì. Đừng ngừng lại. 
34-3 Khi Ê-li-sê nói với Ghê-ha-xi rằng, “Hãy lấy cây gậy của ta đi và đặt 
lên đứa trẻ chết này; Nếu có ai đó nói gì, đừng nói lại, nếu có điều gì cản 
trở hãy cứ đi.”  

 Hãy nhìn người phụ nữ khi mà bà gọi đứa đầy tớ của mình, “Thắng 
yên một con la tiến về phía trước, đừng dừng lại cho đến khi nào ta bảo 
ngươi dừng lại.” Chính là điều đó. 

 Khi bạn nhận một Sứ điệp, cứ đi. A-men! Đừng nói, “Tôi không thể đi 
tới nữa. Bây giờ, tôi bắt đầu yếu rồi.” Hãy cứ tiếp tục đi, đừng dừng lại. 
Hãy quăng tất cả các thứ qua một bên, cứ tiếp tục vượt qua. Hỡi anh em, 
anh em có Gươm trong tay mình, hãy cứ chiến đấu. 
34-4 Một lần kia, tôi đi vào một sân bóng đá và định giảng đạo. Tôi dừng 
lại tại cửa, nhìn lên trên thấy một câu nói, “Không phải là dáng vẻ của con 
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chó trong cuộc chiến, bèn là sức mạnh bên trong của con chó cho cuộc 
chiến.” Đó là nguyên nhân đắc thắng cuộc chiến. Bạn thấy không? 

 Bạn nói, “Ô! Hãy nhìn vào tất cả những Giáo hội lớn đều chống lại 
điều đó. 

 Tôi không quan tâm đến bề ngoài họ là gì; Mà chính là sự chiến đấu 
bên trong mới là đáng kể. Nó là niềm tin trong cá nhân. Nếu bạn là người 
nhút nhát, hãy trở lại nơi trú ẩn của mình. Nhưng anh em ơi, nếu anh em là 
Chiến sĩ, hãy đứng ra đó; Có một trận chiến đang tiếp diễn. Đúng hay sai 
đều tham chiến. Chúng ta hãy chiến đấu. 
35-1 Giống như Peter Cartwright, khi vào thành phố ông nói, “Chúa bảo tôi 
đến đây và có một Buổi nhóm Phục hưng.” Ông đã thuê một căn phòng cũ 
kỹ, ở trong đó bắt đầu lau dọn sạch sẽ. 

 Một kẻ hay phá rối thị trấn với khẩu súng ngắn bên hông đi xuống 
phố, đến gần bên cửa... Có người hỏi rằng, “Gã kia đã làm gì ở dưới đó 
vậy?” 

 Một người nói, “Ông ta là một Thầy giảng, ông sắp có một Buổi nhóm 
bây giờ.” 

 Ô! Anh ta nói, “Chắc tôi phải xuống dưới đuổi ông ta ra đường và bảo 
ông ta cút khỏi đây ngay. Chỉ thế thôi. Chúng tôi không muốn có các Buổi 
nhóm gần nơi của chúng tôi.” 
35-2 Vì vậy anh ta đi xuống đó, ngừng lại ở cửa ra vào; Và Peter 
Cartwright đã cởi áo, con người ấy, các bạn biết đấy, đang lau chùi cánh 
cửa sổ và các bức tường phía dưới. Thầy giảng lớn tuổi ấy cười nhạo ông 
vì ông đang cầm đùi gà ăn (đó là kiểu ăn ngày hôm nay, các bạn biết đấy.) 

 Vậy anh cứ chùi cửa sổ, và ngó xung quanh. Người đàn ông quậy phá 
đã đi qua, kéo áo khoác của anh ta ở phía sau lên để lộ khẩu súng ngắn bên 
trong anh và hỏi, “Ông đang làm gì đó?” 

 Ông trả lời, “Tôi đang lau cửa sổ.” Rồi cứ tiếp tục lau chùi cửa sổ. 
Bạn biết đấy. Ông có một mục đích: Đức Chúa Trời bảo ông tổ chức một 
Buổi nhóm Phục hưng. Lau cửa sổ...  
35-3 Gã quấy nói, “Chúng tôi không cho phép cơn phục hưng nào xảy ra 
quanh đây.” 

 Ông trả lời, “Nhưng Đức Chúa Trời bảo tôi làm điều đó.” Bạn thấy 
không? Ông cứ tiếp tục việc làm của mình. Bạn thấy không? 

