
Những Thần Linh Quyến Dụ

 Xin chào, các bạn. Vui mừng được ở đây sáng nay, và biết
rằng được thấy hết thảy các bạn, tin rằng Chúa ở với chúng

ta ngày hôm nay, ban cho chúng ta một chút bóng mát, để trời
sẽ không quá nóng ở trong đền tạm đây cho buổi hầu việc sáng
nay. Và bây giờ chúng ta…
2 Tôi tin, có những trẻ em…Các lớp thiếu nhi đã ra về chưa,
AnhNeville? Tôi thấymột số emnhỏ, và tôi thậtmuốnbiết chúng
đã tan học để trở về chỗ khác của—của chúng, trong phòng
trường Chúa nhật của chúng chưa.
3 Bây giờ, xin cầu nguyện cho tôi. Tôi cho là tôi đã cómột quyết
định lớn tối hôm qua, và tôi phải thực hiện nó ngày hôm nay. Và
để hội thánh cầu nguyện. Tôi có một—tôi có một buổi nhóm sắp
đến, ở ngay ranh giới Bức màn Sắt ở nước Đức, và vì thế đòi hỏi
thận trọng một chút. Và xin cầu nguyện cho tôi. Và vì thế, đó là,
chúng ta có thể bắt đầu ngay lập tức trong sân bóng chày rộng
lớn đó ở nước Đức, màHít-le đã làm ngay trước chiến tranh, một
nơi đẹp đẽ to lớn, ngồi támmươi ngàn người. Và chúng ta có thể
dùng nó trong mười đêm, liền. Và vì vậy chúng ta đang hi vọng
bắt đầu ở đó ngay lập tức, và rồi qua La Salle Lorraine, nước
Pháp, kế đến, rồi tới Berlin, trở về lại…Tôi muốn nói, Berlin ở
giữa nơi đó và—và nước Pháp.
4 Rồi chúng ta trở về, ý Chúa, trong một hội nghị ở Chicago.
Bắt đầu, tôi nghĩ, ngày năm, sáu, bảy, tám, và chín, là phần của
tôi ở Chicago, về hội nghị ở tại nhà—nhà thờ Thụy Điển. Và rồi
họ, Ông Boze, một số anh em từ khu vực Chicago, họ đã dự định
một hội nghị tháng sắp tới nầy…bắt đầu ngày một tháng Tám,
hay ngàymột tháng Chín, đó là, ở Thụy Điển. Và tôi rất vui mừng
biết rằng họ đã bỏ phiếumời tôi, sang đó, và nó đã được phổ biến
và trăm phần trăm. Tôi vui mừng vì điều đó, song tôi đã tính đi
đến đó hoặc xuống đây lúc nầy. Anh em cầu nguyện để Chúa dẫn
dắt tôi thật chính xác nơi nào những linh hồn sẽ được cứu nhiều
nhất, và điều tốt đẹp nhất sẽ được thực hiện vì Vương Quốc của
Đức Chúa Trời. Bây giờ, họ đang có một hội nghị ở trên ấy, và—
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và họ ở Thụy Điển, và anh ấy đã nói chúng ta có haimươi lăm, ba
mươi lăm ngàn người bắt đầu, ở hội nghị, và nhiều người trong
số họ chưa được cứu.
5 Và sau đó xuống nước Đức ở đây, ồ, họ có một sân vận động
támmươi ngàn chỗ ngồi. Dĩ nhiên, chúng ta, ở nước Thụy Sĩ nơi
chúng ta vừa rời khỏi, chúng ta đã có buổi nhóm tuyệt vời ở đó,
và nhiều người trong anh em có lẽ chưa bao giờ nghe. Chúa đã
ban phước cho chúng ta cực kỳ, đã có nămmươi ngàn người trở
lại đạo trong nămđêm, ở—ở—ở Zurich, Thụy Sĩ.
6 Và vì vậy, Anh Jack Shuler, nhiều người trong các anh em đã
biết anh ấy, anh là người Giám Lý, con trai của cụ Bob Shuler.
Bây giờ họ đang ở Belfast, và—và họ nói họ đang vừa quay trở
lại ngay, nơi đó, vì Phúc âm, và thậm chí vĩ đại hơn những gì Billy
Graham đã có được trong buổi nhóm của ông. Jack là một người
rất trẻ, đầy lòng nhiệt huyết và tình yêu thương. Và anh ấy—anh
ấy thực sự rất chân thành với điều đó cho đến nỗi tôi tin anh là
một đầy tớ vĩ đại của Chúa. Và cầu nguyện cho Anh Shuler. Và—
và là Jack Shuler, và JackMacArthur cũng ở với anh ấy. Anh Jack
MacArthur, cũng làmột thầy giảng vĩ đại. Và có những con người
nhà thờ đã nói đó một sự phục hưng vĩ đại nhất đã từng đụng
đến nước Ireland. Vì thế chúng ta rất…Hãy đi cầu nguyện hằng
ngày cho những—cho những con người đó. Cả hai người đều còn
trẻ, tôi đoán, khoảng, dưới bốnmươi, hay dưới nữa, các gia đình
và vân vân, cùng những giáo sư giảng dạy Phúc âm vững vàng
đáng tin cậy, và chúng ta yêumến họ.
7 Và bây giờ, tôi—tôi cầu nguyện để các bạn sẽ không quên
tôi, để—để Đức Chúa Trời sẽ cho phép tôi quyết định đúng ngay
bây giờ. Có những lúc ở đó anh em không biết cách nào để rẽ
bước. Anh em đã từng đi vào những chỗ đó chưa? Tôi tin Phao-
lô đã đi vào nơi đó một lần, phải không? Nó ở giữa hai tình cảnh
khó khăn. Và khi ông đang đi qua, thế nào, ông đã thấy Thiên sứ
trong một khải tượng bảo ông, “Hãy đi qua xứ Ma-xê-đoan.” Vì
thế Chúa vẫn có Thiên sứ của Ngài, phải không? Nếu như tôi có
thể thực sự khiêmnhường trong lòng về việc đónhưPhao-lô.
8 Và bây giờ, tối nay, hãy nhớ những buổi nhóm Phúc âm
tại đền tạm ở đây, mọi người đi ra. Anh em ở chung quanh
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Louisville, tôi nói tại Hội thánh Cánh Cửa RộngMở, trong hai giờ,
tối nay, lúc bảy giờ bamươi cho đến chín giờ bamươi tại nhà thờ
của Anh Caubles. Tôi đã định đến đây hai lần. Và lúc đó anh thật
là một người tế nhị, và anh đã gọi điện thoại. Và Anh Caubles,
anh ấy là một người quí phái rất tốt, thưa anh em. Anh em, tôi
chắc anh em đã quen biết, người anh em rất tốt, và tôi thật khó
có thể từ chối anh như thế. Hãy cầu nguyện. Trên hếtmọi sự, hãy
cầu nguyện, và cầu nguyện để Đức Chúa Trời ban cho chúng ta
sự—sự quyết định đúng đắn để thực hiện.
9 Bây giờ, trước khi chúng ta bắt đầu Sứ điệp Phúc âm, chúng
ta đã có một buổi sáng để dâng con trẻ. Và tôi đã có một cậu bé
ở đây, cũng, để dâng cho Chúa. Vậy thì, nhiều lần trong nhiều
giáo hội…

Anh em có thể nghe rõ không, phía sau đó? Nếu có thể, nghe
được không? Những người hâm mộ nầy ở đây, tôi chỉ, anh em
không thể tự nghe mình. Không, điều đó, điều đó ổn rồi. Tôi e
rằng tôi sẽ tàn lụi nếu không có nó.
10 Vì thế những—những trẻ em nầy, đôi khi người ta rảy nước
cho chúng, trong nhà thờ, khi chúng là những ấu nhi. Và, dĩ
nhiên, điều đó đến từ giáo hội Công giáo, bằng sự rửa tội những
đứa bé, hay “sự rửa tội” như họ gọi khi chúng chỉ là những đứa
bé. Giáo hội Giám Lý đưa điều đó ra, về làm phép báp-têm cho
trẻ em, và nhiều, và tôi nghĩ nhiều hơn nữa. Tôi nghĩ đó là sự
khác nhau giữa Na-xi-rê và tín đồ Giám Lý theo khuônmẫu xưa,
là làm phép báp-têm cho trẻ em, rồi cắt đứt một chút và tương
tự như thế. Nhưng, bất cứ cách nào, điều đó không, tôi không
nghĩ nó có ý nghĩa quá nhiều. Bởi vì, rốt lại, tôi nghĩ Đồi Sọ bị
hiểu xuyên tạc, ngay tại đó, đối với hết thảy điều đó, đúng thế, vì
Chúa Jêsus đã chết ở đó để cứunhững trẻ emvà cứu thế gian.
11 Và một đứa trẻ, cho dù nó có loại cha mẹ gì đi nữa, tội lỗi
bao nhiêu đi nữa, điều đó chẳng có gì quan trọng, vì Huyết của
Đức Chúa Jêsus Christ tẩy sạch nó, đấy, và đây là Chiên Con của
Đức Chúa Trời đã cất tội lỗi thế gian đi. Đứa bé đó không thể ăn
năn. Nó không biết ăn năn như thế nào. Nó không có lý do về sự
có mặt ở đây, của chính nó. Nó không thể nói với bạn tại sao nó
ở đây. Nhưng Đức Chúa Trời đã gởi nó xuống đây, và Huyết của
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Đức Chúa Jêsus Christ tẩy sạch nó chính lúc nó ra đời trong thế
gian. Và cho tới giai đoạn nó có trách nhiệm giải trình, lúc đó nó
biết điều đúng và sai, và rồi những gì nó làm nó phải ăn năn vì
những gì nó biết rằng nó đã làm sai. Điều đó đúng. Vậy nên, một
số người của họ rảy nước cho chúng, và nghĩ chúng không lên
Thiên đàng.

12 Và có sự dạy dỗ nói rằng nếu đứa bé được sanh ra thuộc về
cha mẹ có Đức Thánh Linh, vậy thì, đứa bé sẽ đi lên Thiên đàng;
nhưng, nếu không, không có gì cho nó nữa, đứa bé thực sự không
còn nữa. Đó là một sự sai lầm nghiêm trọng. Điều đó có gì khác
biệt cho dù đó là cha mẹ có Đức Thánh Linh? Tất cả đều là sự
ham muốn tình dục, và đứa bé được sinh ra cũng thể ấy. Vì thế,
tất cả đều được “sanh ra trong tội lỗi, được hình thành trong sự
gian ác, đến với một thế gian nói dối.” Đó, đó là những từ Kinh
Thánh về điều đó.

13 Vì vậy, và rồi Huyết của Chúa Jêsus Christ tẩy sạch và đền tội
cho đứa bé đó. Nếu nó chết, nó hoàn toàn đi ngay vào sự Hiện
diện của Đức Chúa Trời, nếu nó được sanh ra từ cha mẹ đầy tội
lỗi nhất thế gian, cho đến lúc nó ở tuổi có trách nhiệm giải trình
biết phân biệt điều đúng và sai. Và thế thì những gì nó làm, từ
lúc đó, nó phải được tha thứ về điều đó. Nó phải cầu xin cho sự
ăn năn của chính mình từ đó trở đi. Nhưng trong lúc nó còn là
đứa bé…

14 Giờ đây, đường lối chúng ta cố gắng đi theo, ở đền tạm đây.
Là nơi duy nhất trên thế gian mà tôi hành động, tôi giảng sự
Dạy dỗ, là ở đền tạm ở đây, bởi vì đây là nhà thờ của chúng ta.
Và chúng ta giảng sự Dạy dỗ ở đây để giữ dân sự theo hàng lối.
Những người khác, ở trong giáo hội của họ, họ giảng bất cứ điều
gì họ tin. Và họ là anh em tôi, và chúng ta có thể khác nhau một
chút, tuy nhiên chúng ta vẫn là anh em. Và, nhưng trong đền
tạm ở đây, chúng ta giảng những gì chúng ta nghĩ là sự Dạy dỗ
theo Kinh Thánh. Và, trong đó, chúng ta thấy dành cho sự dâng
con trẻ, mà chúng ta gọi là lễ dâng con, lần duy nhất trong Kinh
Thánh mà chúng ta có thể tìm thấy, hay ở trong Tân Ước tới chỗ
trẻ em đã từng được có bất cứ điều gì để làm, hay Đấng Christ đã
làm điều gì cho nó trong một nghi lễ, đã có, Ngài đã ẵm chúng
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trong tay Ngài và đặt tay Ngài trên chúng mà chúc phước cho
chúng, và phán, “Hãy để con trẻ đến cùng Ta. Đừng ngăn cấm
chúng nó, vì Nước Đức Chúa Trời thuộc về những kẻ giống như
con trẻ ấy.”

15 Bây giờ, chúng ta được để lại, như chúng ta hiểu, để xúc tiến
công tác mà Ngài đến để—để hoàn tất. Cái chết của Ngài ở Đồi
Sọ, Ngài đã ở cùng chúng ta và Ngài đã đi từ…đến từ Đức Chúa
Trời, vào thế gian, rồi trở về với Đức Chúa Trời, hay từ thế gian
đi vào Đức Chúa Trời, và trở lại trong hình thức Đức Thánh Linh,
và ở cùng chúng ta, ở trong chúng ta, cho đến tận thế, đang thực
hiện trongHội thánhNgài cùngmột công tácmàNgài đã làm khi
Ngài còn ở trên đất. Và, bởi điều đó, chúng ta đem những con trẻ
của chúng ta đến với người khác, đến với những mục sư truyền
đạo, và họ cầu nguyện trên chúng, đặt tay trên chúng và dâng
cho chúng cho Đức Chúa Trời. Chỉmột nghi thức nhỏ để nói rằng
chúng ta biết ơn sâu sắc những gì Chúa đã làm cho chúng ta và
những đứa trẻ nầy.

16 Vậy thì, nếu những trẻ em của các bạn được rảy nước, hay
bằng bất cứ cách nào tại giáo hội các bạn, hãy suy nghĩ. Chúng
ta không nói một điều nào chống lại điều đó. Điều đó được thôi.
Nhưng, dựa vào Kinh Thánh, chúng ta chỉ tìm thấy một chỗ, đó
là chỗ Chúa Jêsus chúc phước cho chúng, chính Ngài. Ý Chúa, tôi
sẽ đọc điều đó, trong—trong Lời ở đây. Chúng ta tìm thấy, trong
Thánh Lu-ca…Tôi tin đó là chương—chương thứ 10, và bắt đầu
ở câu thứ 13.

Và người ta đem những con trẻ đến cùng Ngài, đặng
Ngài rờ chúng nó: nhưng môn đồ trách họ những kẻ đem
chúng đến.

Nhưng Đức Chúa Jêsus thấy vậy, bèn giận mà phán
cùng môn đồ rằng, Hãy để con trẻ đến cùng Ta, đừng
cấm chúng nó: vì Nước Đức Chúa Trời thuộc về những
kẻ giống như con trẻ ấy.

Quả thật, Ta nói cùng các ngươi, Ai chẳng nhận lấy
nước Đức Chúa Trời nhưmột đứa trẻ, thì chẳng được vào
đó bao giờ.
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VàNgài lại bồng những đứa trẻ ấy, và đặt tay trên chúng
nó, mà chúc phước cho chúng.

17 Điều đó chẳng đáng yêu sao? Ngài phán, “Bây giờ, hãy để
con trẻ đến cùng Ta. Đừng ngăn cấm chúng nó, vì nước Đức
Chúa Trời, thuộc về những kẻ giống như những kẻ giống như
con trẻ đó.” VàNgài lại bồng chúng trong tayNgàimà chúcphước
cho chúng.
18 Bây giờ, sáng nay, chúng ta sẽ yêu thích chừng nào, nếu
chúng ta có được Chúa Jêsus đang ngồi ở đây, trên bục giảng,
trong con người, nói, “Lạy Chúa, xin Ngài ban phước cho con
của con?” Ồ, thật là…vì con mắt xác thịt và lòng chúng ta ao ước
thấy điều đó. Nhưng dù sao đi nữa, Ngài ở đây, vì Ngài ban cho
chúng ta nhiệm vụ làm điều đó. Và khi chúng ta làm xong, thì
Ngài cũng nhận biết. Chúng ta tiếp nhận những người mà Ngài
sai đến, tin nhận Ngài sai người đó đến, anh em biết đấy. Vì vậy,
Ngài ở đây sáng nay. Và nếu Chị Gertie đến bên đàn piano và
chơi cho chúng ta bài hát thân quen chúng ta thường hát cách
đây đã lâu, nầy, “Mang chúng vào, mang những trẻ em đến với
Chúa Jêsus.” Tôi tin nó ở trong đâu đó trong sách ở đó. Tôi không
chắc lắm. “Hãymang những con trẻ đến với Chúa Jêsus.” Và nếu
bạn có con trẻ, một ấu nhi chưa được dâng, và bạn muốn dâng
nó sáng nay, ồ, chúng ta sẽ vui lòng làmđiều đó.
19 Và cóquí vịmục sư truyềnđạonào trong tòanhà, những thầy
giảng mà muốn đi lên và đứng đây với chúng tôi ở đây trong lúc
chúng ta dâng những trẻ em nầy lên cho Chúa không? Chúng
tôi sẽ vui lòng, khi anh em đến. Được rồi, điều đó có trong sách
không? Anh Neville, anh tìm thấy nó không? Không có trong đó.
Được rồi, bao nhiêu người biết bài đó, Mang Chúng Vào? Được
lắm, bây giờ chúng ta hãy hát. Mọi người cùng hát với nhau,
trong khi các bàmẹmang conmình lên. Được rồi. Được rồi.

…chúng vào, mang chúng vào,
Giữa chốn ác tội kíp đem chiên ra;
Mang chúng vào, mang chúng vào,
Mang những chiên lạc đến với Jêsus.

Mang chúng vào, mang chúng vào,
Giữa chốn ác tội kíp đem chiên ra;
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Mang chúng vào, mang chúng vào,
Mang những chiên nhỏ đến với Jêsus.

