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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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 “Anh Branham, tôi đã tranh chiến, tôi đã cố bỏ thuốc lá. Tôi - tôi đã cố 
để tóc dài ra. Tôi đã cố làm điều này. Tôi đã cố thật nhiều, Anh Branham, 
tôi không thể làm được.”  

 Đừng cố nữa. Hãy nắm lấy tay Ngài và nói, “Lạy Cha, xin Ngài đặt 
tay con trong ống tay áo.” Hiểu không? “Con sẽ trao cho Ngài bàn tay của 
con. Lạy chúa, con sẽ cứ bước đi tiếp, nhìn về hướng Ngài.” Điều đó sẽ 
xảy ra. Ngài sẽ mặc cho anh em giống như một Cơ-đốc nhân thật sự. Anh 
em sẽ là một Cơ-đốc nhân thật sự. 
197 Cho đến lúc tôi gặp anh em đêm nay, xin Chúa yêu thương và ở cùng 
với anh em. Anh em là con cái của tôi về Tin lành. Anh em là phần mua 
được.  

 Bây giờ, tôi trao lại cho Mục sư của anh em để cầu nguyện chấm dứt, 
mời Anh Neville.  
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Tôi không kể khoảng khoát hay cheo leo. 

Cùng đi với Ngài, với Ngài chung một đường. 

 Thật êm dịu. Hãy nhớ, đặt chính anh em tại đó. 

Jêsus Christ dẫn dắt...  

 Lạy Chúa, con đặt nó ở đây. Từ giờ trở đi, con sẽ đi theo Ngài. Con 
tin nhận. 

Ngài đi đâu...  

 Hãy nhớ, đời sống của anh em sẽ làm chứng lớn hơn môi miệng của 
anh em. Những gì anh em sống sẽ chứng minh cho dân sự hơn những gì 
anh em nói.  

Cùng đi với Ngài, với Ngài chung (Đường, ở đâu?) mọi đường. 

 [Anh Branham ngân nga bài “Jêsus Christ Dẫn dắt Tôi.” - Bt]  
193 Thật sâu sắc, hãy tự biệt anh em ra thánh, một cách chân thành, hết 
lòng. Điều gì xảy ra nếu đây là lần cuối cùng anh em từng được cho phép 
cầu nguyện? Có thể lắm. Tôi hy vọng là không. Điều đó có thể. Thế thì, 
hãy tin chắc, thật chắc. Hãy nhớ, cánh cửa sẽ đóng ngày nào đó. Rồi tất cả 
sẽ chấm dứt. “Hãy cầu xin, anh em sẽ nhận lãnh.” 

 [Anh Branham ngân nga bài hát. - Bt]  
194 Hãy nghĩ về tất cả những vinh quang mà Ngài đã trao cho anh em tại 
đó, mọi điều mà Ngài đã thực hiện. “Lạy Chúa, con tin. Con tin. Con tin 
rằng Ngài là sự đắc thắng của con. Lạy Chúa, con chỉ bước đi với Ngài, 
hầu cho Ngài ở đâu, con muốn ở đó.”  
195 Lạy Cha, xin nhớ Ngài đã bảo cho chúng con rằng chúng con sẽ ở đời 
đời với Chúa khi chúng con được cất lên. Chúng con có cái nhìn lướt qua 
Ngài bây giờ, khi Ngài bước đi với chúng con. Quả là một điều vĩ đại biết 
rằng Ngài ở giữa vòng chúng con. Cảnh sẽ như thế nào khi chúng ở với 
Ngài đời đời chúng con thật yêu mến tất cả những hoạt động của chúng 
con. Chúng con có thể đi cưỡi ngựa. Chúng con có thể đi mua sắm. Chúng 
con có thể đi săn và câu cá, hay bất kỳ điều gì chúng con làm trong những 
niềm vui, nhưng ồ, khi nhà thờ mở cửa, chúng con muốn gặp Chúa của 
chúng con. Đó là điều vĩ đại của tất cả mọi điều, những điều Ngài đã Hứa 
với chúng con: “Được ở với Chúa mãi mãi. Đồng ngồi với Ngài trên Ngai 
của Ngài, ở cùng Ngài mãi mãi.” Ồ, lạy Đức Chúa Trời, chúng con khiêm 
nhường cúi đầu nhận điều đó. Trong Danh Chúa Jêsus Chirst. 
196 Anh em cảm thấy mình có thể lìa bỏ mọi thứ, mọi gánh nặng bây giờ 
không? Anh em có thể bước đi trên điều đó lúc nầy? Nếu anh em cảm thấy 
như vậy, hãy đưa tay lên, nói, “Bởi ân điển Đức Chúa Trời, con đặt thử 
thách này xuống. Con sẽ không còn tranh chiến nữa. Con sẽ nắm lấy bàn 
tay của Ngài, bắt đầu bước đi.” 
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1 Hãy cúi đầu chúng ta dâng lời cầu nguyện.  

 Lạy Cha của chúng con, sáng nay chúng con cám ơn Cha vì thì giờ lớn 
lao này đến với nhau một lần nữa, mở Lời của Chúa, đặt Lời tại đây trước 
chúng con. Và với - với lời cầu nguyện giờ nầy, Đức Thánh Linh sẽ nhận 
những gì là Đức Chúa Trời và sẽ ban phát cho chúng con, để chúng con có 
thể rời nơi thờ phượng này hôm nay với những tấm lòng hạnh phúc, tràn 
đầy niềm vui mừng, thấy được quyền phép giải cứu vĩ đại của Ngài, Lạy 
Chúa quyền phép giải cứu những kẻ phu tù và cho họ tự do, như thế nào, 
xin tỏ cho con người biết “những điều đã có, đang có và sẽ đến.” Chúng 
con cám ơn Ngài vì những điều này. 
2 Chúng con cầu nguyện Ngài ban phước cho chúng con khi học Lời 
Ngài với nhau giờ nầy. Khi chúng con ra về, cầu xin lời của chúng con nói 
khi chúng con đi dọc con đường, “Lòng của chúng con nóng cháy khi 
Ngài, Đức Thánh Linh, trò chuyện với chúng con trong lúc chúng con đi 
trên đường.” 
3 Xin ban phước cho mỗi Mục sư Truyền đạo ở mọi nơi, những đầy tớ 
của Ngài đang đứng lên vì Lẽ thật của Ngài. Hãy nhậm những lời cầu 
nguyện của họ hay những người đau ốm. Xin chữa lành những thân thể 
bệnh tật của những ai đang chịu khổ. 
4 Lạy Chúa, chúng con cầu xin Ngài sẽ đi ra giữa vòng dân sự và tìm 
kiếm hạt giống được định trước tại đó, Chúa ôi, mang nó lại theo cách nào 
đó mà Ánh Sáng sẽ rơi trên lối đi. Vì chúng con tin rằng thì giờ đang bắt 
đầu trễ, mặt trời đang chìm nhanh ở phương tây, rồi chẳng bao lâu “sẽ 
không còn thời giờ nữa.” Thời gian và Sự Vĩnh hằng sẽ đan quyện cùng 
nhau khi Đức Chúa Trời và dân sự của Ngài hoà với nhau. Lạy Chúa, 
chúng con nguyện xin vào lúc đó, chúng con sẽ được tính giữa vòng những 
người sẽ được đan quyện vào trong Đấng Christ, những người được gọi là 
Nàng Dâu của Ngài.  

 Xin giúp đỡ chúng con, ngày hôm nay, khi chúng con chuẩn bị, không 
biết ngày mai sẽ nắm giữ điều gì, nhưng chúng con sẵn sàng nhận lãnh bất 
kỳ điều gì, Chúa ôi, theo như chúng con biết rằng Ngài dành cho chúng 
con. Chúng con sẵn sàng để nhận lãnh. Chúng con cầu xin ơn phước này vì 
sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, trong Danh Jêsus Christ. A-men!  

 Mời anh chị em ngồi. 
5 Chắc chắn sáng nay, tôi cảm thấy hạnh phúc khi bước vào và nhìn 
thấy dân sự tập hợp lại cho Buổi Thờ phượng Chúa. Bây giờ, chúng ta sẽ 
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thông báo cho đêm nay. Đêm nay sẽ có Buổi nhóm Chữa bệnh. Chúng ta sẽ 
cầu nguyện cho người đau ốm tối nay. Cách đây một vài phút, họ... 
6 Khi tôi đi vào, con trai tôi, Billy, đã bảo tôi, “Bố này, có một ông ở 
đây, một người đáng thương lái xe một quảng đường xa. Con đã đưa ông 
ấy vào trong phòng.” 
7 Đêm qua, tôi vào trễ và đã không nghiên cứu nhiều về đề tài trường 
Chúa Nhật mà tôi sắp nói sáng nay. Do vậy, tôi lựa ra một vài ghi chú nhỏ, 
tôi có nghe người anh em nào đó nói, lấy ra từ một bài để có bài học trường 
Chúa Nhật sáng nay, trong lúc chúng ta chuẩn bị, sẵn sàng cho Buổi Thờ 
phượng tối. 
8 Billy bảo, “Có một người nằm tại đó, bị ốm. Con mong bố đi qua và 
nhìn ông ta.” Như vậy, tôi đi vào phòng ngay bây giờ, một người anh em 
trạc tuổi tôi và vợ của anh em đang ngồi tại đó, Đức Thánh Linh giáng 
xuống giữa vòng chúng tôi ngay trong căn phòng ngay lúc bấy giờ. 
9 Hãy suy nghĩ, đề cập đến Buổi nhóm Chữa bệnh, Ngài có mặt tại đó. 
Ngài đã bảo người anh em này tất cả về những gì anh đã làm, những gì anh 
đang làm, những gì gây nên rắc rối của anh, anh từ đâu đến -- tất cả về anh. 
Có một bóng tối lớn đang lơ lửng trong phòng, rồi nó bắt đầu trở nên nhẹ 
hơn, nhẹ hơn, nhẹ hơn và nhẹ hơn, rồi Đức Thánh Linh nắm giữ. 
10 Tôi nghĩ người đàn ông ở nơi nào đó sau đó lúc nầy. Ông và vợ ông, 
có lẽ, không thể đi vào tòa nhà, nhưng họ nói, dẫu sao, họ cũng sẽ lưu lại 
cho Buổi Thờ phượng. Họ đã đi lên từ quanh vùng gần Yakima, 
Washington và lái xe vào. Ông là nhà truyền giảng Phúc Âm.  

 Nhưng chỉ nhìn thấy ân điển của Đức Chúa Trời tại đó! Nơi con người 
ấy ở trong viện an dưỡng, có những sự chữa trị và mọi thứ. Đức Thánh 
Linh khải thị tất cả những điều này. Khi các Bác sĩ đang cố gắng hết sức để 
làm mọi điều mà họ có thể, có lẽ, cho người đó, nhưng chỉ cần một cú 
chạm nhỏ bé nào đó từ Đức Chúa Trời để xoay đổi chiều hướng. Những sự 
điều trị sốc là tốt, nhưng nó là điều gì đó giống như chúng ta gọi, “Phát 
súng trong đêm tối,” anh em biết đấy... Nó có thể làm cho anh em tồi tệ 
hơn; Vì anh em quên mọi điều anh em từng biết khi họ đặt thuốc men đó 
trong anh em. Nhưng Giê-hô-va Đức Chúa Trời, ân điển và sự thương xót 
của Ngài tuyệt vời biết bao! Thậm chí, trước khi tôi đã từng dâng lên một 
lời cầu nguyện cho anh em, anh đã khỏi rồi. Chỉ nhận điều gì đó của Đức 
Chúa Trời, sự đụng chạm nào đó để thực hiện điều ấy. 
 Tôi không nên nói điều này. Vâng, tôi nhìn lướt qua, thấy người ấy lúc 
này. Ồ, tôi không biết hôm nay anh em có đến kịp hay không. 
11 Dưới miền quê nơi tôi đã lưu lại tuần này, tôi - tôi yêu mến những 
người bạn của tôi dưới đó. Đó là một kỳ nghỉ ngắn trước những buổi nhóm 
lớn này. Tôi đến nhà, đi xuống dưới đó và đi săn những con sóc với các 
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vậy. Và xin ban cho người mẹ với những con trẻ của mình, sự khiêm 
nhường thay vì cao ngạo. Người mẹ biết... Người mẹ là thầy giảng cho các 
con, đời sống của người mẹ là một tấm gương. Cha là một tấm gương cho 
mẹ, vì ông là đầu của nhà. Mẹ đã cố gắng điều khiển người cha; Nàng sẽ 
không bao giờ làm điều đó nữa. Nếu người làm cha đã và đang sử dụng 
nàng như một tấm thảm trải sàn, điều ấy sẽ không bao giờ được làm nữa. 
Nàng là người giúp đỡ. Lạy Chúa, xin nhậm lời. Lạy Chúa, nguyện xin tất 
cả những điều đã làm ngăn cản chúng con được cất đi. 
190 Lạy Cha, chúng con đang thánh hóa mình, thời gian đời sống nào 
chúng con có ở trước chúng con, biết điều này, rằng chúng con phải đi đến 
chung cuộc, rồi tới ngay. Vậy sáng nay, chúng con nhân cơ hội này sau Sứ 
điệp này, Lạy chúa, chúng con đến, vì chúng con được kêu mời đến: “Hãy 

trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em.” Lạy 
Chúa, con biết Ngài chăm sóc. Ngài chăm sóc đủ để chết cho chúng con. 
Chúng con chắc chắn có thể quan tâm đủ để đến và nhận những gì Ngài đã 
chết cho. 
191 Lạy Chúa, xin làm nên thánh chúng con. Xin đầy dẫy chúng con lần 
nữa bằng Đức Thánh Linh. Cầu xin Đức Thánh Linh cai trị tối thượng 
trong những lòng của chúng con để chúng con bước đi, quên lửng những 
điều trong quá khứ, bùn lầy mà chúng con đã từng sống trong. Chúng con 
giục giã tiến về phía trước với dấu của sự kêu gọi trên cao, nơi Sự Sáng của 
chúng con có thể thật chiếu sáng trong sự êm dịu và khiêm nhường, cho 
đến nỗi mọi khách qua đường có thể nói, “Có một Cơ-đốc nhân sống trên 
núi đó. Người nam đó, người nữ đó, là bông hoa biệt ra thánh thực sự của 
Đức Chúa Trời. Họ thật là êm dịu, tử tế, luôn luôn yêu thương, thông 
hiểu.” Lạy Cha, xin nhậm lời. Xin cho chúng con có muối, để đất có thể 
khát. Lạy Cha, xin ban cho; Và đắc thắng những điều thuộc về thế gian 
này, những lo toan của đời sống này. Trong Danh Chúa Jêsus. A-men! 

192 Tôi có thể...  

 Bây giờ hãy đưa tay chúng ta lên.  

Đấng Cứu thế gọi...  

 Gọi cái gì? “Hãy ra khỏi bùn” Một Đời Sống cao hơn, điều gì đó trong 
anh em, kéo anh em theo lối đó. Đó là gì? Đó là Ngài. Chìm trong bùn, 
những bông hoa nhỏ, anh em có Sự Sống tại đó, giục giã anh em.  

Hãy theo ta... 
192 Anh em có ý nói điều đó không? Vậy thì hãy nhắm mắt lại. 

Ngài đi đâu tôi quyết đi theo thường... (Tự mình đầu phục, có ý 
nói điều đó lúc này) 
Ngài đi đâu tôi quyết đi theo thường. 
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hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương chúng con, lấy lòng nhịn nhục 

theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho chúng con.”  
185 Lạy Cha Thiên Thượng của chúng con, Phao-lô đã giảng điều này, ở 
trong thư Hê-bơ-rơ, chương 12, rằng “Chúng con nên quăng hết gánh 
nặng,” mà ông đã nói nầy, sau khi ông đã được tỏ bởi tấm gương trở lại đó: 
Những người cứ đi tới, những người không đi tới, những người đi theo hâm 
hẩm, những người đi theo ở phía trước, những người lẽo đẽo đằng sau. Ồ! 
Ông đã tỏ cho tấm gương. Rồi ông quay lại và bảo, “Chúng ta nên quăng 
hết mọi gánh nặng, mọi việc nhỏ bé dễ vấn vương chúng ta, lấy lòng nhịn 
nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho chúng con; Hướng về Ngài, Tác 
Giả và Đích của Đức tin chúng ta, Đấng đã ban cho chúng ta một tấm 
gương.” Lạy Cha, sáng nay, chúng con làm điều đó. 
186 Giờ nầy, chúng ta cúng cúi đầu, kiểm tra lại thật, thật, thật kỹ và thật 
chân thành sâu sắc. Đó là tất cả những gì phải mất... Đó là tất cả những gì 
phải làm: Anh em kiểm tra lại sự chân thành của mình. Hãy thật cẩn thận 
khi kiểm tra lại giờ nầy. 

 “Lạy Chúa, xin tra xét Con, thử xem con có tội ác nào không? Nếu có, 
lạy Chúa, xin để con nằm xuống ngay đây bây giờ. Đây là nơi con cúi đầu, 
là Bàn thờ của Ngài. Con đặt nó xuống ngay đây bây giờ, giẫm chân lên. 
Khi con bước đi, nó sẽ nằm tại đó. Quyền phép của Dòng Huyết Ngài sẽ 
làm tiêu tội lỗi. Con muốn là người đắc thắng. Con có điều gì đó đang làm 
bận lòng mình Chúa ôi. Con muốn đắc thắng sáng nay. Bởi Ngài, con có 
thể. Con đã được bảo cho điều đó bởi Lời Ngài. Bây giờ, con đặt nó xuống, 
lạy Chúa, con sẽ giẫm chân trên nó. Khi con đi ra khỏi tòa nhà máy sáng 
nay, đi để biết rằng tội lỗi được bỏ vào trong ống thuốc tẩy của Đức Chúa 
Trời. Nó sẽ không bao giờ được nhớ đến nữa. Giờ đây, con xưng ra điều đó 
và cầu xin ơn thương xót.” 
187 Đầu chúng ta cúi xuống, mắt chúng ta nhắm lại, lòng chúng ta suy 
nghĩ, đó là cánh cửa mở vào linh hồn bây giờ, có điều gì đó anh em muốn 
đặt qua một bên sáng nay không, điều gì đó anh em muốn đắc thắng, anh 
em đã thật cố gắng nhưng sáng nay anh em sắp bỏ cuộc cố gắng đó và sẽ 
nhận những gì Ngài đã làm? Tôi muốn anh em đưa tay lên. Nói, “Lạy 
Chúa, con muốn đắc thắng. Điều nào đó làm bận lòng con.” 
188 Lạy Chúa Jêsus, Ngài nhìn thấy những bàn tay đó, như đầy tớ của 
Ngài, đang đứng giữa người sống và những người chết, con định tội mọi 
thứ làm quấy rầy dân sự này và chính con. Con cầu xin điều đó trong Danh 
Jêsus Chirst, chúng con có thể để nó nằm tại đây trên bàn thờ của Đức 
Chúa Trời, và bước đi sáng nay tự do như những người chiến thắng. 
189 Nếu những chị em của chúng con đã không có ân điển đó trước đây, 
lạy Chúa, xin ban cho giờ nầy. Những người anh em của chúng con cũng 
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anh em. Những gia đình này, mà tôi đã lưu lại với ở dưới đó, chắc chắn là 
những người đáng yêu. Người đó là một người anh em thực sự, các bạn 
hữu.  

