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12 Người Mạnh Sức TRONG KINH THÁNH (12
Denomic strong men)
12 Người Mạnh Sức TRONG KINH THÁNH Sau đây là mười hai người
mạnh sức trong Kinh Thánh. Tôi tin rằng họ là những vấn đề
chính trong thế giới ngày nay. Vậy khi bạn trừ quỷ: điều đầu
tiên bạn cần làm là tìm ra người mạnh sức và đối phó với người
mạnh […]
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IDENTIFYING THE STRONGMAN
IDENTIFYING THE STRONGMAN AN UNCLEAN SPIRIT RETURNS
“When
an unclean spirit goes out of a man, he goes through dry
places, seeking rest, and finds none. Then he says, ‘I will
return to my house from which I come. And when he comes he
finds it empty, swept and in order. Then he goes and takes […]
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HAI NGUYÊN TẮC SỐNG — NGUYÊN TẮC SỰ SỐNG
HAY NGUYÊN TẮC ĐÚNG SAI
HAI NGUYÊN TẮC SỐNG — NGUYÊN TẮC SỰ SỐNG HAY NGUYÊN TẮC ĐÚNG
SAI “Vì chúng ta bước đi bởi đức tin, chớ chẳng phải bởi mắt
thấy” (2 Cô. 5:7). “Kìa, có Môi-se và Ê-li hiện ra, nói chuyện
cùng Ngài” (Mat. 17:3). “Khi họ ngước mắt lên, thì chẳng thấy
ai cả, chỉ […]
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GÁNH NẶNG VÀ SỰ CẦU NGUYỆN
GÁNH NẶNG VÀ SỰ CẦU NGUYỆN Kinh Thánh: Giê. 33:2-3; 1 Tê. 5:19
MỘT Mỗi người con của Đức Chúa Trời cần có một gánh nặng nào
đó do Ngài ban cho. Không người con nào của Ngài có thể nói
Đức Chúa Trời chưa bao giờ ban cho mình một gánh nặng. Tuy
nhiên, […]
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ÂN ĐIỂN ĐẶC BIỆT VÀ ÂN ĐIỂN DỰ TRỮ
ÂN ĐIỂN ĐẶC BIỆT VÀ ÂN ĐIỂN DỰ TRỮ Hỏi: Lý do gây
trạng nghèo nàn trong đời sống các Cơ Đốc nhân là gì?
nào một Cơ Đốc nhân có được [ân điển] dự trữ trước
Chúa Trời? Đáp: Trong Khải Thị chương 3, Chúa nói:
nghèo […]
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NGƯỜI ĐAU BẠI
NGƯỜI ĐAU BẠI (Mác 2:1-12) Người bại khốn khổ từ lâu Không có
thuốc trị canh thâu mỏi mòn Tiền bạc của cải không còn Gia
đình hết cách lòng son rã rời Bây giờ thấy Chúa đến nơi Ban sự
cứu rỗi bệnh thời chữa cho Người bại nghe nói lại lo Nhưng
không […]
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CÔNG VIỆC CHÚA Ở THỚI BÌNH CÀ MAU
Nguyền xin chính Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và Đức Chúa
Jesus, Chúa chúng ta, dẫn chúng tôi đến cùng anh em! Lại
nguyền xin Chúa làm cho anh em thêm và đầy lòng yêu thương đối
với nhau cùng đối với mọi người, cũng như lòng yêu thương của
chúng tôi đối với […]
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HỘI THÁNH CHÚA NƠI MỤC SƯ ĐIỂU LONG QUẢN
NHIỆM
Ánh sáng soi nơi tối-tăm cho người ngay thẳng. Người hay làm
ơn có lòng thương xót, và là công bình. Thi-thiên 112:4 Nguyện
Chúa ban ơn cho Hội -thánh Chúa nơi này được đầy dẫy tình yêu
thương những linh hồn hư mất. Nguyện Chúa làm ơn trên anh chị
em Ban lãnh đạo […]
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Diệu Kỳ của Nhạc Thánh
Diệu Kỳ của Âm Nhạc Theo hãng thông tấn API hôm 12 tháng 1 năm
1996, bên Hoa Kỳ, một em bé gái 9 tuổi đã thức giấc sau 12
ngày hôn mê, nhờ nghe bản nhạc có tựa đề: “Các thiên thần ở
giữa chúng ta”. Bà Hathum, mẹ của em bé cho biết […]
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Đồng Cỏ Xanh – Dòng Nước Mát
Đồng Cỏ Xanh – Dòng Nước Mát Dương Ân Điển là đứa trẻ bị bỏ
rơi, người ta nhặt được nó ở một quầy bán thịt, trong cái chợ
nghèo vùng núi miền Nam, đảo Đài Loan. Câu chuyện thương tâm
này xảy ra năm 1974, ấy là lúc vừa lọt lòng, em đã không […]
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Con Người Của Sự Cầu Nguyện
Con Người Của Sự Cầu Nguyện Smith Wigglesworth Tôi hiểu được
Đức Chúa Trời nhờ Lời Ngài. Tôi không thể hiểu được Đức Chúa
Trời nhờ cảm xúc hay ấn tượng của tôi. Tôi không thể hiểu được
Đức Chúa Trời nhờ sự nhậy cảm của bản thân. Tôi chỉ có thể
nhận biết Ngài […]
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Uy Quyền Của Chúa Giêxu Trên Các Quỷ
Uy Quyền Của Chúa Giêxu Trên Các Quỷ Người làm chứng: Giáo sĩ
Whittington Ngày xưa, ở Nam Mỹ có nhiều sắc tộc chưa nghe Tin
lành Cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giêxu. Ông bà Whittington dâng
mình đến Matta Grosso xứ Ba-tây để truyền bá Tin lành. Hai ông
bà lập được nhiều […]
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Đức Tin Chữa Lành
Đức Tin Chữa Lành Người làm chứng: KENETH HAGIN Chính niềm
tin rằng tôi đã nhận được điều tôi cầu xin trong khi tôi cầu
nguyện, (cho dù thậm chí tôi còn chưa nhìn thấy sự hiện hữu
của nó) là chìa khoá để tôi nhận được sự chữa lành khỏi căn
bệnh máu […]
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Getting Hold of God
Getting Hold of God By Evangelist Paul Mershon March 1, 2010
“And Jacob was left alone; and there wrestled a man with him
until the breaking of the day. And when he saw that he
prevailed not against him, he touched the hollow of his thigh;
and the hollow of Jacob’s thigh was out of […]
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TAKING HOLD UPON GOD.
TAKING HOLD UPON GOD. NO. 1377 DELIVERED ON LORD’S-DAY
MORNING, OCTOBER 7TH, 1877, BY C. H. SPURGEON, AT THE
METROPOLITAN TABERNACLE, NEWINGTON.
There is none that
calleth upon thy name,that stirreth up himself to take hold of
thee.-Isaiah 64:7.
ISAIAH in the chapter before us describes
a very mournful condition of the people […]
admin
October 16, 2018
0