20 Xin chúng ta cúi đầu cầu nguyện một lát. Lạy Cha Thiên
thượng của chúng con, đang đứng chung quanh bàn thờ sáng
nay là những người cha ngườimẹ đang giữ những hậu tự bé nhỏ
của họ trong tay, mà Ngài đã ban cho họ một cách đầy ân điển.
Họ rất biết ơn Ngài vì chúng, Chúa ôi, và họ đang mang chúng
đến bàn thờ ở đây sáng nay, trong nhà Đức Chúa Trời, để dâng
chúng, dâng đời sống của chúng cho Ngài. Ngài đã ban cho. Và
chúng con cầu xin, Đức Chúa Trời ôi, rằng Ngài sẽ nuôi dưỡng
và ban phước cho mỗi một cháu bé. Xin dẫn dắt chúng, và cầu
xin những Thiên sứ hộ mệnh của Đức Chúa Trời canh giữ mỗi
cháu. Ban cho các cháu được sống lâu hạnh phúc và vui mừng.
Xin cho chúng lớn lên là những người nam và nữ thuộc về Đức
Chúa Trời, của ngàymai, nếu còn có ngàymai.

21 Đức Chúa Trời ôi, chúng con cầu xin Ngài sẽ nuôi dạy những
thầy giảng và những nhà tiên tri cùng các giáo sư lớn lên từ
nhóm ấu nhi đang ở quanh bàn thờ nầy sáng nay. Và khi chúng
con già và không thể đi xa hơn nữa, người nào đó phải mang
chúng con đi từ nơi nầy đến nơi khác, cầu xin cho chúng con
có thể đứng và nghe Phúc âm được giảng dạy bởi những cháu
bé nầy có mặt ở đây hôm nay. Xin nhậm lời, Chúa ôi. Và ngày
vinh hiển nào đó khi tất cả chấm dứt, đời sống chúng con đã
xong, những chamẹ nầy đứng quanh bàn thờ, xin cho chúng con
giống như Gia-cốp xưa khi ông chúc phước cho hết thảy con cái
của mình và nói với họ sự cuối cùng của họ sẽ ra sao trong ngày
cuối cùng. Sau đó ngước lên, nói, “Các con biết đấy, cha sẽ về
sum họp với tổ tông.” Rồi ngày vinh hiển nào đó, ông và hết thảy
con cái của ông, sẽ sum họp trong một Xứ tốt hơn. Không ngạc
nhiên khi Ba-la-am nói, “Xin cho sự cuối cùng của tôi được giống
như người.” Đức Chúa Trời ôi, con cầu xin Ngài sẽ ban những ơn
phước nầy trên những bậc chamẹ.

22 Và giờ đây khi chúng con đến đặt tay trên chúng, thật là—
thật là điều kỳ diệu…Và khiêm nhường biết bao mà Ngài đã làm
điều đó, Chúa ôi, để chúng con những người trên đất nầy sẽ có
được đặc ân chúc phước cho những trẻ em nầy trong Danh Ngài,
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biết điều này, rằng, điều gì chúng con cầu xin, thì được nhậm
lời. Khi chúng con đi chúc phước cho chúng, cầu xin Chúa Jêsus,
Người tất cả mọi người không nhìn thấy được, Đấng vô sở bất
năng đứng gần và ban phước cho mỗi bé khi chúng con đặt tay
trên chúng mà dâng chúng cho Ngài. Vì chúng con cầu xin điều
đó trong Danh Ngài. A-men.
23 Anh Glenn Funk, anh ấy có ba đứa con nhỏ để dâng
cho Chúa.

[Băng trống. Anh Branhamdâng các con trẻ—Bt.]

…một—một phòng riêng nhỏ bé, cách xa kia ở vùng đất
phương bắc, Ngài đã hứa ban đứa trẻ nầy cho con. Cha ôi, cầu
xin ơn phước của Ngài ngưng đọng trên nó.

Hỡi Joseph, con trai của bố, bố dâng con cho Đức Chúa Trời.
Và cầu xin cho đời sống con là một nguồn phước. Xin cho con sẽ
là một nhà tiên tri, Joseph. Cầu xin ân điển của Đức Chúa Trời
ngưng đọng trên con. Cầu xin Đức Chúa Trời của cha con, Đức
Chúa Jêsus Christ, lúc nào cũng ban phước cho con, khiến đời
sống con làmột nguồnphước hạnh chonhữngngười khác.

NhơnDanhChúa Jêsus Christ, tôi chúc phước chonó. A-men.

[Băng trống. Anh Branhamdâng các con trẻ—Bt.]
24 Yêu trẻ em không? Điều gì đó về những đứa con nhỏ bé mà
mỗi bàmẹ đềumuốn conmình được phước.

Bây giờ, đó là cách Cha Thiên thượng của chúng ta đối với
chúng ta là những người lớn sáng nay. Ngài muốn mỗi người
chúng ta đều được phước. Ngài ban cho chúng ta điều nào đó
phía trước, chỉ đưa tay ra với chúng ta, như để nói, “Đây nầy, Ta
muốn con được phước, con của Ta.” Ngài chẳng tuyệt diệu sao?
Vì thế chúng ta có thể biết ơn sâu sắc với một Cha Thiên Thượng
nhân từ như thế.
25 Bây giờ, trong những phước hạnh của những đứa trẻ nầy,
anh em biết đấy, mới đây tôi vừa đọc ở đây trong những câu
Kinh Thánh ngày nọ, ở đâu đó phía trên đây, nó ở trong Cựu
Ước, mà, một điều vĩ đại mà tôi—tôi dĩ nhiên hiểu rõ lợi ích để
đọc. Nó đây nầy, ở ngay đây. “Và Na-than thưa cùng Đa-vít rằng,
‘Hễ trong lòng vua có ý làm gì thì hãy làm đi, vì Đức Chúa Trời ở
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cùng vua.’” Hiểu không? “Hễ trong lòng vua có ý làm gì thì hãy
làm đi.” Và nhiều lần tôi—tôi đã tìm thấy điều nầy, thưa bạn Cơ-
đốc nhân, rằng tôi đã nói những điềumà tôi không biếtmình nói
gì, và thấy rằng nó sẽ ứng nghiệm.Hễ điều gì ngươi nói!
26 Đã có một lần, Chúa Jêsus xuống núi và Ngài thấy một cây
chẳng có quả nào cả, chỉ toàn lá, và không có trái, và Ngài đã
phán, “Chẳng hề có ai ăn trái củamầy nữa.”
27 Và ngày hôm sau, khi đi ngang qua, các môn đồ thấy lá cây
đã héo. Họ nói, “Kìa, cây bị khô nhanh làm sao.”
28 Chúa Jêsus phán, “Hãy có đức tin nơi Đức Chúa Trời; vì bất
kỳ điều gì các ngươi muốn, khi các ngươi cầu nguyện, hãy tin
chắc mình đã nhận thì ngươi sẽ có điều đó. Và bất cứ điều gì
ngươi nói, thì các ngươi sẽ có điều các ngươi nói.” Hãy suy nghĩ
về điều đó. Ồ! Và có lẽ ngày nay, Đức Thánh Linh vĩ đại của Đức
Chúa Trời, đang đứng ở bàn thờ đây, anh em nói…Ồ, nó không
phải được tô điểm. Nó không phải là nơi được tô điểm công
phu vĩ đại.
29 Có lần Gia-cốp cố hết sức kéo lên một tảng đá và lên đặt đầu
mình lên nó, và ngày nay nó vẫn được nhận biết như Ngai của
Bánh. Hay, Đá của Bánh, mà những con người vĩ đại của trái đất
vẫn tập hợp chung quanh tảng đá đó, dành cho những vị vua
được tấn phong trên đỉnh của đá nầy, chỉ là một hòn đá cũ tầm
thường đang nằm trongmột cánh đồng.

Bê-tên chỉ là một đống đá đặt chồng lên nhau, và nó trở nên
nhà của Đức Chúa Trời, một chỗ cư ngụ. Gia-cốp nói, “Đây thật
là nhà của Đức Chúa Trời.” Chỉ một đống đá đang nằm chồng
lên nhau.
30 Nó không cần phải lấy những vật được trau chuốt công phu
hết sức. Nó chỉ cần sự đơn sơ và đức tin để tin, là những gì nó
cần. Đó là điều tạo nên nó.
31 Vậy thì, biết rằng thì giờ chẳng bao lâu sẽ qua đi, chúng tôi sẽ
cố gắng không giữ các bạn lại quá lâu, biết trời nóng và nhà thờ
thì đông. Vì thế tôi sẽ chỉ nói với anh chị em chỉ một lát sáng nay,
về đề tài nhỏ ở đây mà có thể…Tôi tin nó sẽ giúp đỡ cho các bạn.
Và bây giờ tôi, trước khi rời khỏi nhà, tôi đã viết xuống ba hay
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bốn điều nhỏ. Tôi nói, “Tôi sẽ chờ xem điều gì Đức Chúa Trời bảo
tôi phải nói khi tôi đi xuống đó.” Tôi viết khoảng sáu điều nhỏ
xuống đây, những chủ đề nhỏ, và tôi viết một điều, bỏ nó vào
trong túi áo như thế nầy. Tôi nghĩ, “Ồ, khi mình lên bục giảng có
lẽ Ngài sẽ bảo mình điều gì đó để nói.” Vậy thì tôi thật sự đi quá
xa khi tôi đã lên ở đó. Vì vậy, dù sao đi nữa, tôi sẽ đọc lời Kinh
Thánh ở đây, xin Chúa giúp để chúng ta hiểu Nó. Chương 14 của
Thánh Lu-ca, và chúng ta hãy bắt đầu khoảng câu bamươi-…câu
thứ 31 của chương 14 Thánh Lu-ca.

Hay là có vua nào, đi đánh trận cùng vua khác, mà
trước không ngồi xuống, và hội ý xem mình thì có thể
đem đi mười ngàn lính có thể địch nổi cùng vua kia đem
hai mươi ngàn chăng?

Bằng chẳng nỗi, trong khi vua ấy cũng…vua kia còn ở
xa, người sai sứ đi ra, và xin hòa bình.

Như vậy, nếu ai trong các ngươi…
32 Tôi muốn các bạn để ý kỹ. Bây giờ, trước tiên Ngài phán…
Đó là một ẩn dụ. Ngài phán, “Vậy thì, có một vua đến, và người
đem theo hai mươi ngàn quân lính; và vua nầy sẽ gặp người,
và người chỉ có mười ngàn quân. Thế thì, trước tiên, người ngồi
xuống và xem mình có sẵn sàng không, người có thể làm điều
đó hay không.” Được rồi.

…nếu các ngươimà không bỏmọi sựmình có, thì không
được làm môn đồ ta. (Hiểu không?)

33 Bây giờ cầu xin Chúa gia ơn Ngài cho Lời nầy. Bây giờ xin
chúng ta sẽ cúi đầu cầu nguyệnmột lúc.
34 Lạy Cha Thiên thượng của chúng con, Ngài là Đấng biết tất
cả mọi sự, và không tây vị ai hết, vì con loài người là gì mà
Ngài nhớ đến? Ngài đã tạo dựng nên con người, và con người
chỉ giống như bông hoa ngoài đồng: ngày nay nó đẹp đẽ, ngày
mai người ta cắt nó, bỏ vào lò, và nó tàn héo. Và con cầu xin
Ngài, Đức Chúa Trời ôi, xin thương xót chúng con hôm nay và
để mỗi người nhận sự kiểm điểm hôm nay. Chúng con ở đây
như ở trong nhà của sự sửa dạy. Chúng con ở đây để học và biết
sống như thế nào, và để nó đến ra từ Lời Ngài hôm nay, Ôi Đức
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Chúa Trời Đời đời. Nhiều con cái của Ngài đã nhóm nhau lại,
và nhiều người trong số họ là con cái Ngài trong nhiều năm,
nhưng, như điều đó, tất cả chúng con về với nhà Đức Chúa Trời,
để học, để biết. Và con, đầy tớ của Ngài, mong ước biết nhiều
hơn về Ngài. Và con cầu xin Ngài sẽ mang sự hà hơi của Phúc
âm đến trên tất cả chúng con, trên đầy tớ của Ngài, và sự Hiện
diện đó của Ngài, và hà hơi cho chúng con qua suốt tòa nhà
nầy, sẽ là điều rất vĩ đại hôm nay, đến nỗi chúng con sẽ ra về,
trong lòng chúng con, sự khát khao được trở nên những đầy
tớ tốt hơn của Ngài, điều mà sẽ ích lợi cho chúng con được ở
đây. Ôi Đức Chúa Trời đầy lòng thương xót, xin ban cho những
phước nầy nhơn Danh Chúa Jêsus, Con Ngài. A-men.

35 Bây giờ cầu xin Chúa gia ơn phước Ngài cho Lời khi chúng ta
đọc. Tôi muốn lấy đề tài sáng nay, rằng, “Những thần linh quyến
dụ hay Lời Đức Chúa Trời?” Bây giờ, đúng hơn là một đề tài lạ,
nhưng hiện giờ điều đó ở trong đền tạm…Và tối thứ Tư vừa qua…
Sáng Chúa nhật vừa rồi tôi đã giảng về một—một năm ân xá
Phúc Âm.

36 Còn tối thứ Tư vừa rồi tôi đã giảng về người đàn bà có cái—
cái bản nhỏ trên đầu, hay là…Bà ta mất một trong những đồng
tiền của mình, và bà đang khóc cố gắng tìm cho được nó trước
khi chồng bà đến. Và phát hiện ra rằng người đàn bà đó là loại
phụnữđôngphương, và bà ta…và tượng trưng choHội thánh. Và
một nhẫn cưới thường không được đeo trên ngón tay. Nó được
buộc ngang qua đầu, với chín miếng bạc trong đó. Và khi một
người phụ nữ trở thành gái điếm, họ lấy ra một miếng bạc và
cho thấy rằng cô ta là gái điếm. Và vì thế người đàn bà nầy đã
mất một trong nhữngmiếng bạc, không phải là gái điếm. Nhưng
chồng bà đã vắng nhà, và bà đang cố vội tìm miếng bạc đó, để
đặt nó vào lại trong dải buộc của bà, kẻo khi chồng bà trở về ông
ta sẽ thấy bà ở trong tình trạng làm điếm, và điều đó có nghĩa là
một sự đổ vỡ gia đình và vân vân. Và tôi sẽ áp dụng điều đó trong
chốc lát đối với hội thánh, đã đánhmất nhiều thứ quan trọng. Và
chính là lúc Cha đang đến, vì thế chúng ta phải tìm kiếm những
thứ đó lại. Bây giờ, biết rằng trong hội thánh, và đền tạm của
chúng ta…
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37 Và tôi—tôimuốn nói vềNhững Thần Linh Quyến Dụ,mà chắc
hẳn nó thật ra được đặt chủ đề làMa Quỷ Học. Anh em nghe rất
nhiều về những quỷ dữ, trong những ngày này, nhưng anh em
nghe rất ít về cách thoát khỏi nó. Hết thảy chúng ta đều—đều có
ý thức tốt rằng có ma quỷ, nhưng, việc kế tiếp là, làm thế nào để
thoát khỏi thứ đó. Và bây giờ có…Có, bởi ân điển của Đức Chúa
Trời, nhiều cơ hội để giải quyết với những việc này được gọi là
ma quỷ, và đương đầu chúng ở bục giảng và trong bước đi hằng
ngày, và, ồ, tôi muốn nhìn xem trong Thánh Kinh sáng nay và
tìm ra thật sự những thứ đó là gì.
38 Bây giờ, chúng ta áp dụng nó vào trong một buổi hầu việc
chữa lành, luôn luônvềmặt chữa lành. Ung thư, khối u, bệnhđục
nhânmắt, bệnh lao, tất cả những thứ đó là những điều không tự
nhiên, chúng thuộc loại siêu nhiên và là những con quỷ. Lời Kinh
Thánh minh chứng rất rõ ràng điều đó. Nhưng đó là những con
quỷ ở trong cơ thể, với những khối u, như bịnh ung thư, có sự
sống trong nó, và sự sống của bệnh đó là một con quỷ. Sự phát
triển của bệnh đục nhãn cầu, sự lan rộng của bệnh lao, và những
bệnh truyền nhiễm khác, nó là những con quỷ. Điều đó ở trong
hình thức vật lý.
39 Bây giờ, sáng nay chúng ta sẽ nói—nói về ma quỷ trong hình
thức thuộc linh trong linh hồn. Chúng ở trong linh hồn giống
như chúng ở trong thân thể. Và chúng ta chắc chắn phải thừa
nhận rằng chúng ta thấy chúng trong thân thể con người, những
bệnh ung thư chẳng hạn và—và những bệnh truyền nhiễm khác
ở trong thân thể con người.
40 Vừa mới đây, ngay cả bệnh ung thư được tuyên bố là bệnh
truyền nhiễm chiều kích thứ tư, mà nó ở trong một chiều kích
khác. Chắc chắn vậy, nó là khoa nghiên cứu ma quỷ. Mọi bệnh
tật là bịnh truyền nhiễm chiều kích thứ tư, sự bắt đầu của nó.
41 Vậy thì, nhưng bây giờ bịnh ung thư trong thân thể hay ung
thư trong linh hồn, ma quỷ cũng có thể đến trong nơi đó. Vậy
thì, có nhiều lần và nhiều người với những ý tưởng tốt mà…và
là những người tốt mà cố gắng nhiều lần để—để đặt cơ sở trên
một số hệ thống thần học không đáng kể mà họ có, hay điều gì
mà họ đã được dạy từ khi còn là đứa trẻ, và cho tới khi thấy
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rằng điều đó làm kiệt quệ sự sống của họ, làm linh hồn họ thất
vọng, rằng họ vẫn có điều gì đó không đúng. Các bạn, nhiều
người ở đây sáng nay, không nghi ngờ gì các bạn có thể tìm
thấy những Cơ-đốc nhân tụ họp với nhau, các bạn thấy nhiều
người mà có những linh kia ở trong họ, mà họ…Điều đó không
được ưa thích. Họ không muốn có chúng. Họ nói, “Ô, nếu tôi
có thể chỉ bỏ được sự nói dối! Nếu tôi có thể thoát khỏi sự ham
muốn tình dục! Nếu tôi có thể giũ bỏ được điều nầy hay điều
kia!” Vậy thì, đó là các quỷ. Và, giờ đây, chúng đi vào trong hình
thức tôn giáo, nhiều lần. (Hiện đang là giờ Trường Chúa nhật,
đó là thì giờ của sự dạy dỗ, vì thế chúng ta hãy xem xét kỹ
điều nầy.) Vậy thì, chúng đi vào trong hình thức của tôn giáo,
nhiều lần.
42 Bây giờ, trong Thánh Kinh, đã từng có lần, có một người tên
là Giô-sa-phát, một người vĩ đại, một người tin kính. Và ông đi
lên gặp một vua khác là vua của—của Y-sơ-ra-ên. Và người nầy,
Giô-sa-phát, là vua dân Giu-đa. Và ông đã xuống với A-háp, vua
của Y-sơ-ra-ên, và họ đã bắt tay với nhau, làm đồng minh của
nhau, để lên chiến đấu ở Ra-mốt xứ Ga-la-át. Và họ đã làm điều
đómà không có sự cầu nguyện trước tiên.
43 Ô, nếu như dân sự có thể nhận biết! Đó là lý do tôi đến sáng
nay và yêu cầu anh em nhớ đến tôi khi tôi đi nước ngoài. Trong
tất cả những điều nầy, hãy cầu nguyện!