 Một người trong họ là người rất yêu thích đi săn chó. Anh có một cái 
chuồng đầy chúng ở đó. Tôi đã nhìn thấy con chó săn nhỏ duyên dáng nhất 
dưới đó, chú chó nhỏ mà tôi gọi là khoảng “nửa chó cao và 2 chó dài,” anh 
em biết đấy, chúng đang chạy quanh ngôi nhà tại đó. Tôi nghĩ, “Ồ, Joe 
không thích cái gì đó giống thế sao.” 
12 Dĩ nhiên, ra ngoài ở Arizona, tôi không thể sử dụng nó được. Nó tông 
vào bụi xương rồng và hết đời. Khi ấy, tôi nói, “Người ta không dùng chó 
trong miền đó của đất nước, vì điều kiện thời tiết của đất nước, với những 
bụi xương rồng, chúng sẽ bị giết chết. Thực vậy, một con chó sói hay gì đó 
có lẽ giết chết nó, cách nào đó nếu nó chạy ra.” 
13 Lúc đó, anh này nói với tôi, “Anh cứ lấy nó đi.” Nhưng tôi không 
nhận nó. Tôi cám ơn anh. Tôi đi tìm hiểu, đó là một trong con chó anh yêu 
thích nhất. 
14 Anh này có một cô vợ nhỏ đáng yêu và những đứa con nhỏ. Ngày nọ 
nàng quay trở lại với xe của anh, và nàng có chiếc Oldsmobile. Con chó 
con mình dài nầy bị nàng cán ngay trên nó. Chiếc Oldsmobile chạy ngay 
trên lưng của nó, nghiến nó xuống nơi những viên đá trên kè đường đè 
ngang qua, thân hình nhỏ bé của nó ở dưới. Người vợ, thay vì đem con chó 
đến Bác sĩ Thú y... Dĩ nhiên, Bác sĩ Thú y chỉ cho nó ngủ ngay lúc đó, giết 
chết nó. Anh em hiểu không?  

 Có một người thanh niên khác đi cùng tôi. Ngay khi lên đó, chàng ta 
bảo, “Nếu đó là con chó của tôi, tôi sẽ bắn nó, chỉ thế thôi, không để nó 
khổ như thế.” 
15 Tôi nói, “Chúng ta đừng bắn nó. Chúng ta hãy đợi một chút.” 

 Tôi để cho mọi người đi khỏi hết, và đi cầu nguyện cho nó. Con chó 
nhỏ theo tôi lên hàng hiên. Nó, vâng, nó... Hiểu không? “Hễ điều gì các 
ngươi ao ước, khi các ngươi cầu nguyện, tin rằng các ngươi đã nhận lãnh, 
các ngươi sẽ có điều đó, những điều đó sẽ ban cho các ngươi. Bất cứ điều 
gì.” Đó là Đức Chúa Trời của chúng ta, có phải không? [Hội chúng nói, 
“A-men!” - Biên tập] Ngài huyền nhiệm và tuyệt vời. Chắc chắn, chúng ta 
yêu mến Ngài sáng nay, trông đợi Ngài và biết thế. 
16 Ngày nọ, có một đôi vợ chồng, thuộc viên tốt đẹp của hội chúng 
những người tin này. Người mẹ, ồ, tôi nghĩ, bà gần 100 tuổi. Người bố 
cũng vậy. Trong khoảng 12 năm, người này đã không hề cử động lưng 
được, cứ nằm ngay đó vậy. Ông không thể nằm nghiêng, chẳng làm được 
gì. Nằm ở đó trong 20 năm. Thật là tuổi già buồn bã! Người mẹ trạc tuổi 
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của ông, bà già tội nghiệp gần như đã lẩn thẩn. Bà nghĩ có ai đó lấy tất cả 
những gì bà có. 

 Tôi nhìn ngang bàn, tất cả chúng tôi, trẻ già đang ngồi tại đó. Tôi nói, 
“Chúng ta đang đi đâu? Chúng ta đang làm gì?” Chị phụ nữ mà tôi đang 
lưu lại với, lúc đó, đó là cha và mẹ của chị. Tôi bảo, “Chị cũng hướng theo 
con đường đó. Một cách chính xác, mọi người trong chúng ta.” Anh chị em 
hiểu không? 
17 Hãy nghĩ về điều đó một phút trước khi chúng ta bắt đầu bài học của 
chúng ta. Đó là nơi anh em hướng đến. Anh em đang chiến đấu vì điều gì? 
Vậy, anh em có thể sống. Anh em đang sống về điều gì? Vậy, anh em có 
thể chết. Há chẳng phải là điều xuẩn ngốc nhất nếu chúng ta không nhận 
được sự cung cấp của Đức Chúa Trời cho Sự Sống Đời đời sao? Chúng ta 
có thể nghĩ về điều gì? Những gì có thể ở trong tâm trí của chúng ta, sẽ thu 
hút sự chú ý của chúng ta khỏi bất kỳ điều gì? Chuyện gì xảy ra nếu anh 
em sở hữu 100 triệu đô-la, anh em sở hữu Tiểu bang Indiana, hay bất kỳ 
Tiểu bang nào khác, hay thậm chí quốc gia, ngay cả toàn thế giới?  

 Anh em sống đủ lâu, anh em cũng phải đến đó. Luôn luôn, ngày này 
qua ngày khác, mỗi lần tim của anh em đập, anh em sẽ đi ngay vào đó nữa. 
Xem đó, không có chiến thắng nào cho anh em. Anh em ở bên phía bại 
trận, anh em phải bại trận. Nhưng hãy nhớ Lời hứa nói, “Người nào mất đi 
sự sống mình vì cớ Ta sẽ tìm được nó.” Có kho báu nào quý hơn là tìm 
được Sự Sống? Thậm chí dù anh em tìm được cả thế giới là của mình? 
Nhưng nếu - nếu anh em tìm được Sự Sống, anh em tìm được điều vĩ đại 
nhất mà có thể tìm được. Tôi muốn... 
18 Tôi muốn nhìn vào bài học của tôi và thấy một lần nữa, ngay bây giờ, 
một chiến tích khác về ân điển của Chúa. Cách đây khoảng vài tuần lễ tôi 
được điện thoại gọi đến. Một thuộc viên đáng yêu của Hội thánh này, tôi 
không muốn gọi đây như là một Hội thánh. Tôi muốn gọi điều nầy... 

 Giống như tôi đang trò chuyện với vài người, họ bảo, “Này, ông thuộc 
về Giáo hội nào?” 
 Tôi đáp, “Tôi không thuộc hội nào cả.” 
 “Ông thuộc về hệ phái nào?” 
 Tôi đáp, “Không.” 
 Họ hỏi, “Vậy, ông thuộc về cái gì?” 
 Tôi đáp, “Một Vương quốc.”  
19 Một Vương quốc. “Bởi một Thánh Linh chúng ta được báp-têm vào 
trong Vương quốc đó.” Bởi một Thánh Linh, tất cả vào trong Vương quốc 
này! Chúa Jêsus Phán, “Hãy cầu nguyện: Nước Cha được đến, Ý Cha được 
nên ở đất cũng như ở Trời.” Một ngày kia, Ngài đứng trước Núi Hóa Hình, 
Ngài Phán: “Quả thực, Ta nói cùng các ngươi rằng một vài người đứng tại 
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là Tấm Gương của tôi. Ngài tỏ cho tôi cách làm điều đó. Chúng ta sẽ vui 
mừng đi theo Tấm Gương của Ngài từng ngày.  

Tôi sẽ đi theo Chúa Jêsus từng bước đường, 
Tôi sẽ đi theo Chúa Jêsus từng bước đường... 

180 Anh em không thích điều đó sao? Ồ, tôi nghĩ thế nào, đi theo Ngài 
từng ngày trên mỗi bước đường. Chúng ta hãy cầu nguyện. 
181 Lạy Chúa Jêsus, trong 1 giờ 15 phút nãy giờ, con đang đứng đây cố 
gắng nhận lấy Lời Ngài và giải thích cho dân sự như thế nào để đắc thắng. 
Ngài bảo cho chúng con nó được thực hiện như thế nào. Ngài đã không 
những chỉ bảo cho chúng con nhưng Ngài đã tỏ cho cách nó được thực hiện 
như thế nào. Ngài dẫn dắt chúng con. Ngài tỏ cho chúng con cách để thực 
hiện điều đó: Nhận lấy Lời bên trong chúng con và tin chắc để nắm giữ Lời 
đó, “Có Lời chép rằng,” trong mọi sự cám dỗ; Song hãy khiêm nhường, 
bước đi trong khiêm nhường. Rồi chúng con chinh phục qua Ngài, qua 
quyền phép của Ngài đã chinh phục kẻ thù của chúng con rồi. Điều duy 
nhất chúng con phải làm là bước đi một cách khiêm nhường với đức tin, tin 
Điều đó, cùng với phù hiệu nhận diện về Đức Thánh Linh của chúng con, 
và Sa-tan phải dời chỗ. 
182 Có những khăn tay đang nằm tại đây. Chúng đại diện cho người đau 
ốm. Lạy Chúa, họ có nhu cầu. Họ đọc trong Lời không thể sai lầm này nơi 
họ đã lấy từ thân thể của Phao-lô, một vị Thánh, những chiếc khăn tay và 
những yếm choàng. Chúng được đặt trên những người đau ốm, các tà linh 
đi ra khỏi họ, những phép lạ vĩ đại được thực hiện. Ngài vẫn là Chúa Jêsus 
không hề thay đổi ngày hôm nay. 
183 Phao-lô đã rao giảng Lời này, và đã viết Lời này, Lời không thay đổi 
mà chúng ta cố gắng tuân theo. Vì ông đã dẫn Cựu Ước, lấy làm hình mẫu, 
tỏ cho thấy đó là một hình bóng, rằng tất cả Cựu Ước là một hình bóng 
hoàn hảo của Tân Ước. Ồ, lạy Chúa, xin cho chúng con tuân theo ví dụ đó. 
184 Chúng ta nhìn thấy những gì Chúa chúng con đã làm. Và chúng con 
nhận ra rằng những thánh đồ Cựu Ước đó, sáng nay, chúng ta tìm thấy họ 
quả đã đi. Khi Chúa Jêsus sống dậy, họ đã đi với Ngài. Lạy Chúa, chúng 
con tin rằng chúng con sẽ đi khi Ngài phát ra tiếng Kèn. Chúng con tin điều 
đó, rằng Nàng Dâu sẽ đi tới vào Ngày đó và sẽ tham gia với nhóm người 
Do-thái của Lời cùng nhau, sẽ có một Tiệc Cưới trong miền Vinh hiển. 
Những người đó đang đợi.  

 Giờ nầy, chúng con nguyện xin sự thương xót và ân điển Chúa ở trên 
chúng con những người đắc thắng. Chúa ôi, chúng con khát khao trở thành 
những người đắc thắng. Lạy Chúa Jêsus, Ngài đã đắc thắng thế gian. Giờ 
đây, con nguyện xin Ngài sẽ để cho mỗi người tại đây, sáng nay, “Quăng 
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hội. Tôi là một người đàn ông tốt. Tôi là một người nữ tốt. Tôi làm điều 
này. Tôi không phải làm điều Này.” Nhưng chính là người đắc thắng... 
174 “Nhưng kẻ nào thắng,” người đắc thắng tất cả những thứ thuộc về thế 
gian đó của thời đại này sẽ làm gì? Tất cả sẽ đồng ngồi với Ngài trong Ngai 
của Ngài; Sẽ đi vào sự Cất lên khi Ngài đến. Ồ, chà! Thế thì, tôi quan tâm 
điều gì? Chúng ta sẽ quan tâm những gì thế gian nói? Chúng ta sẽ quan tâm 
những gì bất kỳ những người nào đó khác nói không? Đức Thánh Linh vĩ 
đại đang ở giữa vòng chúng ta. Trụ Lửa của Ngài dẫn dắt chúng ta, hướng 
dẫn chúng ta. Lời Ngài được chứng thực trước chúng ta. Tình yêu của Ngài 
ở trong lòng chúng ta. Thế gian ở phía sau lưng. Chúng ta đã vượt qua từ 
sự chết vào trong Sự Sống. Thế gian nghĩ anh em bị điên khùng.  

 Nhưng có phải mình Chúa Jêsus mang cây thập tự, 

Còn cả thế gian được tự do? 

Có một cậy thập tự cho mọi người, 

Có một cây thập tự cho tôi. 
175 33 năm trên cánh đồng, và thập tự giá tận hiến nầy tôi sẽ mang cho 
đến khi sự chết buông tha tôi tự do. 
176 Hãy để những người anh em của tôi khước từ tôi, và nói bất kỳ điều gì 
họ muốn. Nhưng trên Lời này, tôi đứng trên lời Này mà thôi. 

Thập tự thánh này tôi sẽ mang 

Cho đến chết buông tha tôi tự do, 

Rồi đi về Nhà trong Sự Cất lên, một mão triều thiên đội lên. 
177 Đó là tất cả những gì chúng ta muốn. Có phải không? [Hội chúng nói, 
“A-men!” - Bt] Đó là những gì chúng ta muốn. Đó là niềm hy vọng của 
chúng ta và lời cầu khẩn của chúng ta. Chúng ta không có bất kỳ những tư 
tưởng nào khác, nhưng chỉ có một tư tưởng trên Đức Chúa Jêsus Christ. 
Chúng ta đứng chỉ trên sự công bình của Ngài trong Lời Ngài. “Và Lời đã 
trở nên xác thịt và ở giữa vòng chúng ta.” Lời vẫn đang chứng thực chính 
Mình. 
178 Đắc thắng như thế nào? Bởi nhận lấy Lời, Lời hứa, khiêm nhường, 
bước đi một cách khiêm nhường. 

Thập tự giá này tôi sẽ mang  

Cho đến chết sẽ buông tha tôi tự do... 

Rồi đi về Nhà, đội mão triều thiên... 

 Ồ, khi tiếng Kèn đó vang lên, anh em có thể chôn tôi trong biển cả, 
nhưng tiếng Kèn đó sẽ đánh thức tôi. Tôi sẽ đi về Nhà ngày nào đó. A-
men! Tôi sẽ chiến đấu cho đến lúc đó (A-men!) mang cây thập tự này, giữ 
đôi mắt tôi không phải trên con người, nhưng trên đồi Sọ bên kia, vì Ngài 
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đây sẽ không nếm cái chết cho đến lúc họ nhìn thấy Vương quốc đến trong 
quyền phép.” Điều đó đã được tỏ cho thấy trước, khi chúng ta đi xuyên qua 
Núi Hóa Hình đó. Kinh thánh nói, “Nước Đức Chúa Trời ở trong các 
ngươi.” Như vậy, đây là dân sự của một dân xưng rằng đây không phải là 
quê nhà của họ. Đây không phải là quê hương của chúng ta. Chúng ta đang 
trông mong sự Hiện đến của Vua, thiết lập Vương quốc. 
20 Tôi được gọi trong một ca khẩn cấp của một anh em cao niên, giống 
như người bố của tôi. Và ông ấy... Tôi đã không biết ông lâu lắm, nhưng 
tôi nhớ ngày tôi đã đưa ông đến đây làm phép báp-têm bằng nước. Người 
đó gần 91 tuổi. Người vợ đáng yêu của ông đã gọi tôi, và bà ấy là một y tá, 
nói tôi hay rằng anh bị hỏng tim hoàn toàn, bên cạnh đó, tôi không thể gọi 
được tên. Cơn đau tim [Một chị em nói, “Động mạch vành.” - Bt], lên cơn 
đau tim động mạch vành, cám ơn chị, tim hỏng hoàn toàn. Bác sĩ nói không 
còn hy vọng nào cả. Người đàn ông đang hấp hối, và anh gọi tôi. 
21 Tôi vào chiếc xe Ford cũ của tôi, khởi hành lên đường đến Ohio thật 
nhanh như tôi có thể. Không biết một trong những bánh xe bị trật, tháo lốp 
ra. Tôi lên đến đó, ra từ một trạm đổ xăng khoảng 11 giờ, tôi lo lắng về 
anh. Tôi yêu mến anh, biết rằng nếu Chúa chậm trễ, nếu tình hình tiếp tục 
như vậy, ồ, sớm hay muộn chúng tôi sẽ không còn thấy nhau. 

 Nhưng điều đó không làm tổn thương sự Cất lên bây giờ. Không. Họ 
đến đầu tiên. Những người được hưởng đặc quyền đã ra đi. Họ phải đến 
đầu tiên. Thấy không? “Chúng ta là những người còn sống, còn lại đến kỳ 
hiện đến của Chúa, sẽ không lên trước những người đã ngủ. Tiếng kèn của 
Đức Chúa Trời sẽ vang lên, những người chết trong Đấng Chirst sẽ sống lại 
trước hết. Rồi khi mắt của chúng ta nhìn ngắm những người yêu thương 
của chúng ta, lúc ấy chúng ta sẽ được thay đổi trong khoảnh khắc, một 
chớp mắt, sẽ cùng với họ được cất lên.” Xem đó, những người đi trước là 
những người có đặc ân trên những người đang sống. 
23 Khi tôi bước ra khỏi trạm đổ xăng vào lúc 11 giờ, Đức Thánh Linh 
Phán với tôi, “Đừng lo về người đó. Ngươi sẽ bắt tay với anh ta trở lại trên 
đường phố, anh ta sẽ đến nhà thờ,” một người 91 tuổi đang hấp hối.  