 Gã quậy phá nói, “Có một điều ông phải hiểu. Tôi là người đặc trách 
khu vực này.”  

 Ông nói, “Ô, anh hả?” Rồi tiếp tục lau chùi cửa sổ. 
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 Gã quậy phá nói, “Trước khi ông tổ chức một cuộc phục hưng ông 
phải đánh bại tôi.” Ông lại nói tiếp, “Ô, tôi ư? Tôi sẽ làm điều đó ngay bây 
giờ đây.”  

 Ông cởi áo khoác ra xông tới, chụp lấy cổ áo của đối tượng mà vật ngã 
xuống sàn nhà, dẫm lên đầu hắn và nói, “Tôi phải chiến đấu nếu tôi sẽ 
thống trị. Xin cho sự can đảm của con tăng lên, Chúa ôi.” Đập và trét cả 
hắc ín vào gã. Ông nói, “Đủ chưa?”  

 Anh ta trả lời, “Rồi!” Anh ta đứng lên và bắt tay ông; Anh ta đã được 
cứu rỗi đêm đó tại Nhà thờ. Thế đấy. 
36-1 Chỉ nhận lấy Lời của Đức Chúa Trời và cất khỏi bạn mọi sự nghi ngờ. 
Các bạn hiểu điều đó không? Chắc chắn vậy, chính là thế. Nếu đó là công 
việc kế tiếp, chúng ta hãy làm đi. Đúng. Điều tốt nhất mà tôi biết để làm là 
tránh khỏi những nghi ngờ, hạ gục nó. 

 Đó là việc kế tiếp của tôi là thoát khỏi mọi sự xáo động của mình. Nếu 
giác quan của tôi nói, “À, ngươi cảm thấy tồi tệ,” điều kế tiếp để làm là cắt 
bỏ điều đó đi. Đúng thế. 

 Bạn nói, “Tốt lắm... Họ nói với tôi... Lương tâm tôi nói với tôi, Anh 
Branham, tôi có thể...” thế thì xem nào, bạn có thể vứt bỏ điều đó đi; Bạn 
sẽ không tiến xa hơn điều đó. Cứ làm công việc kế tiếp của bạn. Hãy lột bỏ 
áo khoác ngoài và đóng chặt ngay vào điều đó. Cứ tiếp tục làm đi. Một 
mục tiêu: “Tôi sẽ chiến thắng.” A-men! “Tôi không thể thất bại. Tôi sẽ 
chiến thắng.” A-men! 
36-3 Sa-tan xức dầu. thấy không? Chiến thuật đầu tiên của nó là gì? Mục 
tiêu của nó lấy là gì? Đó là tâm trí. Người nữ dừng lại trong giây lát để lắng 
nghe những gì Sa-tan nói. 

 “Ô, ngươi đừng nói thế.” Đó là chỗ mà nhiều người nữ trẻ tuổi đã 
phạm lỗi lầm của mình, và nhiều người người nam trẻ tuổi đã phạm lỗi. 
Đúng thế. Dừng lại chốc lát, chỉ dừng lại trong vài giây phút. 
36-4 Bao nhiêu lần tôi đã chứng kiến những trường hợp ly dị và những việc 
xảy ra trước tôi. “Tôi nói với anh, Anh Branham à, anh ta đã huýt sáo như 
là... [Anh Branham làm bộ huýt sáo. - Bt], anh biết đó, tôi dừng lại và thân 
thiện, tôi - tôi đã không muốn nói.” Ừm, thế đấy. 

 “Ô! Cô ấy... Tôi đã ngồi bàn đối diện với cô ta! Cô có cặp mắt xinh 
đẹp. Thấy không? Chính là nó đấy. Ma quỷ làm giống như vậy.  
36-5 “Ô, Bác sĩ bảo tôi không thể khoẻ mạnh, nên tôi...” Đấy. Bạn đấy. 
Tương tự như vậy. “Cuộc chiến lớn nhất chưa từng có... ” 

 “Ồ, họ nói với tôi... Tôi thấy ông A hay B nào đó tuyên bố có Đức 
Thánh Linh.” Đúng thế, bạn nhìn kẻ giả hình nào đó. Họ thật sự có Đức 
Thánh Linh như thế nào? Vâng, ma quỷ sẽ chỉ cho bạn những con quạ già 