Người nào đó ngày nọ đến và nói, “Anh Branham, anh có
nghĩ là thật là sai để làm điều nào đó không?”
44 Tôi nói, “Tại sao anh thắc mắc về?” Hiểu không? Nếu có thắc
mắc nào trong trí, hãy để mặc nó, đừng làm điều đó chút nào.
Chỉ giữ lại đó. Khi anh em bắt đầu làm bất cứ điều gì, và nếu
sự nghi ngờ đúng hay sai, đừng can thiệp vào gì hết. Đừng đi sâu
vào điều đó chút nào, thì anh embiếtmình đúng.
45 Vì vậy, mọi sự phải được cân nhắc kỹ lưỡng bằng sự cầu
nguyện, trước tiên. “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Đức Chúa
Trời và sự công bình của Ngài, và mọi điều khác nầy sẽ được
thêm vào nữa.” Tôi chắc chắn hoàn toàn sáng nay, nếu quý ông
và quý bà chỉ có thể đi sâu vào địa vị của nơi linh hồn họ, sự
suy nghĩ của họ, thái độ của họ, ắt sẽ hoàn hảo trước mắt Đức
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Chúa Trời, ắt sẽ là một trong những hội thánh đầy quyền năng
nhất từng tồn tại.

46 Hãy theo dõi chỉ trong chốc lát về vật lý. Bây giờ, chúng ta
thì, có, nhiều thời gian, có trong nhiều năm, chúng ta đã có cái
mà chúng ta gọi là “máy phát hiện nói dối.” Bạn có thể đặt cổ tay
mình trên đó, đưa nó ngang qua đầu của—của họ, và bạn có thể
vào trong đó và cố hết sức tạo nên một âm thanh nói dối giống
như thật, và nó sẽ ghi lại âm bảnmỗi lần, bởi vì con người không
được tạo nên để nói dối. Nói dối là điều lừa gạt, khó khăn, điều
xấu ác. Tôi thà có một người say rượu với tôi, bất cứ ngày nào,
còn hơn là một kẻ nói dối. Hiểu chứ? Một kẻ nói dối! Và thân
thể của anh em được tạo nên không phải để nói dối. Cho dù anh
em tội lỗi thế nào đi nữa, anh em vẫn là đứa con sa ngã của Đức
Chúa Trời. Con người đầy tội lỗi nhất trong thành phố này hôm
nay, Đức Chúa Trời đã không có dự định anh em trở nên tội lỗi.
Ngài muốn bạn là một con trai hay con gái của Ngài. Anh chị em
đã được tạo dựng theo bản chất của Chính Ngài. Nhưng tội lỗi đã
khiến anh chị em làm điều đó. Và cho dù anh em có cố gắngmạo
nhận và cố gắng tạo ra sự nói dối dường như đúng, người ta đã
có một dụng cụ khoa học để chứng minh rằng nó sai. Anh em có
thể nói điều đó với tất cả sự trong sạch anh emmuốn, nhưng nó
sẽ vẫn ghi nhận âm bản; bởi vì có một tiềm thức bên trong một
con người, và tiềm thức đó biết điều gì là sự thật. Và cho dù bạn
đang nói ra điều gì ở đây, tiềm thức đó biết rằng đó là lời nói dối,
và nó sẽ không ghi nhận vào tiềm thức.

47 Do đó, nếu một người nam hay nữ có thể từng có những ý
nghĩ của họ, và làmchứng cùng đời sống họ rất đúnghàng lối của
Đức Chúa Trời (a-men) cho đến khi kênh của Đức Thánh Linh sẽ
hoàn toàn làmột với Đức Chúa Trời, điều gì sẽ xảy ra! Nếu người
nam hay người nữ đó từng có thể có được hàng lối, ở đó với sự tự
do từ tấm lòng của họ, với đức tin từ tận đáy lòng họ!

48 Nhiều người đến với bàn thờ để được cầu nguyện cho, họ có
đức tin trí tuệ. Họ xưng nhận tội lỗi mình và gia nhập một giáo
hội, bằng đức tin tri thức. Họ tin nó trong—trong trí họ. Họ tin
điều đó bởi vì họ đã nghe nó. Họ tin nó bởi vì họ biết đó là sự
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sáng suốt tốt nhất. Nhưng đó không phải là những gì Đức Chúa
Trời nhìn xem.Ngài khôngnhìn xemđức tin tri thức của bạn.

49 Ngài nhìn vào tấm lòng, ở bên trong Đức Chúa Trời…Và khi
điều đó đến từ tấm lòng, mọi sự đều có thể được lúc đó. Sự xưng
tội của bạn phải thích hợp với đời sống bạn. Đời sống bạn nói to
như khi bạn xưng tội.

50 Nhưng khi sự xưng tội của bạn nóimột điều, và đời sống bạn
sống khác, thì có điều sai trật ở đâu đó. Chính là vì bạn có đức
tin đầy trí tuệ, và không có đức tin từ tấm lòng. Và điều đó chỉ
cho thấy rằng ở bên ngoài, đây, là sự hiểu biết về Đức Chúa Trời;
nhưng bên trong, đây, là một con quỷ nghi ngờ. “Tôi tin vào sự
Chữa lành thiêng liêng, nhưng điều đó không dành cho tôi.” Hiểu
không? “À, điều đó có thể như vậy, nhưng tôi không tin nó.” Hiểu
chứ? Bên ngoài, bạn nói “vâng”; bên trong, lương tâmbạn lại nói
“không.” Điều có tính khoa học tương tự đó sẽ chứng minh rằng
điều đó không đúng, hãy chứngminh nó.

51 Để ý, khi những vua nầy, trước khi họ bắt đầu đi ra, họ
nên có…Trước khi Giô-sa-phát tạo sự liên minh như vậy với A-
háp, trước hết ông nên nói, “Chúng ta hãy cầu nguyện để xem ý
Chúa là gì.”

52 Hãy cho tôimột thầy giảng, hãy cho tôimột Cơ-đốc nhân, cho
tôi thích một phụ nữ chăm lo việc gia đình là một Cơ-đốc nhân,
cho tôi một nông dân, hay một công nhân nhà máy, mà sẽ đặt
Đức Chúa Trời trước tiên trong mọi sự, tôi sẽ chỉ cho các bạn
một người sẽ thành công mặc dù ma quỷ có thể gán cho người
đómọi thứ. Người đó tìm kiếm Đức Chúa Trời, trước tiên. Chúng
ta phải có trước hết…

53 Nhưng họ đã không làm điều đó. Họ đã bị mây che khuất vì
A-háp có một vương quốc to lớn nhộn nhịp, và ông đã làm rất
nhiều thứ, và có những đồ trang trí lộng lẫy tuyệt vời, vàng bạc
của ông ta, là một con người thành đạt, vĩ đại, tuy nhiên là một
người không tin.

54 Và đó là chỗ của thế gian ngày nay. Đó là nơi nước Mỹ đứng
ngày nay. Đó là nơi các giáo hội đứng ngày nay. Chúng ta xây
dựng một số nhà thờ đẹp nhất chưa từng có. Chúng ta đã có một
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số học giả tinh tế nhất chưa từng có. Chúng ta đã dạy một số hệ
thống thần học tốt nhất, và vân vân, và đã học hát như các Thiên
thần, tuy nhiên có sự yếu kém ở đâu đó. Có một sự yếu kém, bởi
vì chúng ta đã đi ra ngoài theo sau những sự dạy dỗ của con
người và những linh dẫn dụ, thay vì trở lại với Lời của Đức Chúa
Trời. Người ta cố gắng làm những việc theo khuôn mẫu như thế
gian. Họ cố đặt những ánh sáng chói lọi lên trên nó, giống như
Hollywood.
55 Tại đây ngày nọ,một giáo phái nổi tiếng, trong lãnh vực Phúc
âmTrọn vẹn ở Thành phốKansas, hay là, tôi xin lỗi, ở Denver, tại
hội nghị, đang xây dựng một nhà thờ một triệu đô-la. Còn hàng
ngàn nhà truyền giáo đang trông chờ nămmươi xu cũng từ giáo
phái đó, để mang Phúc âm đến cho dân ngoại giáo. Những gì
chúng ta cần ngày nay là một nhà truyền đạo có tâm tình, được
Đức Chúa Trời sai đến, sự phục hưng sanh ra từ Thánh Linh, mà
sẽ có nhiệt huyết của Đức Chúa Trời, để đi tiếp qua những khu
rừng xa kia và làm điều gì đó cho Đức Chúa Trời, thay vì xây
những ngôi nhà thờ to lớn, đẹp đẽ và cố làm cho lộng lẫy hơn
những nhà thờ lân cận.
56 Tôi thà thờ phượng trong một cuộc truyền giáo, nơi nó bị
quét sạch, haymột hội quán, mà có sự tự do của Đức Thánh Linh
và tình yêu thương Đức Chúa Trời thiêu đốt tấm lòng, hơn là ở
trong ngôi giáo đường vĩ đại nhất mà chúng ta có được trong thế
gian và bị gò bó với những giáo lý và giáo điều của con người.
Chúng ta cần ngày hôm nay làmột sự phục hưng làm rúng động,
trở về với Lẽ Thật, trở về với Lời Đức Chúa Trời lần nữa.
57 Bấy giờ, khi họ đã đi ra ngoài đó, và sau một lúc Giô-sa-phát
hầu như tỉnh trí lại và nói, “Há chẳng…Ồ, chúng ta hãy cầu hỏi
ý kiến Chúa về điều nầy.”
58 Vua ấy nói, “Được rồi,” A-háp nói, và vua sai xuống và kiếm
một trăm, bốn trăm thầy giảng đượchuấn luyện tốt. Và ôngmang
họ đến đó rồi nói, “Hết thảy những người nầy là những người nói
tiên tri.”
59 Và vì vậy họ mắc phải trạng thái bị bỏ mùa mê, và bắt đầu
kêu cầu. Và họ nói, “Vâng, vua hãy đi lên trong sự bình an. Chúa
ở cùng vua.”
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60 Và rồi sau khi hết thảy bốn trăm người đã làm chứng rằng
họ nên đi lên bình an, tuy nhiên Giô-sa-phát biết…Anh em hiểu
điều đó không? Hãy xem, bên dưới tấm lòng của con người công
bình đó có điều gì đó mách bảo ông có một mảnh kim loại ở đâu
đó trongmón thịt giầmmuối. Điều gì đó sai trật.
61 A-háp nói, “Bây giờ, chúng ta đã có bốn trăm người ở đây,
và đồng một lòng, mọi người trong họ đều nói, ‘Hãy đi, Chúa ở
cùng vua.’”

NhưngGiô-sa-phát nói, “Cònngười nào nữa không?”
62 Vua đáp, “Ồ, chúng ta cần một người nữa để làm gì, sau khi
chúng ta đã có bốn trăm người được giáo dục tốt nhất trong
nước? Hết thảy họ đều bảo, ‘Hãy đi!’” Đó là tri thức. Nhưng tận
trong lòng của Giô-sa-phát ông biết có điều gì đó sai trật. Bây
giờ, vua ấy nói, “Chúng ta còn một người nữa, ông ta là Mi-chê.
Nhưng tôi ghét người đó.” Nói, “Vì người luôn luôn nói điều dữ,
và tuôn ra việc không đúng của mình, và ông ta đang đi xuống
các nhà thờ và làmmọi thứ.” Nói, “Tôi ghét ông ta.”

Nói, “Hãy đi, kiếm người, và chúng ta hãy xem người sẽ
nói gì.”
63 Và khi Mi-chê đến, người nói…Họ nói, “Này, nhìn đây, ngươi
hãy nói điều gì đó giống nhưnhữngngười còn lại của họ.”
64 Người nói, người nói, “Tôi sẽ chỉ…” Đây nầy. “Tôi sẽ chỉ nói
những gì Đức Chúa Trời nói.” A-men. “Cho dù tiên tri của anh em
nói gì, và người nầy nói gì, và giáo hội của anh em nói gì, và họ
nói gì đi nữa, tôi sẽ nói những điều mà Đức Chúa Trời nói. Đức
Chúa Trời đặt trênmôimiệng tôi và tôi sẽ nói những gì Ngài nói.”
Ngày nay chúng ta thật cầnmột sốMi-chê nữa là những người sẽ
nói những gì Đức Chúa Trời nói. Chú ý, vì thế họ để người lên đó,
và người nói, “Hãy cho tôi tối nay.” Vậy đêm đó Chúa gặp người,
và người trở lại sáng hôm sau. Khi hai vua ngồi ở cổng thành,
người nói, “Hãy đi lên.” Nói, “Hãy đi lên. Nhưng,” nói, “tôi thấy
cả Y-sơ-ra-ên bị tản lạc nhưbầy chiên không cóngười chăn.”
65 Vì thế một thầy giảng nầy, ăn mặc chải chuốt, bước đến và
vả vào miệng người, và nói, “Thần của Đức Chúa Trời đi đường
nào khi Nó lìa khỏi ta?”
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Nói, “Ngươi sẽ thấy khi ngươi trở về.” Vâng.
66 Người đónói, “Hãynghe đây!”Ông ta nói, “Chúng ta là những
đầy tớ củaĐức Chúa Trời. Chúng ta có bốn trămngười, còn ngươi
chỉ có một.”
67 NhưngMi-chê nói, “Tôi sẽ nói cho các ông biết nan đề của các
ông ở đâu.” A-men! Nói, “Tôi đã thấy một khải tượng.” A-men!
Người nói, “Và tôi thấy Đức Chúa Trời ngự trên ngôi Ngài. Tôi
thấy cơ binh trên Trời đứng chầu quanh Ngài. Và chúng ta biết
rằng Lời Đức Chúa Trời đã tuyên bố những tai họa trên người
nầy, theo cách người đã làm.”
68 Anh em không thể chúc phước cho những gì Đức Chúa Trời
đãnguyền rủa,maquỷ cũng không thể rủa sảnhững gì Đức Chúa
Trời đã chúc phước. Đó làmột vấn đề cá nhân, cho dù nghèo nàn
hay ngu dại thế nào, dốt nát thế nào, không học hành như thế
nào. Những gì Đức Chúa Trời đã chúc phước thì được phước.
Những gì Đức Chúa Trời đã rủa sả thì bị nguyền rủa. Hãy biết để
phân biệt điều gì đúng và điều gì sai.
69 Mi-chê đã biết rõ hoàn toàn rằng đó không phải là Chúa đã
ở cùng họ những thầy giảng đó. Ồ, những thầy giảng kia có vấn
đề gì? Hãy để ý những gì họ đã làm. Họ được ăn mặc đẹp nhất.
Họ được ăn uống ngon nhất. Họ đã nhóm họp với nhau trong
những bữa tiệc của mình và vân vân, và những sự liên minh
của họ, cho đến khi nơi đó đã trở nên nơi mà họ chỉ biết về hệ
thống thần học của chính họ. Và Kinh Thánh nói rằng Mi-chê,
khi người đang nhìn thấy khải tượng, người nói, “Đức Chúa Trời
phán, ‘Chúng ta ai có thể đi xuống đó và lừa được A-háp?’ Vàmột
thần nói dối nói, ‘Tôi sẽ đi xuống đó và dụ A-háp qua những thầy
giảng đó, để khiến A-háp phải đi ra đó, để làm cho Lời Đức Chúa
Trời ứng nghiệm.’”
70 Bây giờ, ngày nay rất nhiều người đang lắng nghe…(Bây giờ,
trường Chúa nhật, tôi yêu mến nó.) Nhìn xem, rất nhiều người
đang lắng nghe các thần dẫn dụ thay vì nhận lấy Lời Đức Chúa
Trời. Các thần linh, chúng ở trong thế gian. Chúng là các quỷ. Và
chúng đi ra để vào các nơi và chúng ở giữa những con người,
những mục sư truyền đạo. Chúng ở giữa những thuộc viên của
giáo hội. Chúng ở giữa những người tốt. Và chúng làm cho họ
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đi vào trong, tới một ảo tưởng. Và họ nói những sự việc, và làm
những việc, và dạy dỗ những điều, và thực hành những điều,
mà trái ngược với Lời Đức Chúa Trời. Ngày nay, những mục sư
truyền đạo của hội chúng của họ đang cho phép dân sự của họ
đánh bài trong những nhà thờ, nhiều trong số họ. Hiện nay, điều
đó không hoàn toàn những người Công giáo, có nhiều người Tin
Lành làm điều đó.
71 Những gì họ cố gắng làm là thay thế điều gì đó. Họ cố nhận
vào một kế hoạch mới nào đó. Họ cố gắng chấp nhận sự giáo
dục, để chiếm chỗ của Đức Thánh Linh. Anh em không bao giờ
có thể làm được điều đó, cho dù con người của anh em được
giáo dục giỏi như thế nào đi nữa. Tôi nghĩ thật tốt chomột người
được giáo dục. Nhưng nếu người đó không có Đức Thánh Linh ở
cùng điều đó, học vấn của anh ta sẽ chẳng ích gì cho anh ta. Học
vấn sẽ không bao giờ thay thế chỗ sự lãnh đạo của Đức Thánh
Linh. A-men.
72 Để ý, họ, thay vì Điều nầy, họ đã cố chấp nhận sự bắt tay vì
kinh nghiệm thuở xưa chúng ta trước đây đã có. Ngày nay nhà
thờ đã trở nên hiện đại. Họ bước đến và đưa cánh tay phải bày
tỏ tình thân hữu, và đó gần như là cách họ làm điều đó. Nhưng
nó sẽ không bao giờ thay thế được chỗ chiếc ghế than khóc điển
hình thuở xưa nơi nơi mà những tội nhân bị gọi ra và trở nên
đúng đắn với Đức Chúa Trời. Đúng thế.
73 Ngày nay họ đang cố gắng thay thế sự dâng phần mười của
Đức Chúa Trời. Họ đang cố chấp nhận điều gì đó. Người ta đang
cố làm cho nó khác đi. Họ đi xuống và tổ chức chơi đánh bài
trong những nhà thờ, chơi xổ số. Xổ số sẽ không bao giờ thế chỗ
của sự dâng phần mười của Đức Chúa Trời. Những bữa ăn tối,
trùm lên bằng sự bán hàng, những buổi đi chơi ngoài trời, làm
tăng lên tiền để trả hết những món nợ khác, điều đó sẽ không
bao giờ thay thế cho sự dâng hiến và dâng phần mười Đời đời
của Đức Chúa Trời. Nó sẽ không bao giờ thay thế điều đó. Nhưng
tuy nhiên chúng ta đang cố gắng làm điều đó.
74 Đó là gì? Đó là những linh quyến dụ đang đi xuống, cố gắng
để thay-…thay thế điều gì đó cho Lời Đức Chúa Trời. Đức Chúa
Trời không có sự thay thế cho Lời Ngài. Nó là Đời đời và mãi
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mãi. Đức Chúa Trời không có điều gì để thay thế đức tin. Đức
tin không có sự thay thế. Hi vọng sẽ không bao giờ thế chỗ của
đức tin. Đức tin chỉ một mình. Nó đứng một mình. Nó sẽ không
bao giờ lấy…Hi vọng có thể không bao giờ thay thế chỗ của nó.
Hi vọng là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang
trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy,
hay đúng hơn là, đức tin. Hiểu không? Hi vọng là một việc; đức
tin là một việc khác. Hi vọng trông mong cho điều đó; đức tin đã
có nó rồi. Một bên là đức tin theo lý trí; và bên kia thì nhắm vào
sự mặc khải của Đức Chúa Trời. Điều đó sẽ không bao giờ chiếm
chỗ của nó. Chúng ta đang cố gắng, nhưng chúng ta đang làm tất
cả sự thay thế nầy.