 Khi tôi gặp vợ của anh và những người yêu dấu của anh trong bệnh 
viện tại Lima, họ bảo cho tôi hay về tình trạng của anh, tôi đi vào, nhìn anh 
ở đó. Họ bảo, “Điều gì đó lạ lùng. Ông ấy bắt đầu thay đổi khỏe hơn vào 
lúc 11 giờ đúng.” Chúa đã tỏ cho họ thật nhiều điều, họ biết rằng tôi đã 
không nói điều đó nhưng họ đã nói điều đó cho tôi trước. Anh đã bắt đầu 
thay đổi. Họ biết rằng tôi sẽ bảo cho họ sự thật. 
24 Vậy là Chúa Nhật vừa rồi trong khi tôi đi vào quán Heo Rừng Xanh 
tại Louisville, chỗ tôi nghĩ khoảng 80% (phần trăm) hội chúng này tập hợp 
vào chiều Chúa Nhật để dùng bữa, tôi đã thấy ai đi xuống đường phố? Tôi 
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nói cho anh em biết, tim tôi run lên khi tôi nhìn thấy Anh Dauch của chúng 
ta đi xuống đường, một cách chính xác những gì Ngài đã bảo tôi. Tôi bắt 
tay anh trên đường phố. 
25 Rồi tôi quay trở lại đây vào đêm Chúa Nhật vừa rồi và giảng về đề tài 
liên hiệp, Dấu Hiệu Thời Đại Liên Hiệp. Vì thế... Và rồi điều đó đã ứng 
nghiệm những gì mà Ngài đã Phán. Tại đây, anh ngồi trong Nhà thờ ngày 
hôm nay, ngay tại đây bên cạnh chúng ta, như một chiến tích ân điển của 
Đức Chúa Trời. Khi bắt tay anh dưới cái lều dưỡng khí mà anh đang nằm, 
tôi bảo, “Anh Dauch, anh sẽ khỏe thôi. Tôi sẽ gặp lại anh trong nhà thờ. Đó 
là LỜI CHÚA PHÁN VẬY.” Hiểu không? Anh ngồi trong Nhà thờ ngay 
tại đây bây giờ, Anh Dauch. 
26 Nếu tôi không lầm, nhà Truyền đạo mà tôi đang nói về cách đây một 
vài phút, Đức Thánh Linh đã đi vào, khải thị tất cả những điều này; Đã bảo 
cho ông sự việc đã xảy ra như thế nào, đã bảo cho ông những gì ông đã 
làm, nó đã ứng nghiệm như thế nào, tất cả sự việc đã xảy ra kể từ lúc đó, 
thậm chí đến tính cách gia đình của ông và tất cả về biến cố, bảo ông, “Nó 
đã xong rồi.” Nhà Truyền đạo đang ngồi ngay tại đây ở bên tay phải. Thưa 
ông, ông có thể đưa tay mình lên không? Đó, ông và vợ ông. Chính xác. 
Anh Dauch ngồi ngay tại đây giờ nầy. 
27 Ồ, Ngài chẳng tuyệt vời sao? [Hội chúng nói, “A-men!” - Bt] “Những 
điều đã có, hiện có và sẽ ứng nghiệm.” 1, 2, 3 người chứng. “Những sự 
việc mà anh em đã có, những điều ngươi đã làm; Những điều đang diễn ra 
bây giờ; Và sẽ ứng nghiệm.” Mọi lúc một cách chính xác dựa trên Lời. Chỉ 
có Đức Chúa Trời có thể làm điều đó. Ồ, há chúng ta chẳng hạnh phúc nhất 
vì những điều này sao? [“A-men!”] 
28 Lý do tôi đang nói chuyện thêm một ít thời gian, Billy đã phải đi đón 
vợ con của nó, nó bảo, “Bố này, khoan bắt đầu giảng cho đến khi con quay 
trở lại.” Tôi nghĩ bây giờ nó quay trở lại rồi. Tôi hẳn có nhiều thời giờ, dẫu 
sao đi nữa. Tôi đang cố gắng tránh khỏi 4 tiếng đồng hồ căng thẳng này mà 
tôi đặt tất cả anh em tại đây, để lược lại còn 35, 40 phút, anh em hiểu đấy, 
và cố gắng giữ điều đó. 
29 Một lần nọ, tôi được bình luận tại Chicago. Tôi giảng 30 phút hay gì 
đó, 35 phút. Đêm Chúa Nhật vừa rồi chỉ là 45 phút. Billy bảo, “Bố này, bố 
thực sự đang tiến bộ đó. Con hầu như hãnh diện về bố chuyện đó.” 
30 Ồ, có lẽ sáng nay, ta tạo nên một điển hình nhỏ Trường Chúa Nhật. 
Tôi sẽ không giữ anh em lâu quá. Sau đó anh em có thể ra ngoài, ăn trưa, 
cầu nguyện, quay trở lại đêm nay cho những Buổi nhóm Chữa bệnh. Chúng 
ta sẽ hình thành hàng cầu nguyện đêm nay và cầu nguyện cho người đau. 
31 Nếu anh em biết những người nào chung quanh, bất kỳ chỗ nào bị đau 
ốm, muốn được cầu nguyện cho, anh em hãy mang đến đây đêm nay. Bất 
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ra, “Tôi biết Đấng Cứu Chuộc của tôi sống. Có một Người như vậy.” A-
men! Vẫn còn có một Người như vậy. “Còn tôi, tôi biết rằng Đấng cứu 

chuộc tôi vẫn sống. Dầu sau khi vi trùng hủy diệt thân thể này, tuy 

nhiên trong xác thịt của tôi, tôi sẽ thấy Đức Chúa Trời, Đấng mà chính 

mình tôi sẽ thấy. Đến lúc cuối cùng Ngài sẽ đứng trên đất.” 
169 Vào buổi sáng Phục Sinh đó, khi Ngài sống lại bên kia, thân thể của 
Gióp không hơn một muỗng tro, ông đang chờ đợi. Ông thuộc về Nhóm 
được Chọn đó. Ngài đã từ mộ phần sống lại và đi vào trong thành phố với 
Áp-ra-ham, I-sác, Gia-cốp, Gióp. Ồ, chao ôi! A-men! Vì họ trông đợi một 
Người như thế. 
170 “Với những ai tìm kiếm Đấng Chirst đến lần thứ hai,” có thể đắc thắng 
thế gian này bởi ân điển Ngài, đến trong Ngài, nhắm mắt của mình lại 
trước điều gì khác ngoài Ngài và Lời Ngài, “Ngài sẽ xuất hiện lần thứ hai 
trong Vinh quang.”  

 “Vì tiếng kèn của Đức Chúa Trời sẽ vang lên, những kẻ chết trong 
Đấng Chirst sẽ sống lại; Những người còn sống, còn lại sẽ được thay đổi 
trong một phút, trong một nháy mắt và được cất lên cùng nhau gặp Ngài 
trong không trung.” 
171 Dẫu tôi là một muỗng tro hay đang tôi đang sống khi Ngài đến, nó 
không có gì khác biệt với tôi. A-men! Không thành vấn đề, vì tôi đã nắm 
bắt được khải tượng. Tấm màn đã vén lên, tôi nhìn thấy Ngài, Đấng có thể 
đứng và đặt tay Ngài trên tôi, một tội nhân, trên một Đức Chúa Trời thánh. 
Ngài là Của Lễ Chuộc Tôi. Ngài là Lời mà tôi đứng lên. “Ban đầu có Lời.” 
Ngài là Lời. Ngài đại diện cho tôi, tại Đó. A-men! Tôi sẽ gào lên hễ chừng 
nào tôi còn hơi thở. “Ngài là Sự Sống Lại và Sự Sống tôi.” Tất cả những 
chỗ đất khác là cát lún thôi. Tất cả các chỗ đất khác là cát lún thôi. 
172 Khi Ngài cất họ những người tìm kiếm điều đó lên, Ngài cũng đến với 
mỗi vị Thánh Tân Ước đã đắc thắng mọi lời chỉ trích hệ phái, những người 
đã từng đắc thắng tất cả những tội lỗi phổ biến của thời đại này mà chúng 
ta sống bây giờ, giống như Ngài đã làm trong tất cả những Thời đại Hội 
thánh khác. Những người đắc thắng trong Thời đại Hội thánh đó, họ đắc 
thắng cái gì? “‘Ta giàu rồi. Ta không cần gì nữa. Ồ, ta tất cả cái này, ta là 
Cô dâu. Ta là thế này. Ta không cần gì nữa,’ Mà không biết rằng các người 
bị lõa lồ, đui mù.” 
173 Có thấy thời đại đầy lừa dối mà tôi đã nói không? Đó không phải là 
họ, những người đã bị chặt đầu trở lại bên kia để đạt được hòn sỏi trắng, 
không phải những người tử vì đạo, bị đốt trên giàn thiêu và các thứ giống 
như thế; Những người đoạt được mão triều thiên. Nhưng chính là thời đại 
lừa dối bây giờ, nghĩ rằng họ là mọi thứ. “Ồ, tôi là một thuộc viên Giáo 
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hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi; Đáng ngợi khen Danh Đức 

Giê-hô-va!” Ông đã đắc thắng. 
163 Ông đắc thắng những gì những người lân cận phải nói. Ông đã đắc 
thắng những gì tất cả những thuộc viên Giáo hội nói, Binh-đát và những 
người khác, đã nói. Ông thắng Giám mục và những gì Giám mục nói. Ông 
đã thắng những gì Hồng y Giáo chủ nói. Ông đã thắng những gì giáo phái 
nói. Và ông đã ở lại với sự xưng công bình của Lời. A-men! Tuy nhiên, 
ông đã trả giá mọi điều ông có, thậm chí những con cái của ông. Ông rạch 
những ghẻ lở với những miếng vải sành, tuy nhiên, ông đã đắc thắng. Khi 
giờ thử thách vĩ đại đó cuối cùng đã thành công, những đám mây cuộn trở 
lại. 
164 Ông nhìn vào chính sự việc hợp lý. Ông nói, “Vì cây cối dẫu bị đốn 
còn trông cậy; Sẽ còn mọc lên nữa, Không thôi nứt chồi. Dẫu rễ nó già 
dưới đất, Thân nó chết trong bụi cát, Nhưng loài người chết, thì nằm tại đó, 
con cái của người đến, các con trai của anh ta, vinh danh và để than khóc 
người. Người không dậy nữa. Ồ, con người đó. Có chuyện gì vậy? Tôi 
cũng là một hạt giống. Tôi là điều gì mà đó là hạt giống. Tôi đi vào trong 
đất. Cũng vậy, loài người nằm, rồi không hề chỗi dậy: Người chẳng hề thức 
dậy cho đến khi không còn các từng trời, Và chẳng ai sẽ khiến cho người 
tỉnh lại khỏi giấc ngủ mình. Ôi! Chớ gì Chúa giấu tôi nơi âm phủ, Che 
khuất tôi cho đến khi cơn giận Chúa đã nguôi, Định cho tôi một kỳ hẹn, 
đoạn nhớ lại tôi! Nước làm mòn đá, Lụt trôi bụi đất.” Ồ, ông cứ tiếp tục nói 
tất cả những lời này. Ông có thể nhìn thấy tất cả những ví dụ ngoài đó, 
những gì đã xảy ra. Ồ, ông thật sự không thể hiểu được điều đó. 
165 Chị Rodgers à, chị còn nhớ khi tôi giảng tại lễ tang của Busty.  
166 Xem đó, như thế nào, “Ngài làm mòn đá,” những điều này như thế 
nào. “Ồ, Ngài giấu tôi trong mộ và giữ tôi trong nơi bí mật.” Ông cứ tiếp 
tục giục giã. Ông nói, “Tôi ước gì tôi biết được. Tôi ước tôi biết nơi tôi có 
thể đi đến với Con Người, đặt tay của Ngài trên tôi, một tội nhân, một Đức 
Chúa Trời thánh, trò chuyện với Ngài giùm tôi.” Ồ. Ngài ở tại đó. Tôi biết 
Ngài ở tại đó. Có Người nào đó tại đó có thể làm điều đó. Có một Người 
Nào Đó nơi nào đó. Tôi có thể tìm Người ấy tại đâu? Tôi có thể tìm thấy ở 
đâu? Tôi sẽ gõ cửa Ngài [Anh Branham gõ trên mục giảng. - Bt] và và trò 
chuyện với Ngài? Nếu Người Nào Đó có thể chỉ đặt tay của Ngài trên tôi 
và trên Đức Chúa Trời, tạo nhịp cầu lối đi cho tôi. Giá tôi có thể tìm được 
Con Người đó. Ồ, Ngài ở tại đâu? 
167 Ông lục soát suốt nhà hội của mình, Ôngđã tìm kiếm khắp Giáo hội 
của ông. Ông không thể tìm được Con Người như thế.  
168 Bất thình lình, những đám mây cuốn lại và ông thấy Con Người đang 
đến. Ồ! Trái tim già nua của ông đập rộn vì vui mừng. Rồi điều gì đó xảy 
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kỳ cách nào, nếu anh em phải mang họ, hãy đem họ tới đây. Hiểu không? 
Điều chính yếu là mang họ đến đây đêm nay. Hết thảy chúng ta cùng gặp 
nhau. Theo cách đó, thật khó để có những cuộc viếng thăm hết chỗ này đến 
chỗ khác, rồi anh em bỏ lại người nào đó và có một cảm giác thật khó 
khăn. Nhưng nếu tôi có thể đem họ đến một chỗ, lúc ấy, tôi có thể cầu 
nguyện cho họ. Nếu dân sự muốn được cầu nguyện cho, anh em bảo, “Họ 
chịu không?” Ồ, chắc chắn. Họ sẽ được cầu nguyện cho. Ý Chúa, hãy 
mang họ vào, chúng ta sẽ có mặt tại đây cầu nguyện cho mọi người. Vì tôi 
cảm thấy rằng ‘giai đoạn thần lực thứ ba’ đó đang bắt đầu vận động. Anh 
em hiểu không? Thần lực ấy có ở trong tôi. Tôi - tôi muốn cầu nguyện cho 
mọi người. 
32 Sáng nay, chúng ta hãy giở trong Kinh thánh cũ, quen thuộc chỗ tôi đã 
vội chọn ra đêm qua, thực là buồn ngủ, đã viết ra vài câu Kinh thánh nữa đi 
với bài giảng. Lấy thêm phần phụ lục, tôi có nghe anh em nào đó đã dùng 
phần đoạn này một lần... Tôi đã ghi xuống. Tôi nghĩ, “Ồ, mình tin mình sẽ 
viết xuống, vì nó có lẽ sẽ đến tay mình.” Nhiều lần, chúng ta làm điều đó. 
Tôi để ý nhiều người trong các anh em tại đây có một mảnh giấy. Người 
truyền đạo có thể nói điều gì đó -- Anh em động vào điểm đó, điều gì đó 
giáng vào anh em. Rồi nếu Đức Thánh Linh đang làm điều đó, anh em sẽ 
bắt đầu gây dựng từ ngay chính điểm ở đó một Sứ điệp cho Chúa. Điều đó 
tốt. Tôi để ý trong những buổi nhóm bất kỳ nơi nào tôi đi, chỉ những Thầy 
giảng và dân sự ghi xuống. Được thôi. Đó là những gì chúng ta có mặt tại 
đây vì, cố để giúp đỡ nhau đi dọc những con đường này. 
33 Bây giờ, chúng ta hãy giở ra Khải huyền chương về các Thời đại Hội 
thánh, lặp lại một Thời đại Hội thánh. Nhưng bây giờ chúng ta... Tôi có thể 
lấy một phân đoạn này, với Đức Thánh Linh, rao giảng về đề tài hàng trăm 
năm và không bao giờ đem hết những gì ở trong đó ra, vì trong một phân 
đoạn này, giống như tất cả những phân đoạn khác của Kinh thánh, tất cả 
được buộc lại với nhau. Tôi muốn lấy đề tài của tôi sáng nay là, “Làm Thế 
Nào Tôi Có Thể Đắc Thắng?” 

 Tôi chọn đề tài này, vì tôi nghĩ rằng đây là thì giờ mà chúng ta không 
bao giờ nên để cho Thánh Linh của sự phục hưng chết. Chúng ta phải giữ 
trong sự phục hưng, luôn luôn phục hưng mỗi ngày. Phao-lô nói ông đã 
phải chết mỗi ngày để Đấng Chirst sống. Chúng ta phải không bao giờ để 
sự phục hưng đó chết trong chúng ta. 

 Chúng ta đọc điều này trong Khải huyền 3:21, 

    “Kẻ nào thắng, Ta sẽ cho ngồi với Ta trên Ngai Ta, như Ta đã 

thắng và ngồi với Cha Ta trên Ngai của Ngài.  

    Ai có tai, hãy nghe Lời Đức Thánh Linh Phán cùng các Hội 

thánh!” 



8  LÀM THẾ NÀO TÔI CÓ THỂ ĐẮC THẮNG?  

34 Anh em có lưu ý những sự sắp đặt của câu đó? Hiểu không? “Cho 
ngồi với Ta trong Ngai Ta,” không phải “trên Ngai Ta.” Đó là lãnh thổ của 
Ngài. Hiểu không? Như Đấng Chirst là Đấng Cai Trị, Đấng Cai Trị trên 
Ngai vào thời đại này của miền cai trị trọn vẹn của Đức Chúa Trời, như 
vậy, Hội thánh cũng sẽ ở với Ngài, Nàng Dâu sẽ ở với Ngài trên Ngai của 
Ngài trong toàn bộ lãnh thổ. Không phải “Trên Ngai ta,” mà “trong Ngai 
Ta,” trong phạm vi của Ngài. Ngai bao phủ trên lãnh địa và lãnh địa vươn 
thật xa tới hết biên giới. Đây là từ Vĩnh cửu đến Vĩnh cửu. Hãy suy nghĩ về 
điều đó. 
35 Khi chúng ta nghiên cứu điều này, mục đích của tôi trong buổi nhóm 
này là không phải chỉ đến đây để - để thông công với anh em, dân sự, điều 
mà tôi ưa thích làm. Song, nếu tôi có một cơ hội làm điều đó, tôi sẽ đến nhà 
của anh em, bắt tay anh em, trò chuyện với anh em, ngồi xuống, ăn tối với 
anh em, ngồi dưới tán cây, trò chuyện và thông công trong một lát.  

 Nhưng khi chúng ta đến đây, chúng ta có mặt tại đây vì một mục đích 
đặc biệt. Đây là nhà sửa trị. Đây là Ngai. Đây là Ngai của Đức Chúa Trời 
và sự phán xét phát ra từ nhà Đức Chúa Trời. Đây là nơi chúng ta đến cùng 
nhau, tập hợp trong tình yêu thương với nhau như những Cơ-đốc nhân duy 
nhất có thể yêu thương. Nhưng tại đây, chúng ta ở dưới sự lãnh đạo của 
Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh đang ở giữa vòng chúng ta. Chúng ta có 
mặt tại đây để soát xét giữa vòng chúng ta, để xem những chỗ thiếu sót của 
chúng ta là gì, làm thế nào chúng ta bắt được từ chỗ chúng ta sẽ nên đến 
chỗ chúng ta nên bây giờ; Chúng ta ở đâu, và chúng ta nên ở đâu. Đó là 
những gì chúng ta nghiên cứu. Những Mục sư Truyền đạo nghiên cứu 
những nơi ấy, cho dân sự. Khi họ gặp gỡ dân sự, người thiếu, thì họ sẽ bắt 
đầu chỗ đó. 
36 Ngày gần đây, tôi nghĩ rằng có lẽ Hội thánh sẽ tiến lên một bước cao 
hơn vào lúc nầy. Tôi không có dự định thực hiện điều đó sáng nay, tỏ cho 
thấy những điều này. Nhưng tôi nghĩ, ý Chúa, thật nhanh chóng, trước khi 
chúng ta giảng về những Tiếng Kèn đó, tôi muốn mang lại cho Hội thánh 
điều gì đó mà tôi tin là anh em nên biết bây giờ. 
37 Chúng ta đang giảng về điều nầy, “sự đắc thắng.” Từ “đắc thắng,” dĩ 
nhiên, anh em biết có nghĩa là gì. Anh em phải có điều gì đó để đắc thắng. 
Thời đại Hội thánh này mà Đức Thánh Linh đang Phán về tại đây, Thời đại 
Hội thánh Lao-đi-xê, khi chúng ta vừa đi qua điều đó, cần sự quở trách. 
Lao-đi-xê phải bị quở trách, vì nó thờ ơ đối với Đấng Chirst. Nó đã đặt 
Đấng Chirst bên ngoài, trong thời đại của mình. Đấng Chirst đang ở bên 
ngoài đang cố gắng trở vào lại bên trong. Đó là tình yêu thương. Sau khi 
Ngài đã bị đuổi ra khỏi căn nhà của riêng Ngài, đang cố gắng quay vào lại, 
bảo, “Ai mở cửa, Ta sẽ vào cùng người ấy.” Chính Hội thánh đã đặt Ngài 
bên ngoài.  
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một đứa ngồi bên tả Ngài.” Đó là sự ham muốn của người mẹ cho những 
con trai của mình.  