Nhìn Nai Kia
Thi Thiên 42:1 “Đức Chúa Trời ôi! Linh hồn
như con nai cái thèm khát khe nước.” Năm
Nystrom bước vào sân vận động Seoul tại Hàn
ông có khoảng hơn 100,000 người Hàn Quốc tụ
trong một buổi thờ […]
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tôi mơ ước Chúa,
1991, khi Marty
Quốc, xung quanh
họp lại với nhau

CON ĐƯỜNG GEORGE CÓ GÌ ĐẶC BIỆT?
CON ĐƯỜNG GEORGE CÓ GÌ ĐẶC BIỆT? Lời chứng của Ông Genor

Nhiều năm trước đây ở một nhà thờ Báp-tít ở Crystal Palace,
phía Nam Luân đôn, khi buổi thờ phượng buổi sáng sắp kết thúc,
có một người khách lạ đứng ở phía sau giơ tay lên, và nói :
“Xin Ông […]
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SỬA LẠI BÀN THỜ CHÚA
SỬA LẠI BÀN THỜ CHÚA I Các vua 18:1-40 Không như tín đồ của
các tôn giáo đời nầy, Cơ Đốc nhân sau khi được cứu, Chúa sẽ
biến đổi tấm lòng người đó trở nên đền thờ Chúa ngự. Cả Đức
Chúa Cha, Đức Chúa Con đều ở với con cái Chúa qua Đức […]
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Chớ ăn những thứ này khi đang đói
Chớ ăn những thứ này khi đang đói
Bạn sẽ làm gì khi cơn đói
đang ập đến? “Măm” tất cả những gì có thể? Tuy nhiên, bạn cũng
cần biết, không phải thực phẩm nào cũng tốt cho cơ thể vào lúc
đặc biệt “nhạy cảm” này. Sữa chua Ăn khi đói sẽ […]
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Phương Pháp Tẩy Sạn Mật Và Gan Rất Hiệu
Qủa
Phương Pháp Tẩy Sạn Mật Và Gan Rất Hiệu Qủa Đây là một phương
pháp rất hửu hiệu và kết qủa một trăm phần trăm qua việc tẩy
sạn gan và mật. Nhiều ngýời nhờ biết và xử dụng đã không phải
đi gỉải phẩu gan hay mật vì sạn. Nhiều ngýời cho biết sau […]
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XƯNG NHẬN DANH CHÚA
XƯNG NHẬN DANH CHÚA
LỜI GIỚI THIỆU: Ma-thi-ơ 10:32, 33 “Bởi
đó, ai xưng ta ra trước mặt thiên hạ thì ta cũng sẽ xưng họ ra
trước mặt Cha ta ở trên trời, còn ai chối ta trước mặt thiên
hạ thì ta cũng sẽ chối họ trước mặt Cha ta ở trên […]
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SỰ BIẾT CHẮC ĐƯỢC CỨU RỖI
SỰ BIẾT CHẮC ĐƯỢC CỨU RỖI
cứu rỗi của mình là việc cần
đỡ người khác về phương diện
tôi một số nghĩ rằng họ là Cơ
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LỜI GIỚI THIỆU: Biết chắc về sự
thiết, nếu một tín đồ muốn giúp
thuộc linh. “Trong Hội thánh của
đốc nhân, hầu hết họ hy vọng […]

CHINH PHỤC LINH HỒN
CHINH PHỤC LINH HỒN
LỜI GIỚI THIỆU : Châm
khôn ngoan có tài được linh hồn người ta.”
12: 3, Thi thiên 126:5,6 “Kẻ nào gieo giống
hái cách vui mừng. Người nào vừa đi vừa khóc
ắt sẽ […]
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ngôn 11:30 “Người
Cũng xem Đa-ni-ên
mà giọt lệ sẽ gặt
đem giống ra rải,

SỰ DÂNG MÌNH CHO CHÚA
SỰ DÂNG MÌNH CHO CHÚA
LỜI GIỚI THIỆU: Sự dâng mình là một từ
liệu của Cựu Ước có nghĩa là biệt riêng, cung hiến cho chức vụ
hay cho sự vinh hiển Danh Chúa. Danh từ nầy xuất hiện hai lần
trong Hê-bơ-rơ 7:8 và Hê-bơ-rơ 10:20. Trong bản tiếng Anh:
“Bởi đường […]
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