75 Chúng ta đang cố gắng để xây dựng những nhà thờ to lớn
thay thế cho việc gởi những nhà truyền giáo đi. Sự thay thế khác.
Chúa Jêsus không bao giờ ra lệnh cho bất cứ ai xây dựng nhà thờ.
Điều đó không bao giờ được ra lệnh trong Kinh Thánh. Chúng
ta đã xây dựng những thần học viện, họ đã để điều đó chiếm
chỗ của sự truyền giáo. Chúng ta…Chúa Jêsus không bao giờ bảo
chúng ta xây một thần học viện. Chúng ổn thôi. Sự giáo dục, cố
gắng lấy điều đó để thế chỗ. Nó sẽ không bao giờ làm điều đó.
Sự ủy thác của Chúa Jêsus là “đi khắp thế gian và giảng Phúc âm
cho mọi người,” cho đến tận thế. Vì thế tất cả những sự thay thế
chúng ta có sẽ không bao giờ thay cho sự chân thật.

76 Ngày nọ tôi đã có một kinh nghiệm, một sự thay thế. Tôi đã
bị đau chiếc răng cấm, phải nhổ răng. Sáng nay tôi đã gắn một
chiếc răng giả vào đó. Tôi hầu như không thể nói được. Nó sẽ
không bao giờ thay cho chiếc răng thật được. Không, thưa quí
vị! Ồ, chao ôi!

77 Anh em có thể lấy một người và diện đồ cho người đó thật
bảnh bao, tạo con người đó ra từ gỗ, phấn, bất cứ cái gì anh em
muốn, và tập trung vào đó rất nhiều. Nó không có cảm giác,
không ý thức. Nó sẽ không bao giờ thế chỗ của con người thật
nào. Nó cũng sẽ không muốn sự biến đổi giả nào để bước đến và
nói, “Tôi đã gia nhập một giáo hội. Tôi sẽ cố gắng làm tốt hơn.”
Nó sẽ không bao giờ thế chỗ của khuônmẫu cổ xưa thật, mà Đức
Chúa Trời đã sai đến, sự cải đạo Thánh Linh mà khiến cho một
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con người khác hẳn trong lòng. Nó không thể làm điều đó, bởi
vì không có Sự sống bên trong nó. Không có điều gì ban cho nó
Sự sống.
78 Cách đây không lâu tôi đã thấy nghệ sĩ vĩ đại mà đã đưa ra,
bức tượng nầy, tôi muốn nói, đã làm bức hình này của Môi-se.
Không thể nhắc lại tên ông ấy bây giờ. Ông làmột nghệ sĩ Hi Lạp.
Phải mất cả đời ông. Và khi ông đã có nó đạt đến chỗ quá hoàn
hảo như ông nghĩ, ông trở nên quá xúc động trước ảnh tượng
Môi-se, vì thế ông đã đập vào đầu gối của nó, và nói, “Hãy nói đi,
Môi-se!” Nó trông rất thật! Nó quá đúng với mẫu quá hoàn hảo
đến nỗi giống Môi-se rất nhiều, so với ý tưởng của ông, đến nỗi
ông đã đập nó bằng cái búa để làm cho nó có cảmgiác.
79 Hãy đặt vào trong trí của hội thánh. Cho dù anh em thay thế
như thế nào đi nữa, anh em có hội chúng to lớn như thế nào đi
nữa, anh em hát những bài hát hay thế nào đi nữa, hội chúng
của anh em ănmặc đẹp thế nào, anh em có được nhiều điều nầy,
điều kia, hay điều nọ, anh em có thể đánh đập, cảm nhận, bất cứ
điều gì. Nó sẽ không bao giờ thế chỗ của Sự Sống, cho đến khi
Đấng Christ giáng xuống trong hình thức Đức Thánh Linh, vào
trongHội thánh đó, và ban cho nómột kinh nghiệmmới về được
tái sanh. Nó sẽ không bao giờ thay thế của Lời Đức Chúa Trời. Lời
Đức Chúa Trời đứngmột mình.
80 Mi-chê đã có Lời. Người biết mình đã có Lời. Người đã có Lời
được viết ra, người đã cóNó cũng bằng khải tượng. Người đã biết
điều gì Đức Chúa Trời đã phán trong Lời Ngài. Người biết những
gì Đức Chúa Trời đã phán trong sự hiện thấy. Chúng đều đến với
nhau. Người biết đó là Lẽ thật, do đó người đã không sợ.
81 Nhưng thần linh quyến dụ nầy, trông giống như những gì
đã được làm, ngày nay. Để làm cho giáo hội có nhiều thành viên
hơn, để làm cho giáo hội có những thuộc viên tốt hơn, nó đã
hạ những thanh chắn tất cả những sự dạy dỗ Đức Thánh Linh
khuôn mẫu cổ xưa xuống. Nó cho phép những người đàn ông
tham gia vào những nhóm có tính cách xã hội với nhau, xuống
tầng hầm họ có thể chơi những trò chơi. Điều đó sẽ không bao
giờ giúp thay thế cho phòng cao, nơi họ nhóm lại cầu nguyện để
được ban choĐức ThánhLinh. Nó cho phépnhữngngười phụnữ



22 LỜI ĐƯỢC GIẢNG

đến với nhau nói chuyện đùa cợt và các thứ, và có nhiều chuyện
vớ vẩn chẳng có gì. Điều đó sẽ không bao giờ thay thế cho một
buổi nhóm cầu nguyện. Những phụ nữ, cách họ đi ra và ăn mặc
ngày nay, đó là—đó làmột điều xấu hổ.

82 Tôi đã nghe một lời nhận xét của Anh Neville, nói, “Những
người Mỹ tội nghiệp,” nói, “họ đã gởi hết quần áo của họ ra nước
ngoài.” Đúng thế. Họ đang đi dạo khắp nơi trong những bộ đồ
lót của mình. Họ…Điều đó đúng. Họ phải tặng chúng cho những
nhà truyền giáo, bởi vì nhà truyền giáo…Dân chúng và những
người ngoại giáo trong các nước khác đang mặc chúng. Những
người nầy đang làm việc mà không có chúng, trông dường như
họ rất thích điều đó.

83 Tôi sẽ nói cho anh em biết, có điều gì đó đã bị xuyên tạc, và
đó là sự giảng dạy về Phúc âm của Chúa Jêsus Christ. Chính là
ma quỷ đã lột trần quần áo của anh chị em. Không bao giờ đã
có ngoài một người trong Kinh Thánh đã từng xé áo quần họ, đó
là người bị ma quỷ chiếm hữu. Và nó đi vào một hình thức ôn
hòa ngày nay, giống như anh ta dễ gần gũi, giống như anh ta tốt,
giống như điều đó được lắm. “Thời tiết mát hơn, và nó sẽ khiến
bạn mát mẻ hơn nếu bạn cởi áo quần ra.” Đàn ông đang đi dạo
lên xuống các sân, và khỏa thân một nửa, và những người nữ
cũng giống vậy. Thế nào, các bạn đang trở nên vậy không còn tự
trọng nữa hơn những con chó, với nhau vậy. Vấn đề là gì? Tôi
không đang cố làm tổn thương các bạn. Tôi chỉ đang cố gắng nói
cho anh em biết đó là sự chiếm hữu củama quỷ, và anh em đang
lắng nghe theo những linh dẫn dụ đang nói với anh em, “điều đó
thì ổn thôi,” nhưng đó là lời nói dối.

84 Hạt giống lúa mì sẽ chỉ sanh lúa mì thôi. Nếu anh em là Cơ-
đốc nhân, anh em sẽ không làm điều đó. Anh em không thể làm
điều đó. Anh em thực sự không thể làm điều đó. Anh em đã
có được một đức tin trí tuệ và nói, “Anh Branham, tôi tin Kinh
Thánh.” Đời sống của anh emnói rằng anh em không tin. A-men.
Những thần linh quyến dụ thông thạo Lời Đức Chúa Trời.

85 Người đã biết chỗ mình đang đứng, Mi-chê biết. Người đã có
Lời Đức Chúa Trời. Người là một người rất không được người ta
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ưa thích. Không ai thích ông bởi vì ông nói Lẽ thật, mặc dù họ
thích những thầy giảng này.

86 Bây giờ, một việc khác đã xảy ra. Tôi tin và suy nghĩ rằng
bất cứ người đàn ông, hay đàn bà nào, đã từng có kinh nghiệm
với Đức Chúa Trời, đều chắc chắn có một chút cảm xúc. Tôi thực
sự tin điều đó. Đúng thế. Nhưng anh em biết điều gì không? Họ
đã tiếp nhận sự cảm động nhất thời của phép báp-têm bằng Đức
Thánh Linh. Họ chỉ lấy được nhiều sự ồn ào, và chẳng có gì trong
đó. Anh em sống thật thánh khiết như anh em sống ồn ào, thế
thì anh em sẽ được lắm. Những cảm xúc thì dĩ nhiên là tốt; “sự
luyện tập thân thể có lợi không đáng kể.” Nhưng những linh dẫn
dụ đã vượt qua đi vào trong nhóm người thánh khiết, và nó lấy
họ để chỉ yên nghỉ trên “bởi vì họ có thể la hét” hay “bởi vì họ có
thể nhảymúa, bởi vì họ có thể tạo cảm xúc.”

87 Người lớn tuổi ở dưới đó, người đứng đầu củahết thảynhững
nhà tiên tri của họ, những thầy giảng, ông ta quá tin chắc rằng
mình đúng, đến nỗi ông ta đã tự làmmột cặp sừng và nhảy múa
khắp nơi, và tạo nên một sự náo loạn lớn hơn. Ông định đẩy
quân A-si-ri kia ra khỏi đất nước. Nhưng đó là một lời nói dối!
Lời Đức Chúa Trời đã nói khác hẳn. A-men. Đấy, anh em có thể
được cảm động, nếu đằng sau đó anh em đã có được loại cảm
xúc đúng, loại cảm xúc thích hợp đang gợi lên sự cảm xúc của
anh em.

88 Đa-vít nhảy múa trước mặt Chúa, và vợ ông đã cười nhạo
ông. Và Đức Chúa Trời trên Trời nhìn xuống, phán, “Hỡi Đa-vít,
ngươi là người đẹp lòng Chính Ta.” Nhưng động cơ của ông đúng.
Đời sống ông xứng đáng, đằng sau điều đó.

89 Vì thế, chỉ bởi vì chúng ta có thể được cảm động, không có
nghĩa rằng chúng ta được cứu. Bởi vì chúng ta đi nhà thờ, không
có nghĩa là chúng ta được cứu. Đừng tin những thần linh quyến
dụ kia. Một Thần linh thật của Đức Chúa Trời, một Lời chân
chính của Đức Chúa Trời, là Lẽ thật của Đức Chúa Trời; là Hạt
Giống của Đức Chúa Trời, sẽ sản sinh ra Đức Chúa Trời trong
đời sống của anh em; anh em sẽ trở nên tin kính, thánh thiện,
thánh khiết.
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90 Chúng ta tìm thấy giữa nhiều người những cảm xúc, và vân
vân, ở đó bắt đầu trở nên nói chuyện tầm phào và nói xấu sau
lưng, và tất cả loại của những việc không tin kính. Thưa anh
em, đó là chất độc acid sulfuric trong hội thánh. Nó là quyền lực
ma quỷ. Linh của những nam và người nữ vây quanh lẫn nhau,
và cố đẩy ra, nói, “Điều nầy thì không đúng, và điều nầy không
đúng, và điều kia không đúng.” Nếu anh em muốn đuổi nó đi,
chín trong mười lần nó chính là kẻ đang khuấy động, điều đó
không đúng. A-men. Đức Chúa Trời ghét sự bất hòa giữa anh em.
Hãy cung kính, hãy thánh khiết, hãy yêu Đức Chúa Trời, chiến
đấu vì Ngài. Và chừngnào anh embiết sự sốngmình lớn lên bằng
Kinh Thánh, với sự thanh khiết của tấm lòng, sự thanh khiết của
ý tưởng, tình yêu thương hướng về anh em mình, cố hết sức để
dựng lên Nước Đức Chúa Trời, và làm những việc kia, ăn mặc
đứng đắn, sống đúng đắn, nói chuyện đứng đắn, đi đến những
nơi đứng đắn, thế thì anh em có thể có tất cả những cảm xúc
mìnhmuốn, vàmọi người sẽ tin nó.

91 Chúa Jêsus phán, “Các ngươi là muối của đất. Song nếu mất
mặn đi, thì không dùng chi được nữa, chỉ quăng ra ngoài và bị
người ta đạp dưới chân.” Nếu anh em chỉ là muối thôi, điều đó
không tốt. Nhưng nếu anh em có hương vị trong đó, anh em sẽ
có hương vị của biển cả và thế gian sẽ khát khao. Anh em có vị
mặn, họ sẽ bị khát. Ô, chao ôi!

92 Những linh quyến dụ đang tiến tới, ma quỷ dưới hình thức
giả dạng. Xem kìa, chúng ta đang ở trong ngày cuối cùng. Chúng
ta đang ở thời sau rốt. Thế gian gần như sẵn sàng để bị say chếnh
choáng, giống như một chỗ sưng lên nhức nhối ở đâu đó sẽ nổ
tung ra vào một trong những ngày nầy và cái hạch của nó vọt
ra ngoài. Nó trở thành ô uế. Không có thuốc mỡ nào có thể chữa
lành. Họ từ chối huyết—huyết thanh. Họ bác bỏ cách trị bệnh.
Anh emmang theomột cục sưng ở nơi kia, và nếu anh em không
nhận lấy thuốc kháng sinh penicillin hay điều gì đó để đánh gục
nó ra, hay điều gì khác, nó sẽ cứ tiếp tục lớn lên cho đến lúc nó
sẽ vỡ tung.

93 Đó là những gì thế gian đã làm. Nó đã bắt đầu, suy giảm, cách
đây không lâu. Người ta đã bỏ đi nhiều tư tưởng to lớn, những
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thần cảm giả mạo đi vào và bắt đầu nói với dân sự điều nầy, điều
kia, hay điều nọ. Chúng ta đã chạy tán loạn thành chín trămmấy
giáo phái khác nhau, mỗi người có một quan điểm khác nhau.
Họ nói, “Chúng tôi tin đây, thời kỳ! Đó là tất cả những gì chúng
tôi tin.” Họ không thể để Đức Thánh Linh đi vào. Họ không thể
có đường lối đúng đắn. Đức Chúa Trời đã có một đám người có
thể la hét, thế rồi mọi người phải la hét. Họ đã có một số người
nói tiếng lạ, thế thì mọi người phải nói tiếng lạ. Họ đã có hết thảy
giống như điều nầy, cho đến khi nó trở nên (cái gì?) hoàn toàn bị
hư hỏng với những linh quyến dụ, quyến dụ dân sự làm những
cảm xúc này khi không có Đức Chúa Trời ở trong đó gì hết. Thế
rồi họ đi ra và sống bất cứ đời sống gì họ thích sống, và rồi gọi
đó là “Cơ-đốc nhân.”

94 Và thế gian ngồi và nhìn xem, nói, “Ồ, nhìn xem đó! Tôi cũng
tốt như họ.”

95 Giống như tôi đã nói đêm nọ về con lợn, về tội nhân. Anh em
không thể quở trách…Tội nhân là tội nhân. Đừng cố sửa đổi anh
ta. Đừng cố nói với anh ta điều nầy, điều kia, hay điều nọ. Người
đó là tội nhân, từ lúc ban đầu. Anh ta là con lợn, từ lúc ban đầu.
Anh ta không biết điều gì khác. Nếu anh ta đi xem phim, và anh
ta đi vào ngày Chúa nhật, và đi chơi môn bóng, và anh ta làm tất
cả mọi thứ, anh ta là tội nhân, từ lúc ban đầu. Bản chất người đó
giống như con lợn. Con lợn già dán mũi nó xuống đống phân và
ăn mọi thứ ngũ cốc ra cho nó, cùng mọi thứ; thế đấy, đó, nó là
con lợn. Anh em không thể khiển trách nó. Nó là con lợn. Đó là
con đường với những tội nhân. Nhưng khi anh em đi và tự gọi
mình là Cơ-đốc nhân, và dánmũi anh em vào nó, thế thì anh em
chẳng tốt gì hơn nó, nhưng mà, anh em còn tệ hơn. Hãy ra khỏi
giữa nó. Hãy bỏ thế gian đi. Hãy buông bỏ. Hãy để Đức Chúa Trời
làm việc. Hãy buông ra.