 Nhưng hãy quan sát. “Chỗ đó,” Chúa Jêsus Phán, “Đã được định 
trước.” Vị trí này đã không tồn tại vào lúc đó. Tại sao? Để ý, nó được ban 
cho cái gì? Để ý, nó được ban cho những người nào nó sẽ có ý cho.” Điều 
gì? Cho những người ngồi bên phải và những người khác ngồi gần Ngài 
nhất, song phải là người đắc thắng. Ngài Phán, “Ta không thể ban điều này, 
nhưng nó sẽ được ban sau khi cơn thử thách đến.” A-men! “Ta không thể 
ban điều này, nhưng sau khi cơn thử thách đến, họ sẽ ngồi bên tay hữu và 
tay tả.” Có một hạt giống định trước đang đợi bên kia điều đó. Nó sẽ được 
ban cho ở đó, nhưng sự thử thách chưa đến. Người vẫn chưa đắc thắng.” 
159 Người mà được nhận chỗ bên này, và người được nhận lấy chỗ bên 
kia, cạnh Ngài trong Vương quốc, điều đó vẫn chưa được ban cho, người 
ấy vẫn chưa đắc thắng. Sự thử thách chưa giáng xuống. “Nó sẽ giáng 
xuống trong tương lai.”  

 “Lại nếu chúng ta chịu thử thách nỗi cho Đấng Chirst và Lời Ngài, thì 
sẽ cùng Ngài đồng trị, vì Ngài là Lời.” Hãy nhớ, “Lại nếu chúng ta chịu thử 
thách nỗi cho Đấng Chirst và Lời Ngài, thì chúng ta sẽ cùng Ngài đồng trị, 
trong Lời Ngài.”  
160 Hãy lưu ý. Ngài, tấm gương của chúng ta, đắc thắng và đã thăng thiên 
sau khi Ngài đã chinh phục cái chết, âm phủ, bệnh tật, hầm mộ, mọi điều 
Ngài đã chinh phục, rồi Ngài thăng thiên. “Ngài đã lên nơi cao, dẫn muôn 

vàn kẻ phu tù, Và ban các ơn cho loài người.” Đó là Cựu ước, với những 
vị thánh thời Cựu Ước đã đắc thắng. Họ tìm kiếm một Người như thế, họ 
đã chết trước khi Lời đến đó. Nhưng khi Người này đến, “Thì không lên 

trước những người đã ngủ rồi.” A-men! Không thể thua theo bất kỳ cách 
nào. Sống hay chết, có gì khác biệt? “Sẽ không lên trước.” Họ trông đợi 
điều ấy. 
161 Thậm chí Gióp đã ở lại đó, ông trông đợi điều đó. Ông nói, “Còn tôi, 

tôi biết rằng Đấng cứu chuộc tôi vẫn sống, Đến lúc cuối cùng Ngài sẽ 
đứng trên đất.” Có một con người hoàn hảo, công nghĩa. Ông dâng của tế 
lễ, ông đã làm mọi điều mà Đức Chúa Trời bảo ông làm. Ông đã thực hiện 
điều đó với sự kỉnh kiền và tôn kính. Ông là một vị Tiên tri. Rồi Sa-tan đến 
gần để cám dỗ ông, giống như nó đến để cám dỗ anh em. Ông đã làm gì? 
Ông cứ đứng tại đó. 

 Thậm chí vợ ông đi ra và bảo, “Tại sao ông không rủa sả Đức Chúa 
Trời và chết đi. Ông ngồi đó trông thật khốn khổ.” 

 Ông đáp, “Bà nói giống như một người đàn bà ngu muội.” Ông không 
bao giờ nói bà là người đàn bà ngu dại nhưng bà nói giống như vậy. Hiểu 
không? Ông nói, “Ngươi nói như một người đàn bà ngu muội. Đức Giê-
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    “Kẻ đắc thắng, và giữ các việc Ta đến cuối cùng, Ta sẽ ban 

cho người quyền trị các nước. (Đúng vậy.)  
    Kẻ đó sẽ cai trị họ với cây gậy sắt, và sẽ phá tan các nước như 

đồ gốm, khác nào chính Ta đã nhận quyền cai trị đó nơi Cha 

Ta.” 

 Xem đấy, “Với Ngài, trong Ngai của Ngài.” Đấng Chirst cai trị các 
nước với cây gậy sắt. Đây là Hội thánh mà kẻ đắc thắng “Ngự tại đó với 
Ngài để phá tan các nước với cây gậy sắt.” 
154 Rồi, chúng ta hãy đến với Hội thánh Sạt-đe. Bây giờ, chương 3 câu 5. 

    Kẻ nào thắng, sẽ được mặc áo trắng như vậy. Ta sẽ không xóa 

tên người khỏi sách sự sống và sẽ nhận danh người trước mặt 

Cha Ta, cùng trước mặt các Thiên sứ Ngài. 

 Đó là kẻ đắc thắng tại Sạt-đe. 
155 Chúng ta hãy lấy câu 12. Đây là cho Hội thánh Phi-la-đen-phi-a:  

    Kẻ nào thắng, Ta sẽ cho làm trụ trong đền Đức Chúa Trời Ta, 

người sẽ không ra khỏi đó nữa, Ta lại sẽ lấy Danh Đức Chúa 

Trời Ta, danh của thành Đức Chúa Trời Ta, là Giê-ru-sa-lem 

Mới từ trên trời, bởi Đức Chúa Trời Ta mà xuống, cùng Danh 

mới Ta, mà viết lên trên người. 
156 Hãy quan sát những gì kẻ đắc thắng được Hứa cho. Hiểu không?  

 Bây giờ, Lao-đi-xê, đó là Thời đại Hội thánh Cuối cùng. Sẽ có một vài 
kẻ đắc thắng tại đó. Hãy quan sát tại đó. Hãy nhớ, mỗi Thời đại Hội thánh, 
người dẫn đầu, thừa kế tất cả những gì mà những người khác được dâng 
tặng. Hãy quan sát tại đây. Sau khi họ đã nhận tất cả những quyền phép 
này, những tên mới này và mọi điều được viết mà Ngài đã Hứa, ăn “ma-na 
giấu kín” qua suốt các Thời đại. Hãy quan sát Thời đại Hội thánh Cuối 
cùng này; Khải huyền 3:21. 

    Kẻ nào thắng, Ta sẽ cho ngồi với Ta trong Ngôi Ta, như chính 

Ta đã thắng và ngồi với Cha Ta trong Ngôi Ngài.  

     Ai có tai, hãy nghe Lời Đức Thánh Linh Phán cùng các Hội 

thánh. 
157 Có một phần thưởng cho những kẻ đắc thắng. Bông huệ, cứ giục giã. 
Nếu phần thưởng ở trong anh em, hãy đặt qua một bên bùn và mọi thứ 
khác, tiến về đỉnh cao. Vâng thưa quí vị. “Ngồi với Ta trên Ngai Ta.” 
158 Anh em biết, một lần mẹ của Gia-cơ, Giăng... Chúng ta không có thì 
giờ để đọc chỗ này. Mẹ của Gia-cơ và Giăng đã đến và cầu xin chỗ nầy. 
Anh em có biết điều đó không? Anh em nhớ điều đó, [Hội chúng nói, “A-
men!” - Bt] “Lạy Chúa, xin cho 2 con trai tôi một đứa ngồi bên hữu Ngài, 
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38 Nhưng bây giờ, hãy lưu ý. Lời kêu gọi của Ngài không chỉ cho Hội 
thánh: “Kẻ nào thắng...” Hiểu không? Không phải Giáo hội; Mà sẽ là nó, 
thân thể Hội thánh. Nhưng đó là “kẻ nào thắng,” cá nhân sẽ thắng.  
39 Lao-đi-xê đã có điều đó đến với mình. Vậy thì chúng ta thấy, biết 
rằng, đây là Thời đại Lao-đi-xê, biết rằng thời đại này cần một sự quở trách 
gay gắt từ Đức Chúa Trời. Nó cần sự quở trách gay gắt. Khi chức sắc của 
chúng ta trở nên quá mềm yếu, thối nát, giống như người ông già nào đó 
với cháu nội mình, dầu là những gì họ làm đều hoàn hảo. Và họ... 
40 Đã được nói thật nhiều rằng Đức Chúa Trời thật là Đức Chúa Trời 
nhân lành như vậy, cho đến nỗi họ cố tạo nên Chúa là một người ông gì 
giềnh giàng, anh em hiểu không? Nhưng Ngài không phải. Ngài là Đức 
Cha, Cha của sự công nghĩa, của sự sửa trị. Tình yêu thương luôn luôn là 
sửa trị. Hiểu không? Tình yêu thương sửa trị. Cho dẫu nó có làm tổn 
thương tồi tệ đến thế nào, nó vẫn sửa trị.  

 Một người mẹ thực sự sẽ sửa trị con cái của nàng, một người cha thực 
sự sẽ sửa trị. Nếu anh em trở nên thật mềm yếu và nhu nhược, để cho nó... 
41 Ngày đó, tôi băng qua một khúc gỗ cũ, một chỗ trũng. Tôi nhảy lên 
trên khúc gỗ này. Bên ngoài, nó trông tốt, cứ giống như một khúc gỗ dẻ gai 
cũ, lớn, nhưng khi tôi nhảy lên, ồ, một nhánh lớn rơi ra, nó bị mục rồi. Tôi 
bảo, “Đó là cách những Cơ-đốc nhân đang trở thành.” Họ đã chết trong tội 
lỗi, quá phạm, quá lâu cho đến lúc trở nên lẩn thẩn. Họ không thể giữ được 
sức nặng nào nữa. Họ không biết sự đắc thắng có nghĩa là gì. Rồi, tôi bắt 
đầu nghĩ về bài này: Sự đắc thắng, giữ gìn đời sống trong anh em, khi sự 
sống đi ra rồi, đó là những gì mang khúc gỗ đó đến tình trạng đó. Hiểu 
không? Nó còn làm tồi tệ hơn khi nó nằm ở trong nhành chỗ có nước. 
42 Vậy thì, anh em đơn cử Cơ-đốc nhân, được cho là Cơ-đốc nhân, để 
cho Sự Sống của Đức Chúa Trời và kinh nghiệm niềm vui mừng hầu việc 
Đấng Chirst khỏi người đó, sống trong Hội thánh mà tình trạng đó đang 
xảy ra, người ấy mục rữa thật nhanh gấp đôi. Đúng vậy, sống ngay trong 
đó. 
43 Như vậy, nếu chúng ta đang cố gắng đi theo Sứ điệp thời đại, hay ít 
nhất phần này của Sứ điệp, chúng ta sẽ liên tục sống trong Sự Sống của 
Đấng Chirst. Vì nếu không, anh em đặt loanh quanh, biết Điều đó, những 
điều anh em phải làm vậy mà không làm, Kinh thánh nói, “Ai biết điều 
lành mà không làm, đối với người ấy, thì phạm tội.” Người ấy bị lẩn thẩn, 
mục rữa khi bị phân cách khỏi Sự Sống của Đức Chúa Trời. Vậy phải gắng 
hết sức ở trong anh em để ở lại trong Đời Sống Đấng Chirst, để anh em 
mang bông trái. 
44 Chúng ta nhìn thấy thời đại này mà chúng ta sống trong. Đó là một 
trong những thời đại vĩ đại nhất của các Thời đại. Thời đại Hội thánh Lao-
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đi-xê này là thời đại vĩ đại nhất của tất cả những Thời đại Hội thánh, vì đó 
là sự kết thúc của thời đại và hòa quyện của Sự Vĩnh cửu. Thế thì, nó là 
thời đại tội lỗi lớn nhất. Có thêm tội lỗi trong thời đại này hơn đã từng có. 
Các quyền phép của Sa-tan nhiều lần khó khăn hơn để chống lại hơn trong 
bất kỳ thời đại nào trước đây. Ngay tại đây! 
45 Trở lại đó, trong những thời đại đầu tiên, một Cơ-đốc nhân xưng nhận 
thuộc về Đấng Christ có thể bị chém đầu. Ông có thể bị giết chết, đặt ra 
khỏi sự khổ não và đi gặp Chúa nhanh chóng.  

 Nhưng bây giờ kẻ thù đã đến nhân danh Giáo hội, và nó thật lừa dối. 
Đây là thời đại lớn của sự lừa dối. Khi Đấng Chirst đã nói như vậy, “2 linh 
sẽ thật gần gũi với nhau trong những ngày sau rốt cho đến nỗi nó sẽ lừa dối 
chính những người được Chọn nếu có thể được.” Hiểu không? Hãy nhớ, 
Đấng Chirst đã nói về dân sự được tuyển chọn cho ngày sau rốt. “Nó sẽ lừa 
dối ngay cả người được Chọn, nếu có thể được.” Rất gần gũi! Dân sự có 
thể sống một đời sống thánh khiết, trong sạch, không phạm tội kẻ ngoại 
tình, say sưa, nói dối, cờ bạc. Họ có thể sống trên những điều đó mà vẫn 
không bị lừa dối. Đúng thế. 
46 Đây là thời đại của Sự Sống, Đời Sống cá nhân của Đấng Chirst, nơi 
những tố chất có ở trong Thân Thể Ngài. Trước tiên, dưới sự xưng công 
bình, phép báp-têm bằng nước. Thứ hai trong sự sinh ra mới của Wesley, 
sự thánh hóa, làm thanh tẩy. Thứ ba, theo sự báp-têm của Đức Thánh Linh, 
đặt chiếc bình thánh hóa đó vào sự hầu việc. Từ “thánh hóa” là một từ ngữ 
Hy-lạp, có nghĩa là “được thanh tẩy và biệt riêng cho sự hầu việc,” biệt 
riêng để hầu việc. Bây giờ, Đức Thánh Linh đặt nó vào trong sự hầu việc. 
Hiểu không? 
47 Chúng ta lưu ý. “Khi tà linh ra khỏi một người, nó đi đến những nơi 
khô khan.” Điều đó chính xác những gì Giáo hội đã làm, Báp-tít, Giám Lý, 
những người mà tin vào sự thánh hóa. Chúa Jêsus Phán, “Tà linh đi ra, 
quay trở lại trong thân thể Giáo hội nầy, tìm thấy căn nhà dọn ngăn nắp, 
quét sạch sẽ, sống thánh khiết.” Được lắm. “Nhưng thấy nhà trống không, 
quét sạch và sửa soạn tử tế. Nó bèn lại đi, đem về 7 quỉ dữ hơn nó nữa, 
cùng vào nhà đó mà ở; Vậy số phận nguời ấy sau lại xấu hơn trước.” Tốt 
hơn họ thà cứ ở lại là những người Lutheran hơn là nhận Ánh sáng đó mà 
không tuân theo. Những người Ngũ Tuần cũng vậy, anh em biết tôi có ý 
nói gì. Căn nhà đã được sửa soạn tử tế. 
48 Như tôi trò chuyện với một người ngày nọ, “Họ rất là kỹ lưỡng, thậm 
chí nhiều nhóm thánh, không gọi tên Đức Thánh Linh, ‘Holy Ghost,’ vì họ 
tự nhận diện chính mình với những người Ngũ Tuần khi họ làm thế. Họ 
nói, ‘Holy Spirit’, đấy, tránh không nói, Holy Ghost,’” Bởi vì người Ngũ 
Tuần, những người bình thường, chỉ gọi những gì Kinh thánh nói, ‘Holy 
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Lời. Tôi cũng cảm thấy mệt mỏi. Vậy, hãy loại bỏ ngay. Đây là tội lỗi 
không nên phạm. Vâng, thưa quí vị. 
147 Chúng ta đắc thắng những điều này. Chúng ta mong đợi bị trần gian 
cám dỗ, “Nếu các ngươi yêu thế gian, tình yêu thương của Đức Chúa Trời 
không ở trong các ngươi.” Chúa Jêsus đã Phán. 
148 Bây giờ, chúng ta sẽ kết thúc và nói điều này: Có một phần thưởng 
cho người đắc thắng mới. 
149 Hãy để tôi đọc điều gì đó tại đây cho anh em. Hãy giở Kinh thánh của 
anh em ra. Chúng ta hãy quay trở lại Khải huyền, chương 2. Hãy quan sát ở 
đây. Tất cả những điều này tôi đã nói về, để đắc thắng. Hãy nhìn vào chính 
mình và thấy. Xem xét chính anh em trong Tấm gương Soi thuộc linh của 
anh em. Xem thử anh em đã đắc thắng chưa. 
150 Sứ điệp đầu tiên, cho Thiên sứ Ê-phê-sô, tôi muốn anh em lắng nghe 
những gì Ngài đã Phán. Khải huyền chương 2 câu 7. Đây là Thời đại Hội 
thánh đó, khi Ngài đã bảo họ tất cả những gì mà họ đã làm, đã bỏ tình yêu 
thương ban đầu của họ. Câu thứ 7. 

 “Ai có tai hãy nghe Lời Đức Thánh Linh Phán cùng các Hội 

thánh: Kẻ nào thắng (cá nhân nào, chứ không phải một Giáo hội 
nào), Ta sẽ cho ăn trái cây sự sống, ở giữa Thiên đàng của Đức 

Chúa Trời. 

 Thấy không? Những người đắc thắng tại Ê-phê-sô. 
151 Kế tiếp là Si-miệt-nơ, với những người đắc thắng trong Hội thánh đó, 
chúng ta hãy lắng nghe câu này. Câu 11:  

    “Ai có tai, hãy nghe Lời Đức Thánh Linh Phán cùng các Hội 

thánh rằng: Kẻ nào thắng, sẽ chẳng bị hại về lần chết thứ hai.  

 Thấy không? Kẻ đắc thắng điều đó. 
152 Đối với Hội thánh Bẹt-găm, chúng ta tìm thấy những gì mà kẻ đắc 
thắng đã để lại. Chúng ta đọc câu 17 cho Hội thánh Bẹt-găm:  

 “Ai có tai... 

 Đó là cá nhân, không phải một phe nhóm nào. Cá nhân, đó là Nàng 
Dâu đi ra, anh em thấy, Hội thánh. 

    Ai có tai, hãy nghe Lời Đức Thánh Linh Phán cùng các Hội 

thánh: Kẻ nào thắng, Ta sẽ ban cho ma-na đương giấu kín; Và 

Ta sẽ cho nó hòn sỏi trắng, trên đó có viết một tên mới, ngoài kẻ 
nhận lấy không ai biết đến. 