96 Anh em buông ra như thế nào? Vì nhiều người đang tự hỏi
ngày nay, đang nói, “Thôi được, Anh Branham, anh buông bỏ
như thế nào?” Tôi biết anh em đã nghe nhiều hệ thống thần học
về điều đó, “hãy buông bỏ.” Nhiều người thực sự cố gắng làm
đổ mồ hôi, cố gắng để buông bỏ. Nhiều người đi quanh quẩn và
nói, “Tôi sẽ kiêng ăn trong bốn mươi ngày để tôi có thể làm điều
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gì đó.” Anh em không cần phải kiêng ăn bốn mươi ngày. Anh
em cần buông bỏ vì thế gian và hết thảy những điều xấu nầy, và
nhận lấy Lời Đức Chúa Trời ở trong lòng. Anh em đã được dạy
dỗ làm điều đó như thế nào. Anh em không làm điều đó bằng
cách nhảy lên nhảy xuống, cũng không làm điều đó bằng cách
kiêng ăn bốn mươi ngày. Anh em làm điều đó bởi một tấm lòng
đầu phục với Đức Chúa Trời Toàn Năng.
97 Giống như một ấu nhi. Tôi để ý em bé phía sau đó, mẹ nó
đã cố gắng mặc cho nó một chiếc áo vét nhỏ, buổi sáng nay. Nó
muốn đặt cánh tay bé nhỏ của mình vào trong ống tay áo. Nó
không thể đặt cánh tay mình vào đó; nó không biết cách. Chị em
đã chỉ dẫn cho nó đặt tay vào. Nó muốn đặt tay vào đó, nhưng
nó chỉ đập chung quanh. Nó không hề đặt vào trong ống tay áo.
Nó biết nó không ở trong tay áo.
98 Và anh em cũng biết rằng anh em không đúng với Đức Chúa
Trời, khi anh em vẫn nói xấu, nói dối, làm mọi thứ. Anh em
không thể thích hợp với Đức Chúa Trời, tôi không quan tâm anh
em thuộc về bao nhiêu giáo hội, cho đến khi linh hồn của anh
em bắt đầu biến đổi. Thưa anh em, đó là khuônmẫu xưa, nhưng
nó sẽ cô đọng lại và bồi bổ cho linh hồn của anh em.Đúng!
99 Cố gắngđặt cánh taynó vào, nóđã cómột người nàođóđể chỉ
dẫn nó, cách đặt tay vào. Rồi khi nó xỏ được tay mình vào chiếc
áo nhỏ bé của nó, nó biết nó đúng rồi.
100 Đó là đường lối cho mỗi Cơ-đốc nhân được sanh lại. Khi
người đó thực sự vào trong Đức Chúa Trời, người đó thận trọng
trong đời sốngmình với Lời Đức Chúa Trời và nhận biết hàng lối
của mình với từng chút của Nó. Người ấy có được sự nhịn nhục,
mềm mại, yên lặng, nhu mì, năng lực, đức tin, tình yêu thương,
sự vui mừng, bình an. Người ấy không bị xao động giống như
sóng biển. Người không lo lắng về từng việc nhỏ. Người không
nhảy ở đây hay đó, giống như một nút chai trên đại dương lộng
gió. Người ấy kiên định. Tâm hồn người thanh khiết. Những tư
tưởng của người trong sạch. Những ý định của người trong sạch.
Sự chọn lựa của người ấy đúng đắn. Và người đó biết mình đi
trong đường lối của Lời Đức Chúa Trời. Cả địa ngục không thể
dời chuyển được người ấy. Người được xếp hàng bằng Lời Đức
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Chúa Trời. Người có tình yêu Thiên Thượng, sự trong sạch trong
lòng, đối với mọi người nam và nữ. Người có…Người ấy đã tránh
khỏi những việc thuộc về thế gian, chúng đã chết với người;
người không ham muốn nó nữa. Ồ, anh chị em không thể làm
cho một cô gái có Đức Thánh Linh mặc những bộ đồ trông giống
như những người không tin kính và ra khỏi đó chẳng vì điều gì.
Không, thưa quý vị.
101 Vậy thì, không cần đi đến nói với cô ấy rằng cô ấy sai, bởi vì
cô ấy sẽ không tin anh em, bởi vì đó là tất cả những gì cô ấy biết.
Đó là niềm vui của cô ta. Người phụ nữ mặc những đồ ngắn kia;
họ đi ra, vào buổi tối, ngay khi những người đàn ông đến nhà;
họ đang đến chỉ để cắt cỏ trong sân, vì vậy khi…Và nói với tôi
điều đó đúng chăng? Thưa các phụ nữ, tôi không muốn nói các
chị—các chị thì xấu xa. Tôi không muốn nói các phụ nữ vô đạo
đức. Nhưng các chị em không nhận thức, thưa chị em, rằng một
tà linh đã nắm giữ chị em. Chị em làm điều đó để làm gì? Chị
em có đủ cảm giác để biết rằng nó không làmmát hơn. Nó nóng
hơn. Đó là một tà linh.
102 Chị em nói, “Tôi à? Tôi, tôi đã đi nhà thờ!” Nê-bu-cát-nết-sa
là một con người vĩ đại. Nhưng, bởi vì ông đã trở nên kiêu căng,
Đức Chúa Trời cho ông linh của một con bò, và để ông ăn cỏ
trong bảy năm, và những móng tay ông mọc dài ra trông giống
như một số phụ nữ nầy chung quanh đây. Điều đó đúng. Và ông
đã bị ma quỷ chiếm hữu.
103 Mộtngười đànôngđãbịmaquỷ chiếmhữuvàđã cởi áo quần
ra. Người ta không thểmặc áo quần cho anh ta. Anh emhiểu điều
tôimuốnnói không?Nó là những thần linh quyến dụ.
104 Giáo hội của anh em chịu đựng điều đó. Thầy giảng của anh
em thì sợ nói bất cứ điều gì, sợ anh chị em sẽ không nộp vào
phầnmười củamình nữa. Đó là lý do. Đó là nan đề. Chà, chao ôi!
Làm thế nào anh em giảng với một đám chim ó, trừ phi anh em
đem họ trở lại đạo và làm đúng với Đức Chúa Trời, ngay từ đầu?
Họ sẽ chúi mũi vào trong thứ đã chết mọi lúc. Những gì anh em
cần là một sự vứt bỏ rác rưởi đi, và một sự phục hưng điển hình
cũ lan tỏa từ bờ biển nầy đến bờ biển khác, và có được những
người nam và nữ sống đúng với Đức Chúa Trời. Hãy buông thả,
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những việc của thế gian! Hãy tháo bỏ, sự giảng dạy xoa dịu tầm
thường. A-men. Hãy giảng dạy Phúc âm. Đức Chúa Trời đã phán
vậy. “Nếu các ngươi yêu mến thế gian, hay những thứ thuộc về
thế gian, thì tình yêu thương của Đức Chúa Trời chẳng ở trong
các ngươi.”

105 Người ta có thể nhảy lên nhảy xuống, và la hét suốt đêm, và
nói tiếng lạ như đổ những hạt đậu trên da bò khô; bước ngay
ra ngoài, sáng hôm sau, với đủ tính khí để chơi với lửa, tiếp tục
đi ngay ra và nói trong nhà thờ điều gì đó mà sẽ gây cho cả hội
thánh bị đổ vỡ. Không điều gì trong thế gian ngoài những linh
ma quỷ, quyến dụ! Cần trở về với Lời, nơi Đức Chúa Trời là trong
sạch, thánh khiết. A-men. Điều đó đúng. Những linh quyến dụ
thông thạo Lời Đức Chúa Trời!

106 Đây là một người, cách đây không lâu, có một bà nhỏ bé…tín
đồ Công giáo có một tá ở trên đó. Đã qua thời kỳ mãn kinh của
bà, và những mạch máu lộ ra trong tay bà và trên trán của bà.
Nếu một thầy giảng có Đức Thánh Linh đáng tin cậy…tôi nghĩ.
Người đó đã tóm cái chai chứa thứ đó, ra khỏi tay bà ta, đang đi
chung quanh xức dầu cho nhiều người với thứ đó. Chà! Chao ôi!
Đó là anti-christ! Tôi không quan tâm máu có chảy ra từ lỗ mũi
hay từ đầu bà ta không, hay ở đâu, thưa anh em, không có máu
nào sẽ thế chỗ của Chúa Jêsus Christ Con Đức Chúa Trời. Đó là
Huyết duy nhất tôi biết về. Bà ta có thể có dầu chảy ra từ một
tay nầy, còn tay kia chảy ra rượu, nhưng, nếu anh em dùng nó
trong bất kỳ hình thức nào của tôn giáo, nó là ma quỷ. Hãy xem
cách những thầy giảng sẽ bị sa ngã vì cái thứ vớ vẩn như vậy đó
thế nào!

107 Những gì chúng ta cần, là trở lại với Sách Hướng Dẫn, trở về
với Lời Đức Chúa Trời! Đây là Lời Đức Chúa Trời, Kinh Thánh
thân quen đầy phước hạnh. Nói, “Ồ, tôi sợ trở nên thế, Anh
Branham à. Tôi sợ rằng tôi sẽ mất một số niềm vui của mình.”
Vấn đề là gì? Anh emkhông biết sự vuimừng là gì.

108 Tôi đã nói rằng tôi không kết án người say rượu vì đi ra và
say xỉn. Người đó có tính khí thất thường. Anh ta không biết. Anh
ta thức dậy, một buổi sáng, anh cảm thấy buồn chán, một cảm
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giác buồn nôn. Đi ra và uống hai hay ba chai bia, và đi ra ngoài
và uốngmột ít rượu uýt-xki, và tất cả thứ đó.

Ngậmmột điếu thuốc quen thuộc và hítmột hơi, rồi phà khói
ra lỗ mũi giống như anh ta là một chiếc xe lửa chở hàng. Chỉ thế
thôi. Tôi không lên án anh ta; đó là tất cả thú vui mà anh ta biết.
Đó là tất cả điều anh ta biết về. Anh ta là con lợn, bởi bản chất.
109 Xấu hổ cho anh emnhững người tự xưng làmột Cơ-đốc nhân
và dựa vào những việc như vậy cho vui, trong khi Phúc âm Đức
Thánh Linh không là gì khác ngoài một nhà máy điện to lớn vĩ
đại của sự vui mừng. Phúc âm Đức Thánh Linh là một sự say mê
hoàn hảo cho mọi người bị buồn chán. Anh em sẽ nhận thức
uống Phúc âm của Đức Chúa Jêsus Christ, được đầy dẫy Đức
Thánh Linh, anh em bị say cho đến khi anh em lìa khỏi thế gian
nầy, a-men, sự vui mừng không tả xiết và đầy dẫy sự vinh hiển.
Có một sự khích lệ thường xuyên. Đó là sự say sưa liên tục, say
cả ngày lẫn đêm! A-men. Đó là Lời Đức Chúa Trời.
110 Giáo hội đến gần, thông qua việc khác. Họ phải có một bữa
tiệc nhỏ ở đâu đó nơi tất cả họ đi ra trên bờ biển, để có sự tiêu
khiển. Một nhóm đánh bài đến với nhau, vì tình thân hữu. Đúng
thế. Tổ chức khiêu vũ, đôi khi, ở nhà của một trong những thuộc
viên, đôi khi trong tầng hầm nhà thờ. Nhảy đầm, được chấp
nhận, cố nhận lấy điều gì đó để thỏa mãn. Việc gì vậy? Họ là
một đám lớn những con lợn, dù thế nào đi nữa. Họ là những con
lợn, từ lúc ban đầu. Nếu họ từng đến tiếp xúc với Đấng Christ, họ
hẳn có rất nhiều sự vui mừng, những việc kia sẽ tắt ngấm trước
nửa đêm, đối với họ. Phúc âm, say về Thánh Linh, sự vui mừng
không thể tả xiết và đầy sự vinh hiển.
111 Đừng lên án tội nhân; hãy thương xót người đó. Hãy để người
đó tiếp tục và hút thuốc, hãy để người đó uống rượu, hãy để
người đó đánh bài. Đó là thú vui của anh ta. Đừng quở trách anh
ta. Trở về nhà cùng mọi thứ, mệt mỏi và kiệt sức, họ cần thú vui
nào đó. Việc dành cho anh em làm là sống một đời sống tin kính
đến nỗi anh em có thể chứng minh với họ rằng Phúc âm nắm
giữ gấp mười ngàn lần hơn điều đó, dành cho người đó. [Băng
trống—Bt.] Và nếu người đó chết trong tình trạng ấy, anh ta sẽ
đi xuống địa ngục, với rượu của anh ta. Đó là bị trúng độc của
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ma quỷ. Nếu anh ta chết, lúc đang kéo lê ống điếu cũ kỹ đó, Đức
Chúa Trời là Đấng Phán Xét của họ. Nếu anh ta chết, lúc đi ra
khỏi nơi đây, đang khiêu vũ, và chạy quanh với những bộ đồ vô
đạo đức ấy, Đức Chúa Trời là Quan Án của họ.

112 Nhưng có một điều, nếu anh em chết dưới Quyền năng xức
dầu của Đức Thánh Linh, giống như Ê-tiên khi ông ngước lên
nhìn thấy mặt Đức Chúa Trời, đã nói, “Tôi thấy các từng Trời
mở ra, và Chúa Jêsus đang đứng bên phải,” anh em ở ranh giới
của Thiên đàng, giống như con chim nhạn trong chuồng của
nó. A-men.

113 Những linh quyến dụ thông thạo Lời Đức Chúa Trời! Hãy
buông ra, hãy bỏ đi. “Làm thế nào anh làm điều đó, Anh
Branham?” Cứ bỏ đi thôi. Đó là tất cả anh emphải làm. Hãy nhận
lấy Lời Đức Chúa Trời. Đừng cố thực hiện việc gì. Đừng cố đánh
đổ bàn thờ và vừa đánh, vừa la, “Lạy Chúa, xin ban Đức Thánh
Linh cho con! Chúa ôi, xin ban cho con Đức Thánh Linh!” Ngài
sẽ không đến, với sự đánh đập của anh em trên bàn thờ đó. Điều
đó không ích lợi gì. Không. Đó không phải là đường lối Nó đến.
Ấy là, hãy chiếm giữ Ngài bằng Lời Ngài!

114 Nhìn xemPhi-e-rơ. Phi-e-rơ đã ở trong sự bối rối, trông giống
như ông sắp chết. Và ông đã thấy Chúa đến, đang bước đến trên
mặt nước. Và ông đã nói, “Lạy Chúa, nếu phải Chúa, xin khiến
tôi đến.”

Chúa phán rằng, “Hãy lại đây.”

115 Bấy giờ Phi-e-rơ nói, “Bây giờ hãy chờ một chút, Chúa ôi, cho
phép tôi tiếp tục kiêng ăn bốn mươi ngày, để xem tôi có thể đi
bộ trên mặt nước được, hay không. Ôi Chúa, xin để tôi có đủ
Thánh Linh cho mình, để tôi có thể nhảy múa trong Thánh Linh
và nói tiếng lạ, trong chiếc thuyền nầy, rồi tôi mới có thể bước
ra”? Không, thưa quí vị! Ông đã nhận Đức Chúa Trời ở Lời Ngài,
để buông ra và bỏ đi. Đức Chúa Trời đã dẫn ông qua.

116 Điều gì sẽ xảy ra nếu Đức Chúa Trời đã gặp Môi-se, và Ngài
phán, “Hỡi Môi-se, hãy đi xuống trong xứ Ê-díp-tô, và nói với
Pha-ra-ôn, ‘Hãy để dân Ta đi’”? Điều gì sẽ xảy ra nếu Môi-se đáp,
“Hãy cho tôi đi kiêng ăn trong bốn mươi ngày, trước đã, rồi xem
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nếu tôi có đủ đức tin để vâng lời Ngài không, Đức Chúa Trời ôi.
Xin ban cho tôi điều gì đó, điều gì khác, Chúa ôi. Cho phép tôi
nói với Ngài đôi điều, trước tiên, hãy cho tôi thấy tôi có ở trong
Thánh Linh không”? Môi-se đã không bao giờ đòi hỏi điều gì,
người chỉ nhận lãnh Đức Chúa Trời ở Lời Ngài, và lấy đi. Đó là
đường lối anh em phải làm, nhận Đức Chúa Trời ở Lời Ngài. Rồi
anh em biết anh em sẽ có thể làm điều đó. Người đã không chờ
đợi cho đến lúc điều gì khác xảy ra, người chỉ tiến lên và đã thực
hiện nó.

117 Còn về Ê-li, khi người xuống núi Cạt-mên, sau khi đã ở trên
đó trong một thời gian dài thì thế nào? Và người đã gặp một bà
góa nghèo nàn. Bà là một…Bà là người nước ngoài, dân Ngoại.
Và khi người đi xuống đó gặp bà, bà đang nhặt vài que củi, trong
sân. Và Đức Chúa Trời đã phán với người, “Hãy đi xuống đó tới
nhà của người đàn bà góa đó.” Thật đúng là nơi cho nhà truyền
giảng phải đi!

118 Tại đây người đi xuống đó đến nhà người đàn bà góa. Và bà
đã làm gì, bà đã nhặt lấy hai que củi. Người hỏi, “Ngươi đang
làm gì?”

119 Bàđáp, “Đangnhặt củi. Tôi chỉ cònđủbột để làmhai cái bánh
bột bắp. Đó là tất cả những gì tôi còn lại. Đã ba năm rồi chúng tôi
không có mưa.” Và nói, “Thế thì tôi sẽ làm những cái bánh bột
bắp nầy. Và tôi và con trai tôi sẽ ăn xong, rồi chết.”

120 Người nói, “Trước tiên, hãy làm cho tamột cái!” Halêlugia! Ồ,
ta biết ta hơi điên một chút, nhưng dù sao đi nữa, ta cũng đứng
về phía Chúa. Nói, “Hãy làm cho ta một cái, trước đã. Vì, CHÚA
PHÁN NHƯ VẬY.” Thế đấy.

121 Điều gì thế? “Nhưng trước hết hãy tìm kiếm Nước Đức Chúa
Trời, và sự công bình của Ngài.” Không phải Nước Đức Chúa Trời
và “một sự ồn ào nhỏ,” không phải Nước Đức Chúa Trời và “một
cảm xúc ngắn ngủi,” không phải Nước Đức Chúa Trời và “điều
nầy hay điều kia nhỏ bé.” Nhưng, “Đức Chúa Trời, và sự công
bình của Ngài, và tất cả những việc khác kia sẽ được ban thêm
cho anh em.” Đặt trước hết!
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122 Vậy thì, bà góa ấy nghe điều đó. “Đức tin đến bởi sự người ta
nghe, nghe bởi Lời.” Bà nói, “Đó là Lời của Chúa, vì đó là người
thánh của Đức Chúa Trời. Đó là tiên tri của Đức Chúa Trời, và tôi
biết đó là Lẽ Thật. Và đó là Lời Đức Chúa Trời.”
123 Bấy giờ, bà đã không chạy qua hàng xóm hỏi xem làm điều
đó như thế nào. Bà đã không muốn đi chia phần của mình…và
nói cho hàng xóm, nói, “Này, bà nghĩ gì? Thầy giảng đi ngang qua
nhà tôi, nói điều nầy. Susie, bà nghĩ gì về việc nầy?”
124 Bà đi vào, bắt đầu đổ ra. Bà buông ra. Bà buông ra tất cả
những gì bà đã có, để bà có thể có nhiều hơn. Đó là những gì thế
gian ngày nay cần, là một sự buông ra khuôn mẫu tốt đẹp thuở
xưa về những gì mình có. Halêlugia! Bà đã đổ ra, để bà có thể
nhận được đầy tràn. Bà đã đổ ra hết thảy dầu bà có, và mọi thứ
dầu bà có và hết thảy bột bà đã có, cho thầy giảng, cho Nước Đức
Chúa Trời. Và khi bà đổ nó ra hết ở đó, Đức Chúa Trời ngự xuống,
đổ đầy tràn thùng bột, đổ đầy hũ dầu. Bà lại đổ nó ra, trong dĩa
của thầy giảng. Và Nó lại đến, đổ đầy nó lần nữa. Ngài đã đổ vào.
Mỗi lần bà đổ nó ra, Ngài lại đổ đầy.
125 Tôi muốn nói, ngày nay, nếumột người đổ ramọi hành động
vô nghĩa về sự ồn ào ầm ĩ, và Cơ-đốc giáo giả mạo nầy, và để cho
Đức Thánh Linh chiếm chỗ của Nó, sẽ có một sự phục hưng bắt
đầu ở Phố thứ Tám và Penn mà sẽ lan rộng khắp đất nước. Giũ
sạch đi những chuyện vô nghĩa. Hãy trở lại với Lời Đức Chúa
Trời. Hãy đổ nó ra, để anh em có thể được đổ đầy. Anh em hãy
buông ra, và Đức Chúa Trời sẽ để cho đến. Anh em hãy đổ hết
ra, Đức Chúa Trời sẽ đổ vào đầy tràn. Mọi việc bé nhỏ, về, “Anh
phải làm điều này, và anh phải làm điều kia; và anh em nên làm
điều nầy và nên làm điều kia.” Hãy quên nó đi! Hãy đổ nó ra hết
vì linh hồn của anh em!
126 Hãy nói, “Đức Chúa Trời ôi, xin để con, từ nay hoàn toàn…
ngày này, hoàn toàn thuộc Ngài. Chúa ôi, con đến với tấm lòng
tan vỡ. Con đến với một tâm thần ăn năn hối cải. Con yêu Ngài.
Ngài biết con yêu Ngài. Và con muốn quên đi tất cả sự ngu dại
này của tất cả bốnmươi ngày kiêng ăn nầy và xem thử con có thể
đến gần Đức Chúa Trời hơn không, và tất cả điều nầy, điều kia,
điều nọ, hết thảy đều vô nghĩa này.”
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127 Hãy ngừng điều đó lại! Không có Lời nào bảo anh em phải
kiêng ăn bốn mươi ngày. Không một điều nào. Không gì trên thế
gian bảo anh em kiêng ăn, trừ phi Đức Chúa Trời muốn bảo anh
em. Nếu anh em kiêng ăn, anh em sẽ không chịu đói, và dùng đủ
những điều nầy. Khi anh em đang kiêng ăn, thưa anh em, anh
em sẽ được vui mừng và hạnh phúc luôn. Có người nói, “Đừng
xuất hiện trước người ta giống như những kẻ đạo đức giả, với
gươngmặt dài ra, vì buồn rầu. ‘Tôi đang kiêng ăn bốnmươi ngày.
Những đĩa đồ ăn không thích hợp cho tôi nữa. Tôi đã giảm ba
mươi cân, và người ta nói với tôi trông tôi khỏe hơn sau khi trải
qua điềunầy.’” Ồ, vô lý! Đó là những linh dẫndụ củamaquỷ.
128 Hãy đến gần bàn thờ, và nói “vinh hiển thay, vinh hiển thay,
vinh hiển thay” cho đến khi anh em hầu như không thể nói điều
gì khác, và nói, “Anh em phải nói tiếng lạ trước khi anh nhận
đượcĐức Thánh Linh.” Chuyện vô lý! Hãy đổ nó ra hết!
129 Gạt bỏ điều đó ra khỏi hệ thống của anh em và đến với Lời
của Đức Chúa Trời! Ngài phán, “Hãy hối cải, ai nấy trong các
ngươi, phải nhơn Danh Đức Chúa Jêsus chịu phép báp-têm để
được tha tội mình, rồi anh em sẽ lãnh sự ban cho của Đức Thánh
Linh.” Đức Chúa Trời không giữ Lời Ngài, thì Ngài không phải là
Đức Chúa Trời. A-men. Hãy đổ hết ra. Hãy nhận lấy sự đổ đầy. A-
men. Chà! Tôi ưa thích điều đó. Đó là Lời Ngài. Đức Chúa Trời đã
phán vậy. Đúng thế. Và khi Đức Chúa Trời đã phán điều đó, Đức
Chúa Trời sẽ lo liệu nó. Được rồi. Mọi sự anh em chuẩn bị, mọi
việc đi nhà thờ anh em có thể làm…
130 Nó thực sự giống như dưới đây nơi chiếc xe hơi hoạt động
mà người ta dựng nên một đống lớn toa trần, hay, một đống lớn
xe khách. Tôi đã thường làm việc ở đó. Và họ lấy và dựng nên
những chiếc xe chở khách đường dài to lớn kia cùngmọi thứ, và
đặt gỗ cứng vào, và bày biện gỗmàu gụ khắp chung quanh, cùng
mọi thứ trông rất đẹp, đưa nó ra đó trên đường ray tàu hỏa, và
nó chết cứng ra đó. Ở đó có động cơ, nhưng không có năng lượng
hơi nước trong đó. Nó chỉ để đó.
131 Những gì nó cần hômnay làmột ít lửa trong đầumáy. Những
gì nó cần ngày nay là một ít năng lượng hơi nước. Những gì nó,
hội thánh, cần ngày nay là, đun sôi; nồi nấu sôi nóng nhất để
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làm sôi cạn đi tội lỗi ra khỏi đời sống của anh em, là tình yêu
thương. Và nếu anh em không thể yêu nhau, làm sao anh em
định yêu Đức Chúa Trời là Đấng anh em chưa từng thấy? Tình
yêu thương che đậy vô số tội lỗi. Hãy vào trong tình yêu thương
với Đức Chúa Trời, rồi anh em sẽ yêu nhau, lúc đó anh em sẽ yêu
mến hội thánh, anh em sẽ yêumến Cứu cánh, anh em sẽ yêumọi
điều đáng tin kính, và anh em sẽ giữ mình cho khỏi những việc
của thế gian.
132 Những thần linh quyến dụ đang đi dạo quanh bảo cho dân
sự điều nầy, điều kia, hay điều nọ, “Họ phải làm điều nầy. Họ phải
làm điều kia.” Đó là vì những giáo phái đó đã dấy lên, và họ có
một sự hiện thấy nhỏ bé mà họ nói, “Ồ, này, tôi tin rằng một
người…Tôi tin có chuyện như la lớn trong Kinh Thánh.” Điều đó
đúng. Đó là sự thật. Họ lập nên một giáo phái ra từ đó, “Khi bạn
la lớn, bạn đã có Điều đó.” Nhưng anh emkhông có.
133 Người kế tiếp đứng lên, nói, “Việc nói tiếng lạ.” Điều đó đúng.
Điều đó có trong Kinh Thánh. “Thế đấy, khi bạn nói tiếng lạ, bạn
đã có Điều đó.” Nhưng nhiều người đã nói tiếng lạ mà không có
Nó. Thấy không?Đó không phải Nó. Không, thưa quí vị.

Nhiềungười nói, “Thôi được, chúng ta phải nói tiên tri.”
134 Hãy xem những nhà tiên tri ở đây với những chiếc sừng trên
đầu họ, đang nhảy lên nhảy xuống và nói tiên tri. Mi-chê nói,
“Các ngươi, mọi người, đang nói dối.” A-men. Đúng. Đức Chúa
Trời không đến như thế. Đức Chúa Trời đến với tấm lòng chân
thật mà đến với tâm thần ăn năn, tan vỡ. “Người nào vừa đi, vừa
khóc đem giống ra gieo, ắt sẽ trở về vui mừng, mang bó lúa quý
giámình.” A-men. Hãy làm cho đúng điều đó, thưa bạn.
135 Rất nhiều khoa nghiên cứu ma quỷ, ma quỷ đang hoạt động
trong linh hồn con người! Hãy xem trái biết cây. Hãy coi chừng
loại đời sống gì mà một người sống. Hãy xem cách họ đang
hành động, xem cách họ làm, xem động cơ của họ là gì. Điều đó
đúng như không thể được…Và nếu tôi nói cho anh em biết rằng,
“Đường lối duy nhất…Những chiếc xe hơi đậu ở đây, tất cả xếp
hàng tại đây. Thiên đàng thì ở Charlestown. Anh em không thể
đi bộ được. Chỉ có một cách anh em có thể đến, là bằng xe hơi.
Và mọi người bước qua hàng phải mang theo vào năm ga-lông
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xăng.” Đây là xe của anh ấy, nhưng nếu anh ấy không có xăng
anh ấy không thể làm xe chạy. Ồ, điều đó thật chính xác, hoàn
toàn là cách nó có ở Thiên đàng. Nếu anh em chết mà không có
Đức Chúa Trời, tôi không quan tâm anh em sống như thế nào
và anh em đã làm nên bao nhiêu chiếc xe hơi, nếu tình yêu của
Đức Chúa Trời không có ở đó để kéo anh em vào Nước Đức Chúa
Trời, anh em bị hư mất.

136 Có điện tích âm và điện tích dương. Cho dù dòng điện tích
dương nầy chạy ở đây nhiều thế nào đi nữa, nếu không có dây
đất, nó sẽ không bao giờ cháy sáng. Đúng thế. Anh em phải được
cắm rễ, được tiếp đất trong tình yêu của Đức Chúa Trời. Ô, thưa
anh em! Hãy mang điện âm và điện dương đó đến với nhau,
thì anh em sẽ có Sự Sáng, Sự Sáng Phúc âm khuôn mẫu tốt đẹp
xưa. Hãy để Nó lan rộng ra từ bờ biển nầy đến bờ biển khác.
Anh em sẽ không bao giờ có được Điều đó mà không có nó. Cho
dù với điện tích dương anh em có thể làm rúng động và nhảy
nhót nhiều thế nào đi nữa, anh em phải có dây đất để lóe lên Sự
Sáng. A-men.

137 Anh em có bao giờ để ý? Anh em đặt dây đất ở đây trên cái
nầy, và mỗi mẫu nhỏ đi thẳng xuống lại đây để đến tận dưới ga
ngầm, đi xuống ngay vào lòng đất. Vàmỗi lầnmột người bắt đầu
bén rễ và được tiếp đất trong Lời Đức Chúa Trời, nó bén rễ và
tiếp đất dựa vào Đồi Sọ, nơi xa kia, nơi cái neo, cột trụ vững chắc
của Đức Chúa Trời được mang đến nơi đó, để lóe lên Ánh sáng
của Phúc âm. A-men.

138 Anh em biết việc gì không? Nhiều người trong những nhà
xác nghi thức lạnh lẽo to lớn vĩ đại nầy ở ngoài đây, đang giả vờ
rao giảng Phúc âm. Một nhà truyền giảng trẻ đến với tôi ngày
hôm qua, thuộc về một trong những giáo phái lớn nhất có trong
xứ ngày nay, ngoài Công giáo. Ông nói, “Anh Branham à, tôi đau
ốm và mệt mỏi.” Ông nói, “Họ định may cho những nhà truyền
giảng chúng tôi mặc những chiếc áo dài và lật cổ áo tròn, và—và
giảng về những việc nào đó. Và họ sẽ bảo chúng tôi giảng gì, mỗi
quý.” Ông nói, “Tôi không thể chịu đựng điều đó lâu hơn nữa.”
Ông nói, “Tôi phải làm gì? Tôi phải bắt đầu rao giảng Phúc âm
không?”
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139 Tôi nói, “Thưa anh, chừng nào anh còn ở lại với giáo phái đó,
hãy tôn trọng nó. Anh nói đúng như những gì họ muốn. Nhưng
hãy bước đến gần người trưởng lão của anh hay trưởng ban lễ
tân, và nói, ‘Thưa ông, tôi đã được tái sanh bởi Thánh Linh của
Đức Chúa Trời. Đây là Lời Đức Chúa Trời. Nếu ông để tôi giảng
Điều đó, tôi sẽ ở trong giáo hội của ông. Nếu không, tôi ra đi. Hãy
giao nó lại cho người khác.’” Đó là cách để thực hiện điều đó.
Đừngnói vòng vo. Đừng tiêu cực.Hãyđi ra vànói đó là gì. Đúng.
140 Ông nói, “AnhBranham, anh nghĩ tôi có thể cómột hội chúng
không?”
141 Tôi đáp, “Nơi nào có Xác chết, thì những chim Ưng sẽ nhóm
tại đó.” Đúng thế, họ sẽ đi theo.
142 Giống như, có lần, một người đã cho ấp những con gà. Này,
không phải là chuyện đùa. Tôi không muốn nói để đùa giỡn. Tôi
muốn nói đó là một quan điểm. Ông ta định cho ấp gà con của
mình,mà ông lại không có đủ trứng. Ông đã đặtmột cái trứng vịt
vào bên dưới. Và khi chúng nở ra hết thảy, chú vịt là vật trông có
vẻ buồn cười nhất mà những con gà từng thấy. Vì thế gà mẹ kêu
cục cục với bầy gà con và những con gà con chạy đến, nhưng chú
vịt không biết thứ ngôn ngữ đó. Song, ngày nọ, gà mái dẫn nó ra
phía sau nhà kho. Cómột con lạch phía dưới sau nhà kho. Khi vịt
con đó ngửi thấy nước đó, nó chạy xuống nước thật nhanh hết
sức. Gà mái mẹ kêu, “cục cục, cục cục, cục cục.” Và chú vịt nhỏ
kêu, “Honk, honk, honk.” Nó bị dẫn về phía nước. Tại sao? Bản
chất nó, là con vịt. Khi nó ngửi thấy mùi nước, thưa anh em, nó
không thể tránh xa khỏi nơi đó, vì nó làmột con vịt.
143 Và tôi nói hôm nay, bất cứ ai thực sự muốn tìm kiếm Đức
Chúa Trời, họ sẽ không để giáo hội sai khiến họ những việc mà
họ không thể sống, việc kia hay việc nọ. Nếu anh em có bản tính
của Đức Chúa Trời trong anh em, anh em sẽ đi đến sự thánh
khiết. Anh em sẽ hành động điều đúng. Anh em sẽ ủng hộ việc
tốt. Anh em sẽ làm điều tốt. Anh em sẽ nghĩ đến điều tốt. Anh em
sẽ sống điều đúng. Nếu anh em là vịt, anh em thích nước. Nếu
anh em là Cơ-đốc nhân, anh em yêu thích Đấng Christ. Nếu anh
em là kẻ ác, anh em sẽ thích những điều thuộc về ma quỷ. Nếu
anh em là chim ó, anh em ăn những vật chết. Nếu anh em là lợn,
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anh em sẽ ăn đống phân. Anh em đang ở đâu ngày nay? Đúng.
Anh em tuyên bố lên đây, ăn những thứ thuộc về Chúa, rồi đi
xuống và cắm rễ với ma quỷ. Có điều gì sai trật với việc đó. Hãy
thôi lắng nghe những linh; chúng là ma quỷ. Cho dù nếu anh em
phải chống lại một mình. Những người đàn ông đàn bà rốt cuộc,
gần như, chẳng được kể đến gì cả, là những người nam và nữ đã
đứng đơn độc với Đức Chúa Trời.
144 Nhìn xemMi-chê, cách người đã đứng đó như thế nào; không
phải như tảng đá Gibraltar, nhưng là Vầng Đá Muôn Đời. Người
đã nói, “Ta sẽ không nói điều gì cả…Ta không quan tâm đến
những gì thần học viện nói. Ta không quan tâm đến những gì
hội chúng nói. Ta không để ý đến những gì nhà vua nói. Nếu
họ chặt đầu ta, ta sẽ chỉ nói những gì Đức Chúa Trời đặt vào môi
miệng ta.” Người đã đúng. Người đã đúng.
145 Và ngày nay, thưa quý ông bà, đừng quan tâm đến những gì
thế gian dành cho quý vị, những gì nó khẩn khoản mời mọc, cái
loại chích ngừa họ có, và tuyên bố, “Nếu anh em gia nhập giáo
hội, anh em sẽ ổn thôi.” Đó là sự tiêm chủng giả tạo. Tại sao? Anh
emvẫnmắc căn bệnh tội lỗi. Đúng thế. Nhưng tôi nói cho anh em
biết một điều, thưa anh em, điều đó sẽ chích ngừa anh em khỏi
tội lỗi, đó là, hãy đến qua Huyết báu của Đức Chúa Jêsus Christ
và được đầy dẫy Đức Thánh Linh, và đó sẽ là sự tiêm chủng anh
em cho khỏi mọi tội, và sự hammuốn của anh em sẽ được Thiên
đàng trói buộc, và anh em sẽ không có thời gian cho những việc
của thế gian.