 Đó là cho kẻ đắc thắng của Thời đại Hội thánh. 
153 Bây giờ, tiếp theo là Thi-a-ti-rơ. Chúng ta hãy tìm ra những gì kẻ đắc 
thắng có vào thời đó. Chúng ta hãy lấy câu 26:  
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em. Xem đó, Ngài đã có thể lấy ngay lúc đó. Nhưng Ngài đã đi con đường 
khác vì cái gì? Để chúng ta có thể đến, ở cùng với Ngài. Nếu Ngài đã trả 
một cái giá như thế, lúc ấy, thì tầm thường làm sao nếu chúng ta không 
muốn nhận lãnh nó? Dẫu sao đi nữa, nên nhớ, không có điều gì tại đây. 
142 Nếu anh em sống 100 năm, anh em sẽ đến cái gì? Tâm thần và trí óc 
của anh em chết, tất cả đều què quặt, già nua, run rẩy. Đó là nơi anh em sẽ 
đi, và đó là kỳ chung cuộc của nó. Anh em phải đến bây giờ, đắc thắng sự 
ấy. Làm thế nào anh em làm điều đó? Bởi Lời. Những gì Lời nói, anh em 
làm. Hãy bước đi khiêm nhường, sống như Chúa Jêsus. 
143 Ngài đã chịu khổ mọi điều cho anh em và tôi. Ngài là Tấm Gương của 
chúng ta về cách để đắc thắng thế hệ gian ác của chúng ta cũng như Ngài 
đã đắc thắng thế hệ gian ác của Ngài. 
144 Hãy nhớ, khi Ngài đến trần thế, có thật nhiều sự không tin giống như 
thế hay hơn như thế vào bất kỳ lúc nào. Nó chẳng gây phiền cho Ngài một 
chút nào. Khi họ gọi Ngài là ma quỷ thay vì Đức Chúa Trời, khi họ gọi mọi 
thứ mà có thể được thực hiện, đã không làm phiền Ngài một chút nào. Ngài 
có một mục tiêu: “Nhớ đến Đức Cha, giữ lấy Lời.” Lời là Đức Chúa Trời. 
Ngài có một khả năng nhận rõ sự việc. 
145 Đôi khi, chúng ta bị cám dỗ quay trở lại. Nhiều người trong các anh 
em, bị cám dỗ quay trở lại với những hệ phái, quay trở lại, nhận lấy, vì tất 
cả thế giới đang nói, “Ông thuộc về hệ phái nào? Ông có nhánh với Giáo 
hội nào?” Chúng ta bị cám dỗ làm điều ấy. Tất cả chúng ta. Những chị em 
của chúng ta bị cám dỗ quay trở lại, tham dự với một vài trong những Giáo 
hội còn lại, vào trong các Giáo hội Hội Chúng, các Giáo hội của Đức Chúa 
Trời, là những phái Ngũ Tuần, vẫn cắt tóc mình đi, ăn mặc theo bất kỳ cách 
nào chị em muốn. Xem đó, chị em bị cám dỗ làm điều ấy, quay trở lại và 
ưa chuộng với thế hệ độc ác này mà chúng ta đang sống. 

 Khi đây là tội lỗi chính của thời đại chúng ta, giữa vòng dân sự của 
chúng ta, trần gian. Như Kinh thánh nói về thời đại Lao-đi-xê. Nó đầy thế 
tục, giàu có, không cần gì nữa, không biết rằng nó bị lõa lồ, khốn khổ, què 
quặt, đui mù. Đó là tội lỗi của thời đại chúng ta. Khi anh em nghe Lời Đức 
Chúa Trời gọi ra chống nghịch lại nó, thế thì anh em đi con đường khác, 
anh em không còn ưa chuộng với thế gian nữa. Anh em bị cám dỗ quay trở 
lại. 
146 Tôi biết anh em cứ tiếp tục nói với tôi. Tôi biết anh em đang nói, “Lúc 
nào cũng vậy.” Tôi biết anh em cảm thấy mỏi mệt về tôi cứ nói đi nói lại 
những chuyện này. Tôi cũng thấy mệt mỏi như anh em, đúng thế, tội lỗi 
này mà tôi đang cố gắng nói với anh em. Nói, “Anh cứ lải nhải mãi chuyện 
đó để làm gì?” Đừng nói thế. Tôi đang cố cứu đời sống của anh em bằng 
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Ghost.” Mà, Holy Ghost và Holy Spirit thì giống nhau. Nhưng họ rất cẩn 
thận về điều đó. Họ không muốn được nhận dạng bằng việc dân sự nói 
tiếng lạ; Và đó chính là Đức Thánh Linh 

 Chuyện gì xảy ra sau đó? Khi kẻ thù ra khỏi sự thánh hóa, đã bị rửa 
hết, quay trở lại, tìm thấy căn nhà không được đầy dẫy Đức Thánh Linh, 
bây giờ nhà nước Giáo hội kết hiệp với - với liên minh các Giáo hội, với 
Hội đồng Giáo hội Thế giới. Nó là một nhà nước lúc bấy giờ nối kết nó với 
Giáo hội Công giáo La-mã và hết thảy các Giáo hội còn lại, và lúc nầy nó 
tệ gấp 7 lần hơn khi nó đi ra khỏi các Giáo hội học thuyết Lu-ther. Đó là 
chỗ con người nhận lấy nó.  
49 Rồi hãy nhìn Thời đại Hội thánh Lao-đi-xê sau khi đã nhận lãnh Đức 
Thánh Linh, với tri thức và Linh của Chúa ở trong, rồi những công việc của 
Đức Chúa Trời bị nó chối bỏ, gọi đó là “công việc kẻ ác.” Thế thì đó là gì? 
Đó là chỗ Đấng Chirst bị đuổi ra khỏi Hội thánh của Chính Ngài. Lời đã 
không hề tỏ cho thấy Ngài trong nhà hội cho đến khi xảy đến với Lao-đi-
xê. Khi Ngài đến Lao-đi-xê, Ngài bị đuổi ra khỏi Hội thánh của Ngài, đang 
cố gắng vào trở lại. 
50 Xem đó, sự xưng nghĩa không bao giờ đặt Ngài ở trong. Sự thánh hóa 
chỉ tẩy sạch nơi chốn cho Ngài. Nhưng khi phép báp-têm của Đức Thánh 
Linh đến, đã đặt Ngài vào trong dân sự. Giờ đây, họ đã xô Ngài ra ngoài 
khi Ngài bắt đầu tỏ chính Ngài rằng Ngài hôm qua, ngày nay và đời đời 
không hề thay đổi. Họ khước từ Ngài vì họ đã vào trong hệ phái -- Thánh 
Linh của Chúa không đồng ý với hệ phái của họ. Vậy thì anh em hiểu điều 
đó chưa? [Hội chúng nói, “A-men!” - Bt] Họ đặt Ngài ra ngoài: “Chúng ta 
không muốn có gì liên quan với thần giao cách cảm này. Đó là của Ma quỷ. 
Đó là bói toán.” Anh chị em hiểu không?  

 Họ không hiểu. “Có mắt mà không thể thấy, có tai mà không thể 
nghe.” Đức Chúa Trời chỉ mở mắt khi Ngài muốn. “Ngài làm cứng lòng 
những kẻ Ngài muốn làm cứng lòng. Ngài muốn, và - và ban Sự Sống cho 
những người mà Ngài muốn.” Đó là những gì Kinh thánh nói. 
51 Bây giờ, chúng ta nhìn thấy những giờ này mà chúng ta sống, giai 
đoạn này, chúng ta xem đó là gì. Đức Thánh Linh đang quở trách thời đại 
đã đặt Ngài ra ngoài. Nhưng trong tất cả điều đó, anh em để ý không, “Kẻ 
nào thắng”? [Hội chúng nói, “A-men!” - Bt] Thậm chí trong Thời đại Hội 
thánh gian ác, trần tục đó, “Kẻ nào thắng.” 

 Chúng ta thấy ở đây rằng Đức Chúa Trời luôn luôn có những người 
đắc thắng. Ngài có những người đắc thắng trong mỗi thời đại. Luôn luôn 
có, mỗi lần trong mỗi thời đại đã từng có trên đất. Đức Chúa Trời luôn có 
người nào đó Ngài có thể đặt tay ở trên, như một chứng nhân trên đất. Ngài 
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chưa hề không có người làm chứng, dẫu đôi khi chỉ một người. Nhưng 
người nào đó đắc thắng, giống như một thánh đồ xưa. 
53 Một người rất tốt đẹp, một học giả, đã nói, sau 7 Ấn, ông bảo, “Anh 
Branham, đúng hơn anh là một người theo ‘chủ nghĩa hình bóng’ [hình 
ảnh, tượng trưng], làm thế nào trong thế gian anh sẽ đặt Hội thánh đó trong 
Sự Cất lên mà không có trải qua Thời kỳ Đại nạn trong biểu tượng đó?” 

 Anh em thấy, nếu có một hình bóng, thì phải có... Nếu có một tiền 
hình bóng, thì phải có một hình bóng cho tiền hình bóng đó xuất phát. Mọi 
điều tôi nói là có thực, có một hình bóng. Có một hình bóng. Anh em có 
một cái bóng. Kinh thánh nói những điều cũ là chiếc bóng của những điều 
mới sẽ đến.” 

 Ông nói, “Nhưng bây giờ, anh lấy Cựu Ước như một chiếc bóng, anh 
sắp làm gì với Hội thánh này?” 
54 Người này đến từ một... Một người kỳ diệu, một Giáo sư tuyệt vời là 
bạn thiết của tôi, một người rất tốt, anh là một người anh em đáng yêu. Tôi 
không dám nói một lời nào nghịch lại người anh em đó. Dù thế nào đi nũa 
nữa, tôi không muốn. Như là một Cơ-đốc nhân, tôi sẽ không nói gì nghịch 
lại anh. Anh không đồng ý với tôi với một đề tài đó, nhưng anh là người 
anh em quý báu của tôi. Chúng tôi ăn chung với nhau, ồ, anh là một người 
phong nhã. Tôi lấy tạp chí của anh, đọc những bài báo của anh. Anh viết 
bài về tôi, giống như vậy. Tôi đã lấy nhiều bài ra từ những gì tôi đã đọc 
trong những bài báo của anh, nghe anh nói. Anh là con người kỳ diệu 
nhưng anh chỉ không đồng ý với tôi. Tôi biết ơn điều đó, về sự chân thành 
của anh dẫu rằng anh không phải là một trong những tay ba phải đó, chỉ 
đồng ý với mọi điều anh nói. Anh có những niềm tin của mình, anh đứng 
lên vì chúng. Tôi biết ơn điều đó. Anh là một người tốt. Ồ, tôi không phải 
là một Giáo sư hay học giả gì cả, nhưng người này vừa là Giáo sư vừa là 
học giả.  
55 Nhưng tôi - tôi không thể đồng ý với anh, vì tôi không hiểu điều đó. 
Nhưng, nó không phải liên quan về sự cứu rỗi, nó không gắn liền đến sự 
Hiện đến của Chúa. Anh nhìn thấy rằng Hội thánh phải đi qua Thời kỳ Đại 
nạn để thánh khiết hóa. Tôi nói Dòng Huyết của Đức Chúa Jêsus Christ 
thanh tẩy Hội thánh. Không cần... 

 Tôi tin Hội thánh đi xuyên Thời kỳ Đại nạn, tổ chức Giáo hội, nhưng 
Nàng Dâu thì không. Anh em có muốn chọn một người nữ mà anh em đã 
phải làm cho thánh khiết trước khi cưới nàng không? Đúng không? Nàng 
Dâu Đấng Chirst được chọn, Nàng được Chọn. Nàng là Nàng Dâu của Đức 
Chúa Trời, Nàng Dâu của Jêsus Chirst. 
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 Vậy, Môi-se đi xuống đó, đánh vào hòn đá giống như thế, bảo, “Hãy 
ra” Lời đã không tuôn ra. Vậy ông đánh vào hòn đá một lần nữa, bảo, “Hãy 
tuôn ra. Ta lệnh ngươi hãy tuôn ra.” Dòng nước tuôn ra. 

 Đức Chúa Trời Phán, “Hãy lên đây. Đến đây. Ngươi đã làm vinh 
quang cho chính mình. Ngươi lấy quyền phép của Ta, thay vì thánh hóa Ta, 
ngươi thánh hóa chính ngươi. Giờ đây, ngươi sẽ không được vào xứ. Hãy 
nhìn bao quát và xem xứ ấy giống điều gì, nhưng tại đây, ngươi sắp rời 
ngay khỏi đây.” Ồ. Chưa bao giờ có một người nào giống như Môi-se, anh 
em biết. Ồ, không. 
136 Khi đó đến màn khoe khoang đó với Chúa Jêsus, nó bảo, “Hãy lên 
Đền thờ đây và nhảy xuống.”  
137 Ngài Phán, “Có lời chép; (A-men!) ‘Đừng thử (cám dỗ) Chúa là 
Đức Chúa Trời ngươi.” Hiểu không? Ngài đã đối phó nó bằng Lời ngay 
trong mỗi đòn tiến công chính yếu. 
138 Không một người đầy tớ thực sự nào cố tự khoe khoang mình với 
quyền phép Đức Chúa Trời. Nếu làm như vậy, người sẽ bị thua ngay lúc 
đó.  
139 Đòn tấn công lớn thứ ba: Sa-tan ngỏ ý ban cho Ngài cả Vương quốc 
này. Nó đã làm như vậy. Sa-tan bảo, “Ngươi có thấy những Vương quốc 
này của trần gian không? Chúng là của ta. Ta làm với chúng bất kỳ những 
gì ta muốn. Ta sẽ ban cho ngươi.”  

 Nhưng anh em nhớ, nó đang cố buộc Ngài nhận mà không có thập tự 
giá. Nếu Ngài nhận, chúng ta sẽ bị hư mất. Ngài đã có thể lấy những vương 
quốc đó. Nhưng Ngài phải đi theo... Ngài phải quay lưng. Ngài bị cám dỗ 
làm điều ấy bây giờ. Sự chết là một điều khó khăn. Ngài bị cám dỗ lấy sự 
tự do của Ngài và trở thành Vua của đất mà không có thập tự giá. Nhưng 
nếu Ngài đã làm, những người của Ngài hẳn sẽ chết. Sa-tan sẽ mừng vui tỏ 
lời đề nghị đó với Ngài. Nhưng Ngài Phán, “Hỡi Sa-tan, hãy lui ra khỏi 
Ta.” Ngài đã không làm điều đó. 
140 Ngài đã đến và chịu đau khổ, nhận lấy con đường khó khăn, đầy 
chông gai. Ngài đã nhận lấy con đường bách bại. Ngài đã nhận lấy con 
đường sự chết.  

 Có phải sáng nay, chúng ta sẵn lòng nhận lấy cùng con đường đó mà 
Ngài đã nhận? Chúng ta sẵn lòng để chết không? Chúng ta có sẵn lòng trao 
phó chính chúng ta cho Đức Chúa Trời không, bỏ cả thế gian, mọi điều để 
hầu việc Ngài? Hiểu không?  
141 Ngài đã không làm thế. Sa-tan sẵn sàng đánh mất điều đó cho Ngài. 
Nhưng Ngài đã không làm. Dẫu Chúa Jêsus bị cám dỗ, Ngài đã đắc thắng 
cho chúng ta. Ngài - Ngài đã chịu đựng tất cả những cám dỗ cho tôi và anh 



28  LÀM THẾ NÀO TÔI CÓ THỂ ĐẮC THẮNG?  

phải... Ngươi là một người nữ tốt, ngươi không phải làm...” Anh em đừng 
nghe. Nếu Lời nói điều gì đó khác biệt, anh em ở lại với Lời, bất kể đó là 
gì. Đó là tấm gương Chúa Jêsus ban cho anh em, tại đó có đòn tấn công 
chính yếu, đấy, nó đã giáng trên Ngài. 
129 Rồi đòn đánh thứ hai. Tôi sẽ nhanh hơn. Thật giống như thời gian trôi 
quá nhanh. Đòn đánh lớn kế tiếp nó giáng trên Ngài, rằng Ngài sẽ đánh lại 
quyết liệt.  

 Điều đó động đến những đầy tớ của Đức Chúa Trời như thế nào, được 
phô bày ra những gì anh em có thể làm, “Vinh quang thuộc về Đức Chúa 
Trời. Ha-lê-lu-gia! Ta là nhà giải cứu. Ta cũng vậy.” Thấy không?  
130 “Hãy lên đây, trên nóc Đền thờ và gieo mình xuống đây.” Nó cám dỗ 
Ngài thực hiện điều đó. Nào, hãy nhớ, Ngài bị cám dỗ thực hiện điều đó, 
thật khó khăn. Nó bảo, “Nếu ngươi muốn là điều gì đó trước dân sự, hãy 
đứng lên đây, trên Đền thờ này và nhảy xuống đi.” Hiểu không? “Ta sẽ cho 
ngươi câu Kinh thánh về chỗ đó, vì Có Lời chép, ‘Ngài sẽ sai những 

Thiên sứ gìn giữ ngươi, e chân ngươi vấp nhằm hòn đá chăng. Thiên 

sứ sẽ nâng ngươi lên.’” Khiến cho Ngài khoe khoang, tỏ ra thẩm quyền 
của Ngài... 
131 Không đầy tớ thực nào của Đức Chúa Trời từng làm điều đó. Anh em 
nhìn thấy một người khoe khoang, ngực ưỡn ra, tất cả giống như thế, hãy 
nhớ, có điều gì đó sai trật tại đó. Không, Đức Chúa Trời không muốn điều 
đó. Chúa Jêsus đã lập nên một tấm gương. Ngài đã có thể làm được. Chắc 
chắn, Ngài đã có thể làm được nhưng Ngài đã không làm. Không một đầy 
tớ nào của Đức Chúa Trời tự khoe khoang chính mình, cố lấy quyền phép 
của Đức Chúa Trời, tỏ chính mình trên người nào đó khác. 
132 Anh em có nhớ lúc Môi-se đã làm điều đó? Anh em có nhớ không? 
[Hội chúng nói, “A-men!” - Bt] Đức Chúa Trời đã ban cho ông quyền phép 
để làm điều gì ông muốn, tạo nên ông là vị Tiên tri. Ông đã bước xuống 
hòn đá đó, ông đã đánh vào hòn đá lần thứ hai. Điều đó là chống lại ý chỉ 
Đức Chúa Trời. 

 Đức Chúa Trời Phán, “Hãy nói với hòn đá đó. Đừng có đánh vào nó. 
Ngươi vi phạm tất cả điển hình tại đây. Vầng Đá sẽ chỉ bị đánh một lần.” 
Nhưng ông đã nói về sự yếu ớt của Lời khi ông làm thế, rằng Lời là không 
đủ. Vâng, Lời là những gì đang diễn ra, hòn đá đó là Lời. Hiểu không? 

 Lần đầu tiên, ông đánh vào hòn đá, dòng nước tuôn ra. Rồi họ bị khát 
trở lại. Ngài Phán, “Hãy quay trở lại, nói với hòn đá.” Nó chỉ được đánh 
vào một lần. Xem đó, sự không hội đủ của Lời, Môi-se đã làm chứng về 
điều ấy, Lời không đúng. Lời phải bị đánh một lần nữa. 
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56 Anh nói, “Làm thế nào anh sẽ xếp loại điều đó, nếu Nàng Dâu xuất 
hiện, cất lên trước khi Nàng đi qua Thời kỳ Đại nạn, tôi có Kinh thánh tỏ 
cho anh thấy rằng Hội thánh đang ở trong Thời kỳ Đại nạn.”  