Xin chúng ta cầu nguyện.
146 Lạy Cha Thiên thượng của chúng con, khi chúng con thấy
những linh quyến dụ này ở trên dân sự, và biết rằng chúng đang
coi khinh những việc thuộc về Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời ôi,
con cầu xin, Ngài sẽ nắm giữ mọi người nam và nữ ở trong đây
hôm nay. Xin cho đây là một ngày, Chúa ôi, để họ sẽ nhận biết
rằng đời sống họ không ăn khớp với Lời. Và họ đang lắng nghe
những điều sai lầm, mà ma quỷ đang khiến họ được xoa dịu
bằng tạp chí Chuyện Thật tầm thường, những chuyện vớ vẩn hư
hỏng quen thuộc của thế gian, và những sự trưng bày phim ảnh
xưa cũ và chương trình không lành mạnh trên truyền hình. Ôi
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Đức Chúa Trời, những thứ như vậy không thể được cho Cơ-đốc
nhân nhìn xem! Đức Chúa Trời ôi, nó khiến chúng con đau ốm.
Ngài đã phán điều đó đã khiếnNgài đau ốm, giống nhưnônmửa.
Ngài phán, “Chó liếm lại đồ nó đã mửa, và một—và một con heo
lại lăn lóc trong bùn.” Một con chó già sẽ mửa ra cái gì đó. Xin
hãy thấy một người được sanh non, được cho là, một người đạo
đức giả đến với bàn thờ, và giống như họ định mửa lên thế gian;
tuy nhiên cứ tiếp tục, họ trở lại ngay và ăn lại thứ đó. Ôi Đức
Chúa Trời, xin tẩy sạch Nhà Ngài, Chúa ôi. Halêlugia! Xin ban
Đức Thánh Linh đến với sự tin chắc thuở xưa như vậy đến nỗi
sẽ tẩy sạch lòng hammuốn của con người và thanh tẩy linh hồn
họ, và làm cho họ sạch và khiến người đó trở nên một tạo vật
được Thiên đàng trói buộc. Xin ban cho người đó…Xin làm mới
lại tuổi trẻ và lời thề của người ấy như chim ưng, để có thể bay
lên và trổi hơn những việc thuộc về thế gian nầy, và bay vút lên
trên các từng Trời kia ở đó người đó có thể nhìn thấy những nỗi
ưu phiền đang cách xa. Xin nhậm lời, Chúa ôi.

147 Ngài ví sánh những tiên tri Ngài với chúng, với những chim
ưng, mà có mắt của chim ưng, có thể bay cao, và thấy trước
những sự việc một thời gian dài trước khi nó có ở đó. Ôi Đức
Chúa Trời, xin ban ơn cho hội thánh nhỏ bé nầy. Xin ban ơn cho
những người đã đến đây. Xin ban ơn cho những người khách lạ ở
cổng hôm nay. Và cho họ biết rằng Sứ điệp nầy không nhằm vào
một cá nhân nào, nhưng đặc biệt nhằm vào, lạy Chúa, những ai
đang cần hết sức; biết rằng ngày nào đó chúng con phải đứng với
nhau trước sự phán xét của Đức Chúa Trời, và biết rằng chúng
con sẽ chịu trách nhiệm vì biết Lẽ thật mà không nói Nó. Cha ôi,
con cầu xin Điều đó sẽ xảy đến với mỗi tấm lòng. Trong Danh
Chúa Jêsus.

148 Chúng ta cứ cúi đầu một lát, tôi tự hỏi có người nào đó ở đây
sáng hôm nay muốn nói, “Anh Branham, tôi đau ốm và mệt mỏi
về những việc tầm thường cũ kỹ nầy. Tôi đã có những việc tầm
thường đã bám riết theo tôi quá lâu. Tôi—tôi luôn luônmuốn đổ
nó ra. Tôi—tôi đang làm những việc mà tôi không nên làm, và
tôi biết điều đó. Nó không thích hợp với một Cơ-đốc nhân. Tôi
không muốn làm điều đó; Đức Chúa Trời biết tôi không muốn.
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Và tôi không muốn lắng nghe linh đó nữa. Nó là điều đã kéo cả
đời sống tôi, ra khỏi tình yêu thương thật và sự tự do trong Đấng
Christ. Tôi muốn anh cầu nguyện cho tôi, Anh Branham, để nó
sẽ—nó sẽ lìa khỏi tôi ngày nay.” Mời bạn giơ tay lên? Mọi đầu
đều cúi xuống. Đức Chúa Trời ban phước cho các bạn. Ồ, chao ôi,
hàng chục bàn tay! Những việc tầm thường nhỏ mọn cũ, những
việc tầm thường xưa khiến anh em bàn tán hay là bắt đầu một
số kiểu ồn ào trong nhà thờ, khiến anh em đứng về phía này hay
phía khác như thế. Ô, đó là sự không tin kính. Đó là sự bất hòa
giữa anh em. Và anh em đừng làm điều đó. Anh em không cần
điều đó. Anh em đừngmuốn điều đó và những việc nhỏmọn cũ,
những cám dỗ thấp hèn quen thuộc cùng những việc khác, cầm
giữ anh em lại.

149 Hãy nói, “Đức Chúa Trời ôi, con không muốn những thứ đó
nữa. Con đau ốm và mệt mỏi vì nó. Hôm nay con sẵn sàng để
vứt bỏ nó. Con đang đến bây giờ, Chúa ôi, và con muốn thoát
khỏi mọi tính ích kỷ. Nếu anh em con không cư xử đúng với
con, con sẽ cầu nguyện cho người ấy dù thế nào đi nữa. Nếu cha
con không đối đãi tốt với con, con sẽ yêu người dù thế nào đi
nữa. Nếu vợ, hay chồng con, không cư xử đúng lẽ với con, con
sẽ cố gắng, khiêm nhường, trước Đức Chúa Trời. Lạy Chúa, con
chỉ nhìn xem Vương Quốc của Ngài. Con muốn tâm trí con ngay
thẳng. Con muốn lòng con đầy dẫy sự vui mừng. Con muốn bắt
đầu vào việc, khi sự quấy nhiễu thực sự đang ồn ào quanh con,
con vẫn muốn chịu đựng với đôi tay giơ lên và tấm lòng thanh
sạch trước Ngài, Chúa ôi, biết điều nầy, rằng ngày nào đó con sẽ
gặpNgài. Conmuốn có loại kinh nghiệmđó. Chúa ôi, xin làm cho
con điều đó, từ hôm nay.”

150 Mời các bạn giơ tay lên, người nào đó đã không giơ tay của
họ cách đây một lát. Đức Chúa Trời ban phước cho anh em. Đức
Chúa Trời ban phước cho anh em. Chị ơi, hãy đàn dạo ngắn trong
lúc chúng ta cúi đầu. Bao nhiêu anh chị em thật sự muốn nói
điều đó? Đừng chơi đùa bây giờ. Đây không phải là lúc chơi. Đây
là lúc tiếp nhận. Đây là lúc anh em phải nhận lấy Điều đó. Hãy
đến, đổ nó ra ngay bây giờ. Mời anh chị em? Hãy đến, dâng mọi
điều anh chị em có cho Đức Chúa Trời. Hãy nói, “Đức Chúa Trời
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ôi, con không có nhiều lắm. Con chỉ là một người nội trợ tầm
thường. Con không thể làm nhiều, Chúa ôi, nhưng con—con có
thể đọc Kinh Thánh của Ngài, con có thể cầu nguyện mỗi ngày.
Con có thể ném đi mọi thứ rác rưởi trong tâm trí con. Con có thể
ném đi mọi thứ vớ vẫn đó ra ngoài. Con phạm nhiều điều mà
nhà truyền giảng đã nói sáng nay, vì thế con—con đang đổ nó ra
ngày hôm nay. Con không muốn có nó. Đức Chúa Trời ôi, xin đổ
đầy con bằng tình yêu thương. Xin đổ đầy con với điềumà khiến
con yêu được kẻ thù mà con ghét cay ghét đắng nhất. Con thực
sự cần điều đó, Chúa ôi.”
151 Trong khi chị ấy chơi đàn, mời anh em đến đây giờ nầy và
đứng tại bàn thờ một lát, trong lúc chúng ta hiệp chung cầu
nguyện. Nếu anh em thực sự muốn nói điều đó lúc nầy, nếu
anh em thực sự sẵn sàng vì điều đó, anh em sẽ không bao giờ
rời khỏi bàn thờ nầy hôm nay với điều đó trong lòng, nếu anh
em đến chân thành. Và nói, “Tôi đang đến gần nơi đây chỉ đứng,
một phút thôi, Anh Branham, vâng, trong khi anh đích thân, có
lời cầu nguyện với tôi.” Tôi—tôi muốn anh em đến, cầu nguyện.
Anh em sẽ đến bây giờ chứ? Anh em sẽ cúi đầu, ai sẽ đứng lên và
đến bàn thờ, đứng chung quanh bàn thờ?

Xinđừngquakhỏi con, Ôi CứuChúanhânhiền,
Nguyện nghe tiếng con kêu cầu van khóc;
Lúc bao người được Ngài kêu gọi mừng vui,
Ô, xin đừng qua khỏi con.

Cứu Chúa, Cứu Chúa ôi,
Nguyện nghe tiếng con kêu cầu van khóc;
Lúc bao người được Ngài kêu gọi mừng vui,
Ô, xin đừng qua khỏi con.

152 Cho dù anh em là Cơ-đốc nhân bao lâu đi nữa, anh em vẫn
có những linh tầm thường cũ kia nói với anh em, khiến anh em
buông thả, khiến anh emnói xấu về người nào đó. Khimột người
đến gần và bàn tán về người nào khác, anh em gia nhập ngay với
họ và, ồ, chỉ nói xấu họ. Điều đó sai, thưa anh em. Đừng làm thế.
Cuối cùng nó sẽ giữ anh em ở lại bên ngoài Đất hứa. Nếu anh chị
em chỉ giữ những thứ cũ tầm thường mà anh chị em không nên
có, nếu tình yêu của Đức Chúa Trời thực sự không ở trong lòng
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anh chị em, anh chị em sẽ là những quí bà và quí ông, đến gần
và nói, “Đức Chúa Trời ôi, con đang đổ nó ra ngay ở đây, sáng
nay, ngay tại đây. Con sẽ đi khỏi bàn thờ nầy với một con người
khác.” Anh chị em sẽ đến chứ?

153 Có tội nhân nào chưa bao giờ tin nhận Chúa Jêsus, và bạn
biết mình là tội nhân, bạn không biết Ngài là Đấng Cứu Rỗi của
mình? Bạn nói, “Anh Branham, vâng, tôi nghĩ tôi đã có nhiều
sự vui thú. Tôi đi khiêu vũ và dự những bữa tiệc cùng mọi thứ
kia. Tôi xem những loại biểu diễn không tốt. Và tôi—tôi đã đọc
những loại văn chương bậy bạ. Tôi đã đọc những quyển sách
trước đây có những câu chuyện thô bỉ trong đó. Tôi hầu như vui
thú đọc nó.” Thưa anh em, có điều gì đó sai trật với anh em. Đó
là sự ham muốn của anh em; đấy, anh em hãy để tôi xem một
người đọc loại sách gì, để cho tôi thấy những gì người đó xem,
lắng nghe âm nhạc người đó nghe.

154 Ngày nọ, đến gần chiếc xe, một người nào đó đưa tay ra và
mở chiếc ra-đi-ô của tôi, loại nhạc thô tục cũ nào đó. Tôi nói,
“Tắt cái đó đi. Tôi không muốn nghe thứ đó.” Một thứ nhạc bugi-
ugi nào đó.

Người ấy nói, “Ồ, tôi thích nghe nhạc đó.”

Tôi nói, “Bản tánh của anh không ổn. Anh sai rồi.”

155 Khi tôi ra khỏi nơi nầy, sau đó vài ngày, lên phía trên núi hay
sườn đồi, câu cá, với người đó. Những chú chim nhỏ đang hót.
Chim chiền chiện hót líu lo. Chim nhạn, hay chim họa mi, đang
bay lượn trên bầu trời, hót lên ca ngợi. Tôi đã la lên với chàng
trai đó, tôi nói, “Kìa, anh bạn, đó là âm nhạc của tôi. Cứ mở điều
đó. Đó là ra-đi-ô của tôi. Đức Chúa Trời ban chúng xuống để hót
cho tôi nghe trong lúc tôi ở đây. Nó làmêmdịu linhhồn tôi.”

156 Tốt hơnmọi thứ cũ rích đó, nhữngmáy hát tự động nầy đang
ầm ĩ, tiếp tục, nơi mà thậm chí bạn không thể ăn ở chốn công
cộng. Nó là thực đơn củama quỷ. Nó là nhà củama quỷ, làmmọi
thứ rối lên với tội lỗi. Anh em bị làm cho tê liệt hết thảy ở đó
và tận hưởng điều đó chăng? Khi người ta đặt tiền của họ vào
trong những hộp nhỏ cũ, và mọi thứ cũ kỹ nhớp nhúa phát ra,
anh em thưởng thức điều đó ư? Anh em thật đáng xấu hổ. Anh
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em là người sa ngã. Anh em xa cách với Đức Chúa Trời. Anh em
không biết Đức Chúa Trời. Nếu anh em đã biết Đức Chúa Trời,
trong sự tha thứ về tội lỗi của anh em, anh em sẽ không bao giờ
nghe những thứ vớ vẩn như thế. Nó sẽ làm chết anh em. Anh
em—anh em có thể bị mửa ra vì nó. Anh em đừng muốn nó. Đồ
ăn của anh em tốt hơn. Anh em yêumến Đức Chúa Trời. Anh em
có muốn đến sáng nay, quì xuống ở đây với những người xưng
nhận tội lỗi nầy sáng nay không?

157 Đây là những người nam người nữ đang quì gối ngay ở đây,
đã là Cơ-đốc nhân trong nhiều năm. Tôi không làm cho họ bỏ
đạo. Nhưngnhững gì tôi làm là nói với họ rằngmaquỷ, đang rình
mò chung quanh họ, để giữ cho họ ở bên ngoài Sự VuiMừng trọn
vẹn. Đức Thánh Linh là Sự VuiMừng. Thưa anh em, tôi thức giấc
nhưngười say, tôi đi ngủ nhưngười say, tôi say sưa suốt ngày, say
suốt đêm. Ồ, tôi chỉ—tôi chỉ yêu…Tôi đi câu cá, tôi chỉ, “Xin đừng
qua khỏi tôi, Ôi Cứu Chúa nhân từ. Xin nghe tôi kêu nài.” Tôi
đi săn, và hát ca ngợi Đức Chúa Trời. Tôi đang giảng, tôi…mọi
nơi tôi đi. Anh em chẳngmuốn cách đó sao? Đầy dẫy Đức Thánh
Linh, Điều đó kích thích anh em. Ôi, chao ôi! Nghe họ hát những
bài hát dơ bẩn xưa, thì anh em có thể hát bài này:

Tôi sắp đi về miền Đất hứa,
Tôi sắp đi về miền Đất hứa;
Ô ai sắp đến và đi với tôi?
Tôi sắp đi về miền Đất hứa.

Tôi sắp đi về miền Đất hứa,
Tôi sắp đi về miền Đất hứa;
Ô ai sẽ đến và đi với tôi?
Tôi sắp đi về miền Đất hứa.

Khi nào tôi sẽ đếnnơi yênnghỉ đầyphướchạnh
đó,

Và được phước hạnh mãi mãi!
Khi tôi sẽ thấy mặt Cha tôi,
Và yên nghỉ nơi ngực Ngài?

Tôi sắp đi về miền Đất hứa,
Tôi sắp đi về miền Đất hứa;
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Ô ai sẽ đến và đi với tôi?
Tôi sắp đi về miền Đất hứa.

158 Anh em sẽ đến, đi cùng chứ? Tôi nhớ lúc gần năm trămngười
chúng ta đang đứng ở nơi kia lúc tôi làm phép báp-têm cho một
trămhaimươi người, khoảng thời gian nầy trong năm, ở bờ sông
dưới đây, thì SaoMai vĩ đại đó đến chiếu sáng trên dòng sông đó.
Halêlugia! Một Tiếng từ Nó, nói, “Ngày nào đó ngươi sẽ truyền
bá Phúc âm khắp thế gian.” Làm sao một chàng trai dốt nát, tầm
thường, nghèo nàn có thể làm điều đó? Đó là ân điển của Đức
Chúa Trời! A-men.

159 Ô, ai sẽ đến và đi? Hãy giũ sạch, quăng qua một bên, mọi
gáng nặng lúc nầy. Đừngnghe những linh quyến dụ kia. Hãy đến,
lắng nghe Lời Đức Chúa Trời, CHÚA PHÁNNHƯVẬY! “Phước cho
nhữngngười đói khát sự công bình, vì họ sẽ được no đủ.”

160 Chúng ta hãy cúi đầu giờ nầy trong lúc chúng ta cầu nguyện
với những người nầy tại bàn thờ.

Hỡi con cái yêu dấu, tôi muốn anh chị em nhớ, sáng nay, anh
chị em ở đó quăng hết gánh nặng. Anh em ở đó để quăng hếtmọi
gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương anh em. Phao-lô đã nói, trong
Hê-bơ-rơ, chương 12.

…thấy rằng chúng ta…được nhiều người chứng kiến vây
lấy như đám mây rất lớn như vậy, chúng ta cũng nên
quănghết gánhnặng, và tội lỗi…dễ vấn vương chúng ta,…

Và ta còn nói chi nữa? Vì…thời gian sẽ không…nói
về Ghê-đê-ôn,…về Ba-lác, Ba-rác,…về Sam-sôn,…về Giép-
thê; về Đa-vít…về Sa-mu-ên, và về các đấng tiên tri:

Những người đó bởi đức tin đã thắng được các nước,
làm sự công bình, được lời hứa, bịtmiệng của sư tử,

Tắt ngọn lửa hừng, lánh khỏi lưỡi gươm, từ yếu đuối
được trở nên mạnh mẽ, và trở nên sự…anh dũng…khiến
quân thù chạy trốn…

Và những người đàn bà đã nhận được người nhà mình
chết sống lại…
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Và những người khác có kẻ đã chịu sự tra tấn, nhạo
cười và roi vọt dữ tợn,…nữa, còn hơn điều này nữa,
xiềng xích và lao tù:

Và—và những kẻ khácmà chịunhững thử thách…nhạo
cười…roi vọt…

…hết thảy họ dầu nhơn đức tin đã được chứng tốt,…

Và hết thảy những người này, dầu nhơn đức tin đã
được chứng tốt, song chưa hề nhận lãnh điều đã được
lời hứa:

Vì Đức Chúa Trời có sắm sẵn điều tốt hơn cho chúng ta,
hầu cho không có chúng ta thì họ có thể không đạt đến
sự trọn vẹn được.