 Tôi bảo, “Cứ đọc Ấn Thứ Sáu, chỉ thế thôi, Nàng Dâu ở ngay trong 
Thời kỳ Đại nạn. Nhưng ta tìm ra ngay trước đó, Nàng Dâu đã đi rồi. Nàng 
ở trong sự vinh quang lúc đó. Nàng không có sự tinh sạch nào.” 

 “Ai tin Ta có Sự Sống Đời đời, và sẽ không đến sự phán xét, song 

vượt khỏi sự chết mà đến Sự Sống.” Đấng Chirst đã ban cho Lời hứa mà 
chúng ta sẽ thậm chí không đứng ở kỳ phán xét. Ngài đã thế chỗ cho tôi 
thật nhưng không như vậy, cho đến nỗi tôi hoàn toàn tự do. Khi tôi được 
tha tội, tôi được tha. Làm thế nào Ngài đem tôi ra khỏi tiệm đồ cầm cố và 
có một giấy biên nhận rõ ràng, nếu... Làm sao Ngài là Đấng Cứu Chuộc 
của tôi, đem tôi ra khỏi tiệm cầm đồ, mà người môi giới vẫn còn nói tôi 
thuộc về ông ta? Tôi có một biên lai được viết, A-men! Được viết bởi Dòng 
Huyết của Đức Chúa Jêsus Christ. Vậy thì, trong đó, đây là nơi chúng ta 
đến. 

 Anh ấy nói, “Làm thế nào anh định phân rẽ Nàng Dâu được tuyển lựa 
đó mà anh nói về, làm thế nào anh đặt Điều đó dưới một hình bóng?” 
57 Tôi nói, “Rất tốt. Đây nầy, trong Ma-thi-ơ 27:51.” 

 Xin để tôi đọc câu đó, và rồi chúng ta hiểu hoàn toàn. Sau đó chúng ta 
tìm xem nó có phải là hình bóng hay không, có phải đó là Nàng Dâu được 
Chọn hay không. Ma-thi-ơ chương 27 câu thứ 51. Được rồi. Chúng ta đọc 
câu này, tại chỗ Chúa bị đóng đinh. 

 Và nầy, cái màn trong đền thờ bị xé ra làm 2 từ trên chí dưới... 
58 Đó là luật pháp. Luật pháp chấm dứt ngay tại đó. Vì bức màn ngăn 
cách hội chúng với những vật thánh của Đức Chúa Trời. Chỉ một Thầy Tế 
lễ được xức dầu đi vào đó, mỗi năm một lần. Anh em có nhớ không? Bây 
giờ Đức Chúa Trời với bàn tay riêng của Ngài, để ý, “từ trên xuống dưới,” 
không phải từ dưới lên trên. Nó cao khoảng 40 bộ. Để ý, không phải từ 
dưới lên trên, nhưng, “Từ trên xuống dưới,” đã tỏ cho thấy điều đó được 
thực hiện bởi Đức Chúa Trời. Bức màn được xé làm 2, rồi bất kỳ người 
nào, có thể đến và dự phần sự thánh khiết của Ngài. Hiểu không? Được rồi. 

    Và nầy, cái màn trong đền thờ bị xé ra làm 2 từ trên chí dưới, 

đất thì rúng động, đá lớn bể ra, mồ mả mở ra, và nhiều thây của 

các thánh qua đời được sống lại.  

    Sau khi Đức Chúa Jêsus đã sống lại, các thánh đó ra khỏi mồ 

mả, đi vào thành thánh, và hiện ra cho nhiều người thấy. 
59 Đó là Nàng Dâu được Chọn đó. Không phải tất cả Giáo hội Do-thái 
cùng đến vào lúc đó. Tất cả họ có cùng của tế lễ, dưới dòng huyết đổ ra của 
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chiên con. Nhưng đã có một Nhóm được chọn. Nhóm được chọn đó, ngay 
khi biến cố đến, đã thực sự tin Điều đó chân thành. Bây giờ, tôi sắp đến từ 
“đắc thắng.” Hãy nắm giữ điều đó. Những người nầy đã thực sự đắc thắng, 
một cách chân thành dâng lên cùng của tế lễ mà những người còn lại của 
họ đã làm, nhưng trong sự chân thành, đắc thắng những điều của trần gian, 
rồi của chuộc tội được tạo nên một cách chính xác cho họ. Họ ở trong 
Thiên đàng cho đến lúc đó. Khi thời gian đó được thực hiện, họ đã đắc 
thắng và yên nghỉ, đang ngủ; Xem đấy, “nhiều thân thể của những người 
đó ngủ trong bụi đất,” đấy, đã ngủ. 
60 Nếu chúng ta có thời gian, chúng ta quay trở lại Đa-ni-ên. Đa-ni-ên, 
người được chọn đó đã đắc thắng. Ngài Phán, “Hỡi Đa-ni-ên, hãy gấp Sách 
lại, vì ngươi sẽ nghỉ ngơi trong chỗ của ngươi. Nhưng khi Hoàng Tử đến, 
sẽ chịu thay cho dân sự, ngươi sẽ đứng trong sản nghiệp của mình.” Ở đây. 
Đa-ni-ên, vị Tiên tri này của Đức Chúa Trời đã thấy thời kỳ sau rốt đang 
đến. Ngài Phán, “Hỡi Đa-ni-ên, ngươi sẽ đứng trong chỗ của ngươi vào 
ngày đó.” Tại đây, không phải tất cả Y-sơ-ra-ên tới nhưng hình bóng Nàng 
Dâu của Y-sơ-ra-ên. Bây giờ, những người còn lại của Y-sơ-ra-ên không 
đến cho đến kỳ phục sinh chung. 
61 Vào lúc sự tái lâm của Chúa Jêsus, những người thực sự yêu mến sự 
Hiện đến của Ngài, đang sống vì điều đó; Khi Ngài xuất hiện trên trời, Hội 
thánh đã chết trong Đấng Chirst sẽ sống lại và những người ấy sẽ được 
thay đổi trong khoảnh khắc. Những người còn lại trong họ không biết gì về 
điều đó. Hãy nhớ, “Đi vào thành thánh, và hiện ra cho nhiều người 

thấy.” Xem đó, sự Cất lên sẽ giống như thế. Chúng ta sẽ thấy nhau, chúng 
ta sẽ nhìn thấy họ. Những người còn lại của thế giới sẽ không thấy họ. Nó 
sẽ bị cất lên bỏ đi một cách bí mật. Hãy chờ đợi ngày giờ ấy! 

 Rồi sẽ quay trở lại sống trên mặt đất trong Ngàn năm Bình An 
(Millennium) Vinh hiển, 1.000 năm! “Những người chết khác sẽ sống 
trong 1.000 năm đó.” 
62 Rồi xảy tới sự phục sinh chung, cho tất cả dân Y-sơ-ra-ên, khi đó, họ 
sẽ thấy, 12 Sứ đồ, 12 Tổ phụ, tất cả điều có mặt tại đó (all represented). 
Chúng ta chưa bao giờ đi vào nơi đó. Nếu Chúa muốn như vậy, thì chúng 
ta sẽ đến nơi đó qua Tân ước, như thế nào là những bức tường ngọc thạch 
đó, 12 hòn đá, 12 cánh cổng, 12 cái nền, tất cả đều được tượng trưng (all 
represented). Tại đây họ đứng trên 12 ngai, những Sứ giả Thiên sứ của 
những ngày đó, vượt qua cuộc phán xét trên những người đã khước từ Sứ 
điệp của họ. A-men! Rồi đến giờ vĩ đại đó. Đúng thế. 
63 Quả là một thì giờ, thời đại tuyệt vời mà chúng ta đang sống! Thưa 
Hội thánh, thật chúng ta nên tự xét mình. Bây giờ, chúng ta nói về những 
điều này đang đến, sẽ đến. Ngày hôm nay, chúng ta hãy ghé thăm trở lại 
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Đứa bé đang nằm chết. Người mẹ nhỏ bé đang la thét, “Hãy nghe này! Tôi 
biết. Tôi đã đứng ngay ở đó, nhìn thấy người đàn bà đó giữ đứa bé đã chết 
trong cánh tay mình, đã chết sáng đó. Tôi đã nhìn thấy Anh Branham bước 
ra ngay đó, đặt tay lên đứa bé đã chết đó, nó sống trở lại. Anh Branham, 
đây là con của tôi.” Chưa hề có một cái chết trong gia đình của họ. Đứa bé 
này bị bệnh vào một buổi sáng và chết vào chiều đó. 

 Tại đây, tất cả họ đang đứng xung quanh, đưa ra những Tiên tri và các 
thứ, “Đứa bé sắp sống lại,” và tất cả giống như thế. 
123 Tôi bảo, “Ồ, đó là quyền năng tốt đẹp, Chị Stadsklev à. Nhưng hãy để 
tôi xem Đức Cha nói gì.”  

 Tôi đi ra cánh rừng, cầu nguyện. Lúc quay trở vào, chị điện lại 2 hay 3 
lần trước khi tôi quay trở lại sáng hôm sau. Không việc gì cả. 

 Bác sĩ nói, “Được rồi. Nếu cô có đức tin giống như thế, này cô, chúng 
tôi sẽ không bao giờ để cho em bé rời bệnh viện. Cứ để nó nằm tại đó. Cô ở 
lại ngay đây với nó. Vậy là được.” 

 Anh Stadsklev đi gặp đoàn quân và viên thiếu tá. Họ bảo, “Chắc chắn, 
chúng tôi sẽ bay đến ông và mang ông trở lại.” 
124 Có một chiếc máy bay đang đậu, đợi để chở tôi đi sáng đó và mang tôi 
trở lại đêm đó, đến Heidelbeng, Đức Quốc, để làm cho đứa bé sống lại. Tôi 
bảo, “Chắc chắn, Đức Chúa Trời có thể làm điều đó, nhưng chúng ta hãy 
xem ý chỉ của Ngài là gì.” 
 125 Rồi tôi đi ra và cầu nguyện suốt đêm. Không có gì xảy ra cả. Tôi trở 
lại sáng hôm sau. Không có gì xảy ra cả. Tôi bắt đầu đi vào phòng. Ngay 
lúc đó tôi nhìn tại đó, ở đó đứng Quầng Sáng lơ lửng gần cánh cửa, “Đừng 
đặt tay ngươi lên đó. Đừng quở trách điều đó. Đó là tay Đức Chúa Trời.” 
126 Tôi điện cho chị. Tôi bảo, “Chị Stadsklev, hãy mai táng đứa bé. Đó là 
bàn tay của Chúa. Đó là ý chỉ của Đức Chúa Trời. Điều gì đó xảy ra cho 
đứa bé đó xuống dọc đường. Chị hãy để nó đi ngay chỗ Đức Chúa Trời biết 
nơi nó ở. Giờ, chị có thể đi đến chỗ nó. Nếu nó sống, chị sẽ không. Chị để 
nó ngay giống như thế.” 
127 Nhà rao giảng vĩ đại thuộc Giáo hội Luther đó tại Đức Quốc đã viết 
một lá thư, kể, “Tôi biết ơn Anh Branham biết bao, chờ đợi đến quyết định 
dứt khoát đó của Đức Chúa Trời, trước khi có thể nói bất kỳ điều gì.”  

 Chính là đó. Hãy nắm giữ quyết định của Đức Chúa Trời. Cho dẫu bất 
kỳ điều gì những người khác nói hay bất kỳ nơi nào, đừng quan hệ gì với 
Sa-tan cả. 
128 Nếu Sa-tan bảo, “Vậy thì, phép Báp têm bằng nước trong Danh Đức 
Cha, Đức Con...” Nếu nó đề nghị như vậy, anh em để mặc nó. Đức Chúa 
Trời nói cách khác. Nếu nó bảo, “Ngươi là một người tốt. Ngươi không 
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 Ý tưởng điều khiển sâu sắc hơn những gì Nó được viết. Đó là sự hà 
hơi linh. Phần trọng tâm ở bên trong Ý tưởng, anh em biết đấy, mới thực sự 
là gì. 
118 Dẫu Ngài có thể làm điều đó, Ngài đã không làm. Ngài chẳng hề chú ý 
đến những đề nghị của Sa-tan. Đây là một điều tốt. Đôi khi Sa-tan có thể 
lấy anh em, khi anh em nghĩ rằng anh em đang thực hiện ý chỉ của Đức 
Chúa Trời, và có thể tạo cho anh em một lời đề nghị, anh em sẽ ngã vào đó. 
Vâng, thưa anh em. Nó tất nhiên có thể. 
119 Bây giờ, chúng ta hãy lấy ví dụ giống như những người chị em của 
chúng ta. Họ xinh đẹp. Nó có thể đem chị em đến một chỗ để cho tóc chị 
em dài ra mà chị em không nhận ra rằng điều đó trông thật xinh xắn với chị 
em. Điều đầu tiên chị em biết, chị em có một cảm giác hơi kênh kiệu, một 
chút trên người nào đó khác. Một vài trong các anh em nam, anh em biết 
tôi có ý nói gì. Nó có thể lấy điều giống như thế và đề nghị với anh em. 
Đúng vậy. Anh em phải đắc thắng điều đó.  

 Hãy nhớ, anh em đang sống cho Đức Chúa Trời. Anh em có một mục 
tiêu, đó là Đức Chúa Jêsus Christ. Bên ngoài điều đó, không có điều gì 
khác đáng kể. Đó là Ngài. Rồi thứ hai, cho gia đình của anh em. Kế tiếp, 
cho chính anh em. Nhưng trước tiên là dành cho Đức Chúa Trời; Kế đến, 
dành cho gia đình anh em; Tiếp đến là cho anh em. Anh em là số ba. Đó là 
cuối con đường. Hãy đặt chính mình cuối cùng. Ngài đã làm thế. 
120 Hãy nhìn những gì Ngài đã có thể làm. Ngài Phán, “Ngươi tưởng Ta 

không có thể xin Cha Ta lập tức cho Ta hơn 12 đạo Thiên sứ sao?” Khi 
mà, một trong các Thiên sứ đó có thể hủy diệt thế giới. Ngài Phán, “Nếu 
Vương quốc của Ta thuộc về thế giới này, lúc ấy, những Quân thần của Ta 
sẽ chiến đấu, nhưng Vương quốc của Ta thuộc Trên cao.” Xem đó, Ngài có 
thể làm điều đó nhưng Ngài đã không. Ngài không bao giờ lắng nghe đề 
nghị của Sa-tan. 
121 Anh em nghe dân sự bảo, “Nếu anh tin có một ‘Người Chữa lành 
Thiêng Liêng’ [bằng phép lạ. - Bt]... Nếu anh là ‘Người Chữa lành Thiêng 
liêng’...Hãy đi mời ‘Người Chữa lành Thiêng Liêng’ của anh em, tôi có 
một người tại đây bị ốm. Tôi muốn thấy người đó chữa lành cho anh ta.” 
Thấy cùng một Ma quỷ không? [Hội chúng nói, “A-men!” - Bt] Nó đang 
cố đề nghị với anh em vào lúc đó. Nó đang cố khiến cho anh em lắng nghe 
nó thay vì Đức Chúa Trời. Nhưng một đầy tớ thực sự của Đức Chúa Trời 
sẽ lắng nghe và xem những gì Đức Chúa Cha nói trước hết. 
122 Giống như bé sơ sinh nhà Stadsklev, lúc họ gởi nó đến đây. Bà 
Stadsklev nói, “Anh Branham, tôi gọi từ Đức.” Có một đội quân Mỹ, một 
trong những chiếc phản lực cơ của họ đậu ngoài đây trên sân bay, có thể 
bay tôi đến Đức và trở lại trong một ngày. Ông là một Mục sư tuyên úy. 
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đây, xem đó, tự kiểm tra chúng ta và xem thử chúng ta có ở trong đúng đức 
tin không. 
64 Chúng ta hãy nói về một vài người đắc thắng trong một vài phút. Vào 
thời của Nô-ê, là làm hình bóng bởi Đức Chúa Jêsus Christ, giống như hôm 
nay.  

 Tôi được cho 10 phút, bây giờ đã nửa tiếng rồi. Tôi vừa bắt đầu trang 
đầu tiên. Tôi sẽ nhảy qua vài trang nếu tôi có thể. Và hiểu những gì... 
65 Trong thời Nô-ê, hình bóng về hôm nay, Chúa Jêsus đã nhắc đến điều 
đó, và Phán, “Việc đã xảy đến trong thời của Nô-ê, sự hiện đến của Con 
loài người cũng sẽ giống như vậy.” Hãy để ý, đó là hết thảy trong thế giới 
tiền đại hồng thủy đó, có lẽ trong hàng triệu người, chỉ có 8 người đắc 
thắng. Đó là những người đắc thắng thực sự, chân chính. Có 3 con trai của 
Nô-ê và những người vợ của họ, Nô-ê và vợ ông. 8 người đắc thắng đã đi 
vào con tàu vào thì giờ thích hợp. Họ đã làm điều đó như thế nào? Họ đã 
lắng nghe Lời Đức Chúa Trời. Họ không được cất bên ngoài cánh cửa. Họ 
được cất bên trong cánh cửa. 
66 Ồ, những bạn hữu yêu dấu của tôi, đừng để cánh cửa đó đóng lại. 
Chúa Jêsus Phán, “Việc đã xảy ra trong ngày đó thể nào, sự Hiện diện của 
Con loài người cũng giống như vậy.” (Cám ơn, người anh em.) “Cũng sẽ 
xảy đến trong ngày Con Người.” Vậy thì có người nào đó ở bên ngoài cửa 
ấy. 

 Nhiều người có ý địn tốt, nói, “Ngày nào đó, nếu những điều như thế 
xảy ra, chúng ta sẽ đi vào với Anh Nô-ê vì anh là một người tốt.” Nhưng 
anh em thấy đó, con tàu chỉ lấy 8 người bên trong. 
67 Hãy suy nghĩ thật kỹ. Nếu anh em đang nằm quanh, bị lẩn thẩn, hãy đi 
vào, vội vàng, nhanh chóng vì cánh cửa có thể đóng vào bất kỳ lúc nào. 
68 Luôn luôn có một con tàu trong sự kiểm soát của Đức Chúa Trời. Đã 
có một con tàu trong thời Nô-ê cho sự cứu chuộc dân sự của Ngài. Đã có 
một con tàu trong thời đại luật pháp, hòm bảng chứng. Trong thời đại luật 
pháp, họ đã theo sau con tàu. 

 Vậy thì có một sự phân chia thứ ba; Giống thời đại của Nô-ê, thời đại 
của Lót, bây giờ là thời đại này. Có một con tàu hiện giờ. Con tàu đó không 
phải là một hệ phái, cũng không phải là những công việc tốt anh em làm. 
“Đó là bởi một Thánh Linh,” Rô-ma 8:1 [6:3] “Hết thảy chúng ta được 
báp-têm vào một Thân thể, trong miền của Vương quốc đó, bởi một phép 
báp-têm Thuộc linh. Cho dẫu tốt, xấu như thế nào, bất kỳ là gì, anh em ở 
trong Vương quốc đó bởi phép báp-têm Đức Thánh Linh. Hiểu không? Đó 
là cách duy nhất anh em đắc thắng. Tất cả những gì ở dưới Dòng Huyết 
được đổ ra là những người đắc thắng, vì anh em không thể đắc thắng chính 
mình. Chính Ngài đắc thắng cho anh em. Anh em đang an nghỉ. 
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69 “Anh Branham, thế thì làm thế nào tôi biết mình có mặt tại Đó?” Hãy 
xem bạn đang sống loại đời sống gì. Cứ nhìn xung quanh. Xem thử nó có 
sống từ anh em một cách tự động không. Hay anh em phải kéo căng và 
giựt, vậy thì anh em đang làm điều đó. Nhưng đừng cố gắng làm điều đó. 
Anh em đã từng cố gắng không? Vâng. Đừng. 
70 Cũng giống như đặt cánh tay của em bé vào trong ống tay áo, anh em 
biết đấy, nó cứ giơ lên, hạ xuống, lắc qua, mọi thứ khác. Hiểu không? Nó 
không thể làm được. “Này, cưng, mặc áo khoác vào.” Nó không thể làm 
được cánh tay bé xíu của nó giơ lên, hạ xuống, xoay quanh. Phải cần đến 
bàn tay cứng cáp của anh em.  

 Ồ, thật vui biết bao cho tôi có thể hướng bàn tay mình đến Đức Cha, 
bảo, “Lạy Chúa Jêsus, con không thể vào Đó được. Ngài giúp con, hãy mặc 
áo khoác lên con.” Tôi đã không cố gắng nữa. Cứ để cho Ngài làm điều đó. 
71 Xem đó, nếu đứa bé cứ cố nói, “Ồ, con có thể làm được. Con làm 
được.” Nó chỉ vô ích. Nó không thể làm điều đó được.  

 Anh em cũng không thể làm được, tôi cũng không thể làm được, 
nhưng nếu chúng ta cứ giữ yên tịnh và để cho Ngài thực hiện. Chỉ đầu phục 
Ngài, “Lạy Chúa, con đây. Con chẳng là cái gì cả. Con đầu phục. Xin Ngài 
đặt tay con vào chỗ đúng.” Đó là chiến thắng. Đó là sự đắc thắng. 
72 Thứ mà anh em phải đắc thắng là chính mình anh em, những ý tưởng 
của anh em, những điều của anh em, tự anh em hàng phục đối với Ngài. 
Ngài đắc thắng cho anh em. Ngài biết cách. Chúng ta không. 
73 Nhưng trong thời đại của Nô-ê có 8 người đắc thắng. Đó là những 
người đã đi vào. Họ đã được giữ ở bên trong.  

 Bây giờ, hãy nhìn, các bạn hữu. Tôi tin họ đang thu băng bài giảng 
này. Nếu nó ở trên truyền hình hay không... xin lỗi, hay thu băng. Bất kỳ 
điều gì anh em làm, những người bây giờ đang lắng nghe, hay những người 
sẽ lắng nghe sau nầy, giờ đã trễ lắm, và anh em có những ý định tốt đẹp, 
nhưng hãy được cất giữ bên trong. Nào, đừng tranh chiến. “Vậy điều đó 

chẳng phải bởi người nào ao ước hay người nào bôn ba mà được, bèn 

là bởi Đức Chúa Trời thương xót.” Hãy để cho Đức Chúa Trời làm việc. 
Hãy tự nhường chỗ cho Ngài và bước đi với đức tin thỏa mãn, hoàn hảo mà 
“Những gì Đức Chúa Trời đã Hứa thì Ngài có thể thực hiện.” Không 
phải tham gia một hệ phái này hay một hệ phái khác, chạy lối này, lối đó, 
lối kia, cố gắng điều này. hãy đầu phục chính mình đối với Đức Chúa Trời 
và bước đi với Ngài, bình an, yên lặng, không bị gián đoạn. Cứ tiếp tục 
bước đi với Ngài. Đúng vậy. 
74 Đó là những gì tôi đã bảo người anh em của chúng ta, vừa bị suy sụp 
tinh thần. Tôi nói, “Hãy đầu phục Ngài. Ngài có mặt tại đây. Ngài là Đấng 
biết những gì anh em đã làm, những gì tạo nên anh em là và đang làm theo 
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113 Hãy nhìn, Ngài đã tỏ cho chúng ta thấy nó thực hiện như thế nào. Ngài 
đã làm như thế nào? Bởi Lời. Đó là cách Ngài thực hiện, vì Ngài là Lời. 
Chúa Jêsus Phán, “Nếu các ngươi cứ ở trong Ta và Lời Ta ở trong các 
ngươi.” Anh em quay trở lại Lời một lần nữa, Lời của Lời hứa. Lời của Lời 
hứa đối với Cơ-đốc Nhân là gì? “Đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở 

trong thế gian.” Thế thì làm thế nào tôi đắc thắng? Không phải tôi, nhưng 
Lời ở trong tôi. Lời là Đức Chúa Trời. Khi đó, tôi đắc thắng những điều 
của trần gian, vì Lời ở trong tôi. “Nếu các ngươi ở trong Ta, Lời Ta ở trong 
các ngươi, hãy cầu xin những gì mình muốn.” Cứ tiếp tục tiến tới. Anh em 
sẽ đến đỉnh cao chắc chắn như bất kỳ điều gì. Anh em phải đến đỉnh cao. 
114 Trong 40 ngày bị cám dỗ, bằng Lời Đức Chúa Trời, Ngài đã đắc 
thắng. Tôi muốn nhấn mạnh điều gì đó tại đây chỉ trong một vài phút. Sa-
tan đã có 3 lần tấn công Ngài trong sự cám dỗ đó. Hãy quan sát, nó luôn 
luôn ở trong chúng ta. Đừng quên những điều này. Nó đã tạo nên 3 đòn tấn 
công từ bậc cao nhất đến bậc thấp nhất. Nó cố hết sức mình để chinh phục 
Ngài nhưng Ngài là Lời. A-men! Ngài đã sử dụng cái gì? Chính Ngài, Lời. 
Sa-tan có 3 cuộc tấn công chính trên Ngài nhưng Ngài đã đáp lại với Lời. 
Mỗi cuộc tấn công, Ngài có thể tạo nên điều đó với Lời. Hãy quan sát điều 
này trong hoàn cảnh đó, từ bậc cao nhất đến bậc thấp nhất. 
115 Trước tiên nó tạo nên cuộc tấn công của nó, sử dụng quyền phép vĩ 
đại của Ngài. Điều Ngài biết Ngài là Lời. Ngài biết vị trí của Ngài. Anh em 
có tin Ngài biết không? [Hội chúng nói, “A-men!” - Bt] “Ta là Con loài 
người.” Ngài biết địa vị của mình. Sa-tan đến và muốn Ngài dùng quyền 
phép của Riêng Ngài trên chính Ngài, để nuôi sống Ngài, muốn tự nuôi 
sống Ngài. Ngài bị đói. Một người bị đói, người ấy hầu như có thể làm bất 
kỳ điều gì. Anh ta sẽ ăn cắp, ăn cướp, xin ăn, mượn, bất kỳ điều gì. Xem 
đó, Ngài có cảm giác thèm ăn đó. Sa-tan đã sử dụng cuộc tấn công lớn đầu 
tiên của nó trên Ngài để lấy quyền phép của Ngài mà Ngài đã có, được ban 
cho để đắc thắng với và sử dụng nó trên Chính Ngài. Ngài đã không sử 
dụng nó trên Chính Ngài. Không, Ngài đã sử dụng nó trên những người 
khác. Đúng vậy. Ngài đã sử dụng nó cho người khác, không phải là cho 
Chính Ngài. Dầu Ngài đã có thể làm điều đó, Ngài chắc chắn có thể làm 
điều đó. 
116 Nhưng Ma quỷ đạt được như thế nào? Ma quỷ muốn anh em quan tâm 
đến nó. Ngài chỉ nhớ những gì Đức Chúa Cha bảo làm. Đúng vậy.  

 Sa-tan nói, “Có Lời chép, các Thiên sứ...” 
117 Ngài đáp, “Vâng, nhưng cũng được chép.” Xem đó, Ngài biết Ngài là 
ai. Sa-tan đã... 
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đàng ở trong anh em, bóng tối không còn có thể đứng trong sự hiện hữu 
của ánh sáng nữa. 
108 Bây giờ, bóng tối không có thể đứng trong sự hiện diện của ánh sáng. 
Tôi không quan tâm nó tối đến thế nào, ánh sáng sẽ xua đi. Nó không thể 
chịu được. Vinh quang thay! Nhưng anh em lấy thật nhiều bóng tối như 
anh em muốn, cố gắng đứng lên nghịch lại sự sáng một lần, rồi xem điều gì 
xảy ra.  

 Đó là Đấng ở trong anh em, là Sự Sáng. Thứ ở trong trần gian là bóng 
tối. Như vậy, Sự Sáng đã chứng minh đắc thắng bóng tối, một người ở 
trong Đấng Chirst, biết rằng người ấy đắc thắng những điều của trần gian; 
A-men! Nó không còn ràng buộc nào với anh em cả, anh em được tự do. 
“Nhưng, nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở 

trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau; Và huyết của Đức 

Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta.” Anh em đấy. 
109 “Đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian.” Bây giờ, 
nếu anh em nhìn lại, anh em bị định tội, thế thì anh em vẫn còn ở trong trần 
gian. Nhưng nếu anh em đang sống trên điều đó, thì Ngài ở trong anh em 
dẫn dắt anh em trên sự tối tăm.  

 Giống như bông huệ, nó ở trên bóng tối của bùn. Nó ở trên sự đen tối 
của những dòng nước bùn. Nó vẫn ở trong ánh sáng, phản ảnh vẻ đẹp đặt 
trong mình trước khi nó rời bùn. A-men! 
110 Tôi - tôi cảm thấy giống như một Cơ-đốc nhân hét lên. Những gì đã ở 
đó bởi Đức Chúa Trời vào lúc ban đầu, nó đã lấn đường, xuyên qua, đắc 
thắng. Lời đắc thắng lớp vỏ cứng, đắc thắng bùn, đắc thắng những dòng 
nước. Lời đắc thắng mọi thứ, là người đắc thắng, phản ảnh vẻ đẹp và sự 
Vinh quang của Đức Chúa Trời. 
111 Đó là cách mọi người tin làm. Đó là cách Nô-ê đã làm. Đó là cách Lót 
đã làm. Hãy nhìn mớ hỗn độn mà ông đã lâm vào. Đó là cách Môi-se đã 
làm. Đó là cách Giô-suê đã làm. Đó là cách Đa-ni-ên đã làm. Đó là cách 
Sa-đơ-rắc, Mê-sác đã làm. Đó là cách Giăng Báp-tít đã làm, Xa-cha-ri, Ê-
li-sa-bét. Đó là cách Si-mê-ôn, An-ne, mỗi người trong họ đã làm. Họ đã 
đắc thắng bùn bao quanh họ, gói họ vào trong. Nhô đầu lên trên mọi sự, tỏa 
rạng ra sự Vinh quang của Đức Chúa Trời. Đó là những gì một Cơ-đốc 
nhân thực sự làm. 
112 Hãy nhớ, Chúa Jêsus tỏ cho thấy Nó đã được thực hiện như thế nào. 
40 ngày bị cám dỗ, Ngài đã bị cám dỗ trên bất kỳ người nào từng có thể bị 
cám dỗ, trong sự thử thách của Chúa Jêsus Chirst. Bây giờ, hãy quan sát. 
Ngài tỏ cho chúng ta nó được thực hiện như thế nào.  

 Tôi sẽ kết thúc trong một vài phút.  
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cách này, tất cả như thế. Ngài biết tất cả về anh em, bây giờ, Ngài bảo cho 
anh em những gì để làm. Bây giờ, điều duy nhất anh em phải làm là đi thực 
hiện nó. Đó là, quên tất cả quá khứ, bước đi, sống cho tương lai trong sự 
Vinh quang và Hiện Hữu của Đức Chúa Trời.”  

 8 người đắc thắng trong thời của Nô-ê. 
75 Vào thời đại của Đa-ni-ên, có 4 người đắc thắng có thể chịu được sự 
thử thách của lửa và các sư tử.  

 Chúng ta mong đợi được thử thách. Đó cũng là một bài học tốt cho 
người anh em của tôi đằng sau đây. “Ai đến với Đức Chúa Trời trước tiên 
phải được thử nghiệm.” Được thử nghiệm (Điều gì?) bằng Lời. Đó là bài 
kiểm tra của Đức Chúa Trời. Anh em có tin điều đó không? [Hội chúng 
nói, “A-men!” - Bt] “Người đến gần Đức Chúa Trời phải bị thử nghiệm.” 
Điều đó tỏ cho thấy duy nhất đứa con thực sự được thử nghiệm khi sự thử 
thách xảy ra. Anh em không thể đắc thắng trừ phi có một sự thử thách cho 
anh em. Khi sự thử thách được ban cho, đó là xem anh em có thể đắc thắng 
được hay không. Chúa Jêsus Phán, “Kẻ nào thắng,” sự thử thách. Sự thử 
thách là điều vĩ đại nhất đã từng xảy đến cho anh em. Tôi tin điều đó đã 
được viết trong Kinh thánh, Phi-e-rơ có nói rằng “Hầu cho thử thách đức 

tin anh em quí hơn vàng hay hư nát.” Đó là thời đại thử thách. Đó là một 
bằng cớ tốt đẹp cho chúng ta là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, khi chúng 
ta được thử thách, vì tất cả những con cái Đức Chúa Trời được kiểm tra và 
thử thách. 
76 Đa-ni-ên, một người, một vị Tiên tri. Sa-đơ-rắc, Mê-sác, A-bết-nê-gô. 
Đa-ni-ên là một vị Tiên tri và đó là tầm cỡ của một Hội thánh vào thời đó, 
tôi có ý nói, Nàng Dâu. Có nhiều người trong Hội thánh, khoảng 2 triệu 
người đã đi xuống đó. Nhưng có... Đó là tầm cỡ của kẻ đắc thắng. Những 
kẻ đắc thắng đã được vào trong cuộc thử thách. Mỗi kẻ đắc thắng phải 
được đặt trong cuộc thử thách. Khi người ta nói, “Các ngươi phải bỏ đi Lời 
nếu không sẽ bị ném vào trong lửa hực.” Họ từ chối bất kỳ điều gì không ở 
trong Lời. 
77 Khi Đa-ni-ên được thử thách, ông nhớ lại những gì Lời nói, rằng họ 
nên hướng về Đền thờ, như Sa-lô-môn đã cầu nguyện và Ngài sẽ giải cứu 
họ khỏi mọi sự. Từ trời Chúa sẽ dủ nghe nếu họ giơ tay hướng về đền thờ 
mà cầu nguyện. Và nói, “Nếu người nào cầu nguyện trong vòng số ngày 
này... Chúng ta sẽ là những người Mê-đi - Ba-Tư, không thể thay đổi được 
các luật pháp của chúng ta. Kẻ đó sẽ bị ném vào trong hang sư tử.” 

 Họ đã giăng cho ông một cái bẫy. Tôi tin vị Tiên tri đó biết điều đó. 
Nhưng họ đã giăng cho ông một cái bẫy. Ông đã bước đi một cách khiêm 
nhường. Khi đến lúc để ông cầu nguyện... Khi ông biết rằng tại chốn quê 
nhà ở Giê-ru-sa-lem, có một của tế lễ đang bốc cháy trên Bàn thờ. Đa-ni-ên 
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không sợ hãi những kẻ do thám. Ông đã dựng lên những mành cửa sổ, ném 
đi những cửa chớp, quỳ xuống, giơ tay lên với Đức Chúa Trời mà cầu 
nguyện. Tại sao? Sống hay chết, ông đã có sự chiến thắng. Cho nên, chiến 
thắng thật nhiều cho đến nỗi những con sư tử không thể ăn được. Ông đắc 
thắng.  
79 Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô đã có thật nhiều chiến thắng cho 
đến lúc ngọn lửa không thể đốt cháy được họ. Anh em biết, chiến thắng là 
một điều khó mà đốt sạch, bị nuốt chửng hoặc bất kỳ điều gì. Hiểu không? 
Vậy họ đã thắng điều đó. 
80 Tôi có thể đề cập một tính cách khác. Vào thời đại Lót, Chúa Jêsus đã 
đề cập điều này, chỉ có 3 người đắc thắng: Lót và 2 người con gái của ông. 
Thậm chí vợ của ông đã không đắc thắng. Bà đã bắt đầu đi ra, bà là một 
hình bóng (biểu tượng). Ước gì chúng ta có thì giờ. 30 phút của tôi đã hết. 
Bà bị bỏ lại.  
81 Bây giờ, tôi phải đưa ra điều này cho anh em, chỉ một phút. Nhiều 
người trong các anh em cũng đã bỏ lại. Nhiều người trong các anh em bỏ 
lại những điều này để lấy lập trường của mình, sau khi anh em đã tra xem 
Nó xuyên suốt Kinh thánh và thấy nó đúng. Anh em thấy sự chứng thực 
của Đức Chúa Trời Toàn Năng; Không phải bởi điều gì đó người ta nói là 
sự chứng thực. Những gì Kinh thánh nói sẽ có, và Nó đang diễn ra ở đây. 
Anh em nhìn thấy đó là Lẽ thật. Vậy anh em khởi hành, rời bỏ Sô-đôm, rời 
bỏ những hệ phái, những điều trói buộc anh em vào tín điều; Và đi theo 
Đấng Chirst bởi Đức Thánh Linh chứng thực chính Ngài bởi Lời được viết 
của Đức Chúa Trời. Nói cách khác, anh em nắm lấy Kinh thánh thay vì tín 
điều. Anh em phải đi theo. 
82 Ồ, anh em biết, vợ của Lót cũng đã làm điều giống vậy. Bà phải đi ra 
với Lót, theo chồng mình, con cái của mình, những người yêu thương của 
bà, nhưng Điều ấy chưa thực ở trong lòng bà. Bà vẫn còn yêu mến thế gian. 
Vì vậy, anh em có thể khởi đầu và vẫn còn thế gian ở trong mình. Xem đó, 
bà đã không bao giờ đắc thắng. Thậm chí, dù bà có đi suông sẻ trên con 
đường, cuối cùng, nó đã đánh bại bà hoàn toàn. Bà phải quay lại nhìn nó 
lần cuối thật lâu. Đó là nơi bà đã bị bắt. Thậm chí, đừng nhìn lui. Đừng có 
những thèm khát nào. Cứ tiếp tục đi. Hãy đặt tâm trí của anh em trên đồi 
Sọ và cứ vận động về hướng Đấng Chirst. 
83 Xem đó, bà đã khởi hành, như một kẻ đắc thắng, nhưng bà đã không 
bao giờ đắc thắng. Bà đã ra khỏi giáo phái. Bà đã bước ra khỏi Sô-đôm với 
Lót, nhưng bà muốn quay trở lại và cắt mái tóc mình. Anh em biết tôi 
muốn nói gì không? Bà phải quay trở lại. Bà đã không chịu đựng nổi sự thử 
thách. Bà phải nhìn lui một lần nữa để xem những người còn lại họ đang 
làm gì. “Ồ, anh em biết, tôi có một vài người bạn tốt ở dưới đó. Rốt cuộc, 
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Ngài đã đánh bại âm phủ. Vâng. Trong sự hiện diện của mộ phần, Ngài đã 
đắc thắng hầm mộ. Tại sao? Tất cả bởi Lời và sự khiêm nhường. Ồ. Có một 
Con Người thực sự. Có một Đấng làm Gương cho anh em. Ngài đã đánh 
bại mọi thứ, đắc thắng nó. 
104 Hãy xem. Sự cám dỗ đã dành cho Ngài. Anh em biết điều đó không? 
Kinh thánh nói rằng “Ngài bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng 

ta, song chẳng phạm tội.” Ngài bị thử thách bởi việc uống. Ngài bị thử 
thách bởi những người đàn bà. Ngài bị thử thách bởi mọi điều mà có thể bị 
thử thách. Ngài đã bị thử thách bởi mọi việc như chúng ta. Ngài là một 
Người, tuy nhiên, anh em không thể tìm một dấu vết nào trên Ngài được. 
Vâng, thưa quí vị. 
105 “Đắc thắng” Có nghĩa là “nhận ra Ma quỷ trong mỗi một thủ đoạn của 
nó.” Nhiều người nói, “Không có Ma quỷ. Đó chỉ là một tư tưởng.” Anh 
em đừng tin điều đó. Có một Ma quỷ thực sự. Nó thực như anh em, bất kỳ 
người nào. Một Ma quỷ thực sự, và anh em phải nhận ra nó thực. Anh em 
phải biết nó là ma quỷ. Vậy thì, cùng một lúc, anh em nhận ra nó và biết nó 
là quỷ, nó chống lại anh em, thế thì, để đắc thắng, anh em phải nhận ra rằng 
Đức Chúa Trời ở trong anh em là Đấng vĩ đại hơn, quyền năng hơn nó, 
Đấng mà ở trong anh em đã đắc thắng nó rồi. Và, bởi ân điển của Ngài, anh 
em còn hơn là một que diêm cho nó. A-men! Có một sự đắc thắng thật, khi 
anh em nhận ra. 
106 Anh em nhìn lui và bảo, “Tôi đang làm điều này và tôi đang làm điều 
kia,” vậy thì, không, anh em đã bị đánh bại.  

 “Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những 

kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ, là kẻ chẳng noi theo xác thịt, 
nhưng noi theo Thánh Linh.” Rồi anh em nhận ra rằng mình đắc 
thắng. 

 Và anh em biết nó là ma quỷ. Anh em không thể nói, “Tôi bị bệnh, và 
tôi - tôi không tin đó là bệnh.” Ồ, vâng, đó là bệnh. Anh em bị ung thư. 
Anh em không tin đó là ung thư. Đó là ung thư. Đó là bịnh ung thư. 

 Nhưng hãy nhớ, “Đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế 
gian.” Anh em phải nhận ra rằng Đức Thánh Linh ở trong anh em đã đắc 
thắng điều này rồi. Ngài ở trong anh em, anh em có thể đắc thắng bởi Ngài. 
Đó là ý nghĩa chính xác. Chính xác đó là cách mà Kinh thánh được viết. Sự 
đắc thắng! 

 Tôi phải đi nhanh. Tôi đã giảng 45 phút rồi. Thực sự, tôi đang quá giờ 
rồi. 
107 Chú ý, hãy đắc thắng! Đức Chúa Trời là Đấng ở trong anh em vĩ đại 
hơn kẻ ở trong nó. Thần của thế gian không lớn như Đức Chúa của Thiên 
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99 Một lần, người nam, hay người nữ trẻ trung, xinh đẹp, phải đi qua thật 
nhiều cám dỗ nhưng họ đã đắc thắng. Hiểu không? Họ đắc thắng. Bây giờ, 
họ đang tỏ bày vẻ đẹp thực sự của Đấng Chirst trong đời sống của họ. Hãy 
để ý, đã bày tỏ xuyên qua bùn. 
100 Chúa Jêsus đã cho chúng ta một ví dụ cách để thực hiện. Bây giờ, 
chúng ta muốn biết như thế nào để đắc thắng. Xem đó, sự khiêm nhường, 
Chính Ngài đã thắt khăn lau ngang hông, rửa chân cho các môn đệ, lau 
chân cho họ. Chính Đức Chúa Trời của Thiên đàng đã tự hạ mình. 
101 Chúng ta không muốn hạ mình. Đó là lý do những người nữ không 
muốn tóc họ mọc ra; Lý do họ không muốn ăn mặc như quý bà nên ăn mặc. 
Xem đó, đó là điều không thay đổi. Họ phải khiêm nhường.  

 Nhưng Chúa Jêsus, luôn luôn! Hãy xem Ngài là Ai. Sự vĩ đại! Tôi sắp 
nói điều gì đó. Sự vĩ đại tự nó khiêm nhường. Ân điển tự khiêm nhường: 
Sự vĩ đại! 
102 Tôi có được đặc ân, được gặp gỡ một vài vĩ nhân. Chính những người 
này đã thay đổi những bộ quần áo, bỏ 50 xu trong túi, rỏn rẻng (rủng rỉnh), 
lại nghĩ mình là điều gì đó khi mình chẳng là gì cả. Nhưng tôi đã đứng bên 
những nguời vĩ đại thật sự, tôi muốn nói, những vĩ nhân với những chiếc 
khuy áo và những ống tay áo sờn rách. Họ khiến cho anh em nghĩ anh em 
là người vĩ đại.  

 Sự vĩ đại là khiêm nhường. Đừng quên điều đó, thưa Hội thánh. Sự vĩ 
đại được bày tỏ trong sự khiêm nhường, không phải anh em tốt đẹp như thế 
nào. 

 Tôi không có ý nói trong tình trạnh hèn hạ. Tôi có ý nói khiêm 
nhường trong tâm thần. Tôi không có ý nói anh em chỉ có ra ngoài và... Đi 
tắm rữa, làm sạch hết. Đấy, anh em nên làm chuyện đó. Anh em biết điều 
đó. 

 Nhưng tôi đang nói về sự khiêm nhường, khiêm nhường chân chính, 
không phải thứ gì đó hời hợt. Điều gì đó khiêm nhường thực sự. 
103 Chúa Jêsus đã bảo cho chúng ta cách để thực hiện điều đó. Ngài đã 
đắc thắng. “Đắc thắng” có nghĩa là “chịu đựng sự thử thách.” Đúng vậy. 
Giống như hết thảy những vị thánh ngày xưa đã làm, giống như Chúa Jêsus 
đã làm. Giữa tất cả những kẻ thù của Ngài, Ngài đã chịu đựng được sự thử 
thách. Mọi điều Ngài đã được thử thách nghịch lại, Ngài đang chịu đựng 
được. Đối diện với bệnh tật, Ngài là Đấng Mê-Si, Ngài đã chữa lành cho 
họ. Đối diện với cái chết, Ngài đã mang trở lại vào trong sự sống. Đối diện 
với đồi Sọ, cái chết của riêng Ngài, Ngài đã đánh bại nó bởi Tự Ngài đầu 
phục. Tại sao? Bởi Lời. Ngài Phán, “Các ngươi phá Đền thờ này đi, Ta sẽ 
xây lại trong 3 ngày.” Lời đã nói như thế. Trong sự hiện diện của cái chết, 
Ngài đã đánh bại. Ngài đắc thắng cái chết. Trong sự hiện diện của âm phủ, 
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đây chỉ là sự vận động nhỏ. Tôi không biết là nó có đúng hay không. Tôi 
chỉ nghe lời người này nhưng không biết nó có thể đúng hay không. nhưng 
tuy nhiên...” Mục sư của anh chị em là người chồng của anh chị em, nói về 
mặt thuộc linh, anh chị em biết đấy. “Tôi không biết, có lẽ điều đó đúnh 
hay không. Có thể sự khải thị, của ông là không đúng.” 

 Sau đó, nếu anh em không được thỏa mãn hoàn toàn, anh em không 
biết một cách hoàn hảo đó là Lời Đức Chúa Trời, khi ấy anh em không thể 
đi. Hiểu không? Anh em phải thực sự được bán hết. Anh em phải biết điều 
ấy, không phải chỉ nói, “Ồ, tôi thấy những người khác đang làm điều đó. 
Tôi nhìn thấy một dấu hiệu.” 
84 Anh em biết, Y-sơ-ra-ên đã khởi hành đi ra, tôi có thể nói điều giống 
như vậy và mang nó đến đây. Họ đã khởi hành với con số 2 triệu và kết 
thúc với 2 người. Đúng vậy. Họ đã nhìn thấy những công việc của Đức 
Chúa Trời, họ đã nhìn thấy sự bày tỏ của Thánh Linh, họ đã nhìn thấy 
những phép lạ to lớn, đầy quyền năng đã được thực hiện tại đó, ở Ai-cập và 
mọi thứ, đã khởi hành, đi ra nhưng nó vẫn chưa thật trong lòng họ. Họ đã 
không đắc thắng, họ chỉ đi ra. Chúa Jêsus Phán, “Họ đã hư mất trong đồng 
vắng,” và chết Đời đời. “Mọi người trong họ đã chết,” điều đó có nghĩa là 
Sự phân rẽ đời đời. Mỗi người trong họ đã mục rữa trong đồng vắng. 
85 Nhưng có 2 người, Giô-suê và Ca-lép. Khi họ đi đến chỗ quyết liệt 
nhất, các trở ngại quá lớn đến nỗi họ trông giống như những con cào cào 
bên cạnh chúng. Giô-suê thét lên với Ca-lép, “Chúng ta có nhiều khả năng 
hơn thực hiện điều đó.” Tại sao? “Đức Chúa Trời đã Phán vậy.” Họ là 
những người đắc thắng. Họ đã đắc thắng. Họ là những người được hưởng 
đặc ân từ cả một tổ chức vĩ đại của dân sự để lấy Nàng Dâu được tuyển 
chọn thực sự vào trong miền đất Hứa Giô-suê và Ca-lép ở trận tiền ngoài 
đó như là 2 vị đại tướng dẫn dắt họ ngay xuống dòng sông, băng qua dòng 
sông vào trong miền Đất Hứa. Tại sao? Họ tin Lời, cho dù thế nào đi nữa. 
86 Sau đó Đa-than nổi lên, Cô-rê cũng thế, họ cố bảo, “Vì cả hội chúng 
đều là thánh, vậy sao các ngươi tự cao trên hội chúng?” Sau khi Đức Chúa 
Trời đã chứng thực người ấy hoàn toàn, họ bảo, “Chúng ta sẽ khởi đầu một 
nhóm người. Chúng ta sẽ làm điều này, điều nọ, điều kia. Chúng ta sẽ hình 
thành nên những tổ chức của chúng ta...” Họ đã chết và hư mất.  

 Nhưng những người đó có Lời của Chúa, họ đã ở lại với Lời. Họ đã đi 
qua.  

 “Đường dài mới biết ngựa hay.” Nhiều người bắt đầu cuộc chạy đua, 
nhưng chỉ có một người đoạt giải. Có nhiều Giáo hội khởi đầu, nhiều nhóm 
người. Sẽ chỉ có một Nhóm lúc kết thúc. Đó là những người đắc thắng. 
87 Thời của Lót, vâng, bà đã có cái nhìn lui. “Ồ, tôi đang rời nơi như thế 
ở dưới đó, chúng ta đã thường có những thời giờ vui thú tại đó, tôi sẽ 
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không bao giờ quên chúng được.” Bà đã bị bắt, đứng ngoài cửa đã đóng, 
giống như trong thời của Nô-ê. Bà bị ở bên ngoài không còn ơn thương xót 
và hư mất. Trụ muối ấy vẫn còn đứng đó hôm nay. Họ tuyên bố (tôi không 
biết.) anh em có thể bẻ ra mẩu nhỏ từ đó, nó sẽ mọc lên trở lại, một trụ 
muối. Nếu anh em từng xem cuốn phim về Sô-đôm và Gô-mô-rơ, sẽ thấy 
trụ muối nguyên thủy đứng đó.  
88 Có một sự khác biệt giữa một trụ muối và Trụ Lửa. Anh em phải quay 
lại một đường. Đúng thế. 
89 Hãy chú ý, trong thời đại của Giăng Báp-tít. Trong thời đại của Giăng 
Báp-tít, có sáu người đắc thắng. Họ đã có những người đắc thắng tất cả các 
Thời đại. Đó là Giô-sép, Mary, Xa-cha-ri, Ê-li-sa-bét, Si-mê-ôn và An-ne, 
một người nam và một người nữ, một người nam và một người nữ; Đấy, 
hình bóng về Đấng Chirst và Hội thánh, Đấng Chirst và Hội thánh; Đấng 
Chirst và Hội thánh. Hiểu không? 
90 Để ý, nó khởi đầu từ một con người tự nhiên. Không... Con người xác 
thịt Giô sép, ông là ai? Một người thợ mộc. Rồi Thầy Tế lễ. Ông là ai? 
Hiểu không? Một nhà Truyền đạo trong nhà của Đức Giê-hô-va, Xa-cha-ri. 
Từ đó cho đến Si-mê-ôn, một vị Tiên tri, một ‘nữ Tiên tri’... Sự xưng 
nghĩa, thánh hóa, phép báp-têm Đức Thánh Linh. A-men! Anh em há 
không thấy nó sao? [Hội chúng nói, “A-men!” - Bt] Một cách hoàn hảo. 
Sáu người đắc thắng. Tất cả những người còn lại trong họ, họ đã dâng của 
tế lễ của họ và mọi thứ, nhưng đây là những người Chọn. Họ đã thắng. 
91 Lưu ý mỗi Thời đại Hội thánh. Một vài người từ mỗi Thời đại Hội 
thánh đắc thắng sự cám dỗ của thời đại đó. Tôi có những câu Kinh thánh 
tại đây. Tôi nghĩ chúng ta thực sự không có thời gian để đi cho xong, 
nhưng chúng ta biết mỗi một Thời đại Hội thánh. Bây giờ, cũng giống vậy. 
Nó giống như một người... 
92 Như tôi đã nói vào lúc đầu, anh em sinh ra bị đánh bại. Sự sinh ra đó 
không bao giờ mang anh em đến sự sống, vì anh em được sanh ra đã bị 
đánh bại. Anh em ở trong một thế giới bị đánh bại giữa vòng những người 
bị đánh bại, giữa những tín điều thất bại, những hệ phái thất bại. Theo cách 
nào đó, anh em phải đi đến chiến thắng. 
93 Nó cũng như một bông huệ... Với hoa huệ, tôi nghĩ đó là một trong 
những loài hoa đẹp nhất. Tôi rất là yêu thích những bông huệ lớn và những 
bông huệ mọc ở ao đó. Tôi nghĩ không có gì xinh bằng một bông huệ lớn 
mọc ở ao, gọi là bông huệ nước. Nó tỏa sáng làm sao. Nó đến từ đâu? Đó là 
hạt giống nhỏ trong đáy ao bùn, lầy. Hạt giống nhỏ đó, vậy mà hết thảy tỏa 
sáng ngay trong lúc đó ở trong bãi bùn đó. Song, nó phải tranh giành mỗi 
ngày, biết rằng có điều gì đó... Nó có màu đen, dơ bẩn, nhầy nhụa, mỏng 
mảnh mà nó đang sống đó, vậy mà, nó lấn lướt đường đi qua bùn, lầy, 
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những dòng nước, những nơi hôi hám cho đến lúc nó thò đầu trên ánh sáng 
và tỏ lộ ra những gì đã bị giấu kín trong đó suốt thời gian. 
94 Tôi nghĩ có một người đắc thắng đã từng ở trong tội lỗi, từng đã làm 
những điều sai trật, không lo về điều đó lúc nầy. Dã từng làm điều sai trật, 
vậy thì tại sao bây giờ lại nhìn vào ao đó lần nữa? Hãy xem, anh em có...  
95 Đức Chúa Trời bởi sự định trước của Ngài đã mang hạt giống này vào 
trong đời sống, tỏ lộ chính nó vào trong sự sáng. Bây giờ, trên hết những 
điều đó, nó đã đắc thắng. Xem đó, nó không tự tỏ lộ chính nó dưới đó. Nó 
đang thức dậy để tỏ chính nó ra.  

 Anh em cũng không còn ở trong tội lỗi của anh em, sự tà dâm, mọi 
điều mà anh em đã sống trong. Anh em đã không bày tỏ bất kỳ điều gì. 
Nhưng có một hạt giống trong đó, và nó có một cơ hội để tự mình lấn vào 
Sự Sáng. Giờ đây, anh em ở trong Sự Hiện Diện của Đức Chúa Jêsus 
Christ với Sự Sáng của Con. Lời thật sự đã mang ra những gì mà anh em 
đã có thuở ban đầu. Anh em hiểu tôi ý nói gì không? Anh em đã nhìn thấy 
Ánh Sáng. Anh em tỏa rạng lòa ra. Anh em đặt lòng anh em mở toang, giờ 
đây, anh em là một bông huệ. 
96 Anh em nhớ bài giảng của tôi về bông huệ: Bông Huệ Cao quý, nó 
khó nhọc như thế nào. “Hãy xem hoa huệ mọc lên thể nào: Nó chẳng 

làm khó nhọc, cũng không kéo chỉ; Song Ta Phán cùng các ngươi, dầu 

vua Sa-lô-môn sang trọng đến đâu, cũng không được mặc áo như một 

hoa nào trong giống ấy.” Hãy nhìn hoa. Hoa không lấy điều gì cho chính 
mình. Không quan tâm điều gì về chính mình. Hoa làm gì? Nó tỏa vẻ đẹp 
của mình ra ngoài, đời sống của nó, những người khác có thể nhìn thấy. 
Đời sống của nó được giải bày ra để những người khác có thể nhìn thấy 
vinh quang ở trong đó, ngay trong bùn đó. Giờ đây, nó ở trên đỉnh.  

 Đó là kẻ đắc thắng. Nó đắc thắng bùn. Hoa đã đắc thắng những thứ ở 
trần gian, giờ đây nó tự mình ban cho nhưng không ra ngoài. Mọi người có 
thể nhìn vào nó, đời sống của nó, anh em không thể đặt một ngón tay lên 
đó. Xem đó, nó là kẻ đắc thắng thực sự. Bây giờ, anh em không thể nói bất 
kỳ điều gì về nó nữa, nhưng nói, “Hãy ra khỏi bùn.” Nhưng giờ, nó không 
còn ở trong bùn nữa. Nó ở trên đỉnh. A-men! Anh em không thể ghim trở 
lại nó là gì trước đây. Bây giờ nó là gì? Nó ở trên đỉnh. 
97 Rồi con ong đi qua và nói, “Đó là nước hoa tuyệt vời. Ta tin mình sẽ 
đi nhận phần của mình.” 
98 Hoa mở toang lòng mình, “Nào tôi hiến dâng đây.” Mọi điều lấy từ 
loài hoa đó. Hiểu không? Đó là một Mục sư thực sự. Nó tỏ bày sự vinh 
quang của Đức Chúa Trời, hãy nhìn nó đến từ đâu. Nó đã phải đắc thắng để 
thực hiện điều đó. 