Thế thì vì chúng ta…được nhiều người chứng kiến vây
lấy như đám mây rất lớn như vậy, chúng ta cũng nên
quăng hết gánh nặng, và tội lỗi…dễ vấn vương chúng ta,
hầu cho chúng ta có thể lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc
chạy đua đã bày ra cho ta,

Nhìn xemĐức Chúa Jêsus là cội rễ và cuối cùng của đức
tin; Đấng đã chịu sự vui mừng đã đặt trước mặt mình,
chịu lấy thập giá, khinhdể điều sỉ nhục, và…hiện nay ngồi
bên hữu ngai của Đức Chúa Trời.

161 Chúa Jêsus, trong lời cầu nguyện của Ngài, đã phán, “Cha ôi,
con Tự làm nên thánh.” Chúa Jêsus làm chomình trở nên thánh,
vì Hội thánh. Ngài có thể cưới vợ, nhưng Ngài đã không làm điều
đó. Ngài đã làm chomình trở nên thánh. Ngài phán, “Xin làm họ
nên thánh, Cha ôi, bằng Lẽ thật. Lời Cha là Lẽ thật.”
162 Vậy thì, chúng ta hãy quăng hết mọi gánh nặng. Anh em có
một sự cám dỗ chăng? Anh em có điều gì đó về mình, khiến anh
em nói khi anh em không nên nói chăng? Ôi Đức Chúa Trời! Xin
đặt nó ở đó giờ nầy. Hãy đặt nó ở đó, xem Lửa từ bàn thờ giáng
xuống và cất nó đi. Hãy xem tình yêu của Đức Chúa Trời liếm
sạch nó. Hãy xem mọi tính ích kỷ xưa, cách anh em nói với vợ
mình, cách các chị đã nói với chồngmình, cách anh chị emnói về
người lân cận mình, cách anh em nói về dân sự trong hội thánh,
hãy đặt nó trên bàn thờ sáng nay, và Lửa của Đức Chúa Trời sẽ



NHỮNG THẦN LINH QUYẾN DỤ 45

giáng xuống cất nó đi ngay, và tình yêu Thiên Thượng sẽ cháy
vào chỗ nó.

163 Anh em bị đau ốm chăng? Hãy đặt nó lên bàn thờ, nói, “Chúa
ôi, nó đây nầy. Xin dựng nên trong conmột thần linh trong sạch.
Tạo nên trong con một quyền năng chữa lành.” Hãy xem những
gìĐứcChúaTrời sẽ làm.ĐứcChúaTrời sẽ làmđiềuđó sángnay.

164 Lạy Cha Thiên thượng của chúng con, chúng con cúi đầu
trong sự Hiện diện của Ngài, thay cho những người kia tại bàn
thờ. Xin để ân điển Ngài ngưng đọng trênmỗi một người của họ,
Cha ôi. Bây giờ khi họ…Chúa ôi, con không thể làm điều đó cho
họ được. Tự họ phải làm điều đó. Không ai có thể làm điều đó
cho họ. Chỉ một mình họ phải làm điều đó. Xin hãy để linh hồn
họ giờ nầy nói với chính mình, “Ôi Đức Chúa Trời, sự cám dỗ
nầy, con xin đặt nó ở dưới đây, Chúa ôi. Con sẽ không bao giờ
lấy lại. Cho dầu điều gì đến hay đi chăng nữa, con sẽ để nó tiêu
tan, từ rày trở đi. Cái lưỡi nầy của con đã dễ dàng về phía những
người ngồi lê đôi mách, Chúa ôi, con đang đặt nó xuống đây. Con
sẽ không bao giờ nhặt nó lên nữa. Xin thánh hóa lưỡi con, Chúa
ôi. Xin cho con cảm thấy Thiên sứ đang đến, giống như Ê-sai khi
người nói, ‘Tôi là kẻ có môi dơ dáy. Khốn thay cho tôi!’” Và Thiên
sứ đến, lấy cái kềm, và đi đến bàn thờ và gắp than Lửa đỏ, và
đặt trên môi ông và thánh hóa ông. Đức Chúa Trời ôi, xin làm
nên thánhmỗi người nói, mà nói điều sai trái và gieo sự bất hòa,
sáng nay. Xin nhậm lời, Chúa ôi.

165 Tất cả những căn bệnh đã cúi đầu ở đây trong tòa nhà nầy,
những người mắc bệnh, đang biết rằng chúng, cũng là những
con quỉ. Đức Chúa Trời ôi, với tư cách đầy tớ Ngài, con quở trách
chúng, nhơn Danh Đức Chúa Jêsus. Xin cho chúng ra khỏi mỗi
người đau ốm. Và xin cho mọi người mà không sạch, những
người nam, cũng như những người nữ, mà có những ý nghĩ ô
uế, tục tĩu, tà dâm, Đức Chúa Trời ôi, xin lấy nó ra khỏi họ. Hết
thảy những người nầy ở đây đang cố gắng bỏ thuốc lá, và những
thức uống xã giao, những bữa tiệc nhỏ, cùng những sự ích kỷ;
Đức Chúa Trời ôi, xin khuấy động tấm lòng họ bằng Đức Thánh
Linh trong đường lối như vậy để những điều kia không còn có
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một sự ham muốn nào nữa. Nó sẽ không có chỗ; anh em được
đầy dẫy Đức Thánh Linh, từ nay trở đi.

166 Đức Chúa Trời ôi, xin khiến hội thánh nhỏ bé nầy như bụi
gai đang cháy. Khiến nó là một nơi Đức Thánh Linh, làm cho nó
là một ngọn Lửa đang cháy, để thế gian nầy có thể quay lại thấy
sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời ôi, xin bắt đầu
với một nhóm người nhỏ bé nầy, hai trăm người ở đây sáng nay.
Xin nhậm lời, Chúa ôi.

167 Xin thanh tẩy mọi tấm lòng, mọi người Giám Lý, mọi tín đồ
Báp-tít, mọi người Công giáo, mọi người Trưởng Lão, mỗi tín đồ
Ngũ Tuần. Chúa ôi, lấy nó ra khỏi lòng họ, và để họ đến với Ngài
hôm nay. Xin ban ơn, Cha ôi. Con đem họ đến với Ngài, và giao
họ cho Ngài, nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ, vì sự thanh sạch
của linh hồnhọ và sự chữa lành của thân thể họ. A-men.

168 Tôi tự hỏi, ở bàn thờ nầy, anh em đã lìa bỏ gánh nặng của
mình chưa? Anh em cảm thấy thích đặt chúng ở đó không? Nếu
anh em cảm thấy nó đang nằm ở đó, anh em là quan án. Anh em
là người đang cầu nguyện. Tôi đã làm xong sự giảng dạy. Anh
em đang thực hiện sự cầu nguyện. Gánh nặng của anh chị em có
bị bỏ lại đó không, thưa anh, chị em? Anh chị em có thể thực sự
lìa bỏ nó ở đó được không? Nếu có thể được, anh chị em hãy giơ
tay lên, nói, “Vâng, Đức Chúa Trời ôi, bây giờ con lìa bỏ nó ở đây.
Mối khác biệt của con, con sẽ lìa bỏ nó tại bàn thờ đây.” Còn điều
đó, dưới tận nơi cuối của bàn thờ, bên phải tôi, thưa bà? Bà có
thể lìa bỏ nó ở đó được không? Bà có thể để lại gánh nặng xưa
cũ nằm ở đó không? Hãy nói, “Vâng, lòng tin tôi ngước lên Ngài,
Ngài là Chiên Con của Đồi Sọ.” Trong lúc tất cả chúng ta cùng hát
với nhau bây giờ.

Lòng tin ngước lên Chúa chẳng thôi,
Ngài là Chiên Con của Đồi Sọ,
Ôi Cứu Chúa Thiêng liêng;
Xin nghe lời tôi khẩn xin,
Quăng mọi tội xa khỏi tôi,
Ôi xin để cho tôi từ ngày này
Hoàn toàn thuộc Ngài!
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169 Chúng ta hãy đứng tại chỗ, thật cung kính, mọi người. Bây
giờ lắng nghe thật kỹ, mọi người giờ nầy. Đừng ai đi ra. Chỉ…Buổi
hầu việc chưa xong. Tôi muốn anh chị em hiểu được sự thiêng
liêng thân thuộc, trang trọng nầy.

Hồi tôi tôi bước đi trong cuộc đời tối tăm hỗn
độn này,

Và đau buồn giăng bủa quanh tôi,
Ngài là Đấng Dẫn Dắt tôi;
Cho ngày thay đêm tối nay,
Lau dòng lệ buồn xưa ráo ngay,
Và để tôi từ ngày này
Hoàn toàn thuộc Ngài!

Đừng hát điều đó cho người lân cận của mình giờ nầy. Hãy
nhắm mắt lại, và chúng ta hãy hát điều đó chậm rãi, khi chúng
ta giơ tay lên với Đức Chúa Trời.

Hồi tôi tôi bước đi trong cuộc đời tối tăm hỗn
độn này,

Và đau buồn giăng bủa quanh tôi,
Ngài là Đấng Dẫn dắt tôi;
Cho ngày thay đêm tối nay,
Lau dòng lệ buồn xưa ráo ngay,
Cũng không để tôi lạc loài
Lạc xa Chúa hoài.

Tôi có một Cha nơi xa kia,
Tôi có một Cha nơi xa kia,
Tôi có một Cha nơi xa kia,
Trên bờ bên đó.

Ô, ngày tươi sáng nào đó tôi sẽ đi gặp Ngài,
Ngày tươi sáng nào đó tôi sẽ đi gặp Ngài,
Ngày tươi sáng nào đó tôi sẽ đi gặp Ngài,
Trên bờ bên ấy.

Ô, ngày tươi sáng đó có thể là ngày mai,
Ngày tươi sáng đó có thể là ngày mai,
Ngày tươi sáng đó có thể là ngày mai,
Trên bờ bên ấy.
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170 Tôi muốn biết bây giờ có bao nhiêu người đã có cha trong
Miền Đất đó? Chúng ta hãy giơ tay lên. Bao nhiêu người có mẹ ở
Miền Đất đó? Chúng ta hãy giơ tay lên. Bao nhiêu người có Đấng
CứuRỗi trongMiềnĐất đó?Hãy giơ tay lên cho chúng ta thấy.

Chẳng phải đó sẽ là sự sum họp hạnh phước
chăng!

Chẳng phải đó sẽ là sự sum họp hạnh phước
chăng!

Chẳng phải đó là sự sum họp hạnh phước
chăng!

Trên bờ bên ấy…

171 Tôi muốn anh em làm đôi điều. Bây giờ trong khi chúng ta
hát lại, tôi muốn anh em bắt tay người nào đó đang đứng gần
bên cạnh, và nói, “Anh ơi, chị ơi, hãy cầu nguyện cho tôi, để tôi
sẽ gặp anh chị ở Miền Đất đó.” Đừng làm điều đó trừ phi anh chị
em muốn nói nó. Bao nhiêu người muốn gặp nhau? Bao nhiêu
người muốn gặp mọi người ở đây, trên Đó? Chúng ta, chắc chắn
chúng ta đều muốn. Bây giờ chúng ta hãy bắt tay nhau, và nói,
“Tôi muốn gặp anh, anh ơi. Tôi muốn gặp anh ở bên kia.” Bây giờ
trong lúc chúng ta hát bài này, “Tôi có Cứu Chúa ở trên xa kia.”
Được rồi.

Tôi có một Cứu Chúa trên xa kia,
Tôi có một Cứu Chúa trên xa kia,
Tôi có một Cứu Chúa trên xa kia,
Trên bờ bên ấy.

Ô, ngày tươi sáng nào đó tôi sẽ đi gặp Ngài,
Ngày tươi sáng nào đó tôi sẽ đi gặp Ngài,
Ngày tươi sáng nào đó tôi sẽ đi gặp Ngài,
Trên bờ bên ấy.

172 Điều đó không khiến anh chị em cảm thấy tốt đẹp sao?
“Jêsus, giữ tôi gần thập tự.”

Jêsus, giữ tôi gần…
Gần hông tuôn Huyết báu ra,
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Dòng suối chữa lành, nhưng không cho mọi
người,

Lưu xuất từ nơi Gô-gô-tha nguồn-…

Bây giờ mọi người giơ tay lên.

Thập tự giá, thập tự giá,
Là vinh hiển tôi muôn đời;
Cho đến khi linh hồn được cất lên của tôi sẽ tìm
thấy,

Nơi yên nghỉ bên kia sông.

Tại thập giá, tại thập giá,
Là vinh hiển tôi muôn đời;
Cho đến khi linh hồn được cất lên của tôi sẽ tìm
thấy

Nơi yên nghỉ bên kia sông.

Tôi yêu Ngài, tôi yêu Ngài
Vì Ngài đã yêu tôi trước
Và đã mua chuộc sự cứu rỗi tôi
Trên đồi Calvary.

Đáng ngợi khen Đức Chúa Trời!

173 Chúng ta hãy yên lặng bây giờ chỉ cúi đầu. Và trong cách đáng
yêu của mình, chúng ta thực sự ca ngợi Ngài với đôi tay giơ lên,
nói, “Cảm ơn Ngài, Chúa ôi, vì cứu linh hồn con. Cảm ơn Ngài,
Chúa ôi, vì đã làm cho con hết thảy. Cảm ơn Ngài, Chúa ôi, vì hết
thảy điều mà Ngài đã làm, mang lại sự giải cứu êm dịu, mang
lại sự cứu rỗi tự do. Cảm ơn Ngài, Chúa ôi.” Chúng con dâng
Ngài của lễ biết ơn nầy. Chúng con ca ngợi Ngài vì Ngài quá đáng
yêu. Ngài là Hoa Huệ trong Trũng, Sao Mai Sáng Chói, Hoa Hồng
Sa-rôn, Mọi sự trong Mọi sự. Ngài là Cha, Con, Đức Thánh Linh;
Ngài là Đấng Đã Có, Hiện Có, và Sẽ Đến; An-pha và Ô-mê-ga tuyệt
vời. Ngài là Đấng Tuyệt Vời, Chúa Hòa Bình, Rễ và Chồi của Đa-
vít. Ngài là Tất Cả! Và chúng con cảm ơn Ngài, Chúa ôi, vì tất cả
những gì Ngài đã làm. Chúng con cảm ơn Ngài vì Lời Ngài, vì Đó
là Sự Sáng cho con đường chúng con. Ô, chúng con cầu xin, Chúa
ôi, rằng Ngài sẽ để cho chúng con bước đi trong Sự Sáng đó. Xin
nhậm lời, Cha ôi. NhơnDanh Chúa Jêsus Christ. A-men.
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Được rồi. Trong khi chúng ta ngồi một phút. “Chúng ta sẽ
bước đi trong Sự Sáng.”

Chúng ta sẽ bước đi trong Sự Sáng, Sự Sáng đẹp
đẽ như vậy,

Dẫn đến nơi giọt thương xót rực rỡ;
Sáng soi quanh chúng ta, ngày và đêm,
Chúa Jêsus, Sự Sáng của…

174 Tiếp tục, hỡi các thánhđồ, chúng ta hãyhát bài đó bây giờ!

Chúng ta sẽ bước đi trong Sự Sáng (sự thanh
khiết, sự thánh khiết), Sự Sáng đẹp đẽ,

Đến nơi giọt thương xót rực rỡ;
Sáng soi quanh chúng ta, ngày và đêm,
Chúa Jêsus, Sự Sáng của thế gian.

Anh em đến ngay, xưng Ngài là Vua,
Chúa Jêsus, Sự Sáng của thế gian;
Rồi chuông Thiên đàng sẽ vang lên,
Chúa Jêsus, Sự Sáng của thế gian.

Mọi người cùng hát!

Chúng ta bước đi trong Sự Sáng (Sự Sáng cho
đường lối tôi), Sự Sáng đẹp đẽ thay,

Hãy đến nơi giọt thương xót rực rỡ;
Sáng soi quanh chúng ta, ngày và đêm,
Chúa Jêsus, Sự Sáng của thế gian.

175 Điều đó có làm anh em cảm thấy dễ chịu không? Bao nhiêu
người cảm thấy dễ chịu? Cứ giơ tay lên bây giờ, nói, “Tôi cảm
thấy thật dễ chịu.” Thánh Linh chùi rửa hết thảy anh em. Rồi
chúng ta sẽ (gì?) bước đi trong Sự Sáng. Đừng lắng nghe bất cứ…
Sự Sáng là gì? “Lời Ngài là Ngọn Đèn.” Vậy thì:

Chúng ta bước đi trong Sự Sáng nầy, nó là Sự
Sáng đẹp đẽ,

Nó đến từ nơi giọt thương xót rực rỡ;
Sáng soi quanh chúng ta, ngày và đêm,
Chúa Jêsus, Sự Sáng của…

176 Vậy thì, điều đó chẳng tuyệt diệu sao? Trông giống như
chúng ta thực sự không thể kết thúc. Đức Thánh Linh đang hấp
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dẫn chúng ta! Anh em có cảm thấy cách đó không? Thực sự cảm
thấy như…?…Thật dường như nó cứ đang xuất ra.

Phúc Âm đang nhỏ máu,
Huyết của những môn đồ đã chết vì Lẽ thật,
Phúc Âm Thánh Linh nầy đang nhỏ máu.

Người đầu tiên chết cho kế hoạch Đức Thánh
Linh nầy,

Là Giăng Báp-tít, nhưng người đã chết nhưmột
con người;

Rồi đến Chúa Jêsus, họ đã đóng đinh Ngài,
Ngài đã rao giảng rằng Thánh Linh sẽ cứu con
người khỏi tội.

Đó là Phi-e-rơ và Phao-lô, và Giăng là người
thánh,

Họđã từbỏ sự sốngmìnhđểPhúcÂmnầyđược
chiếu sáng;

Họ đã hòa lẩn huyết mình, giống như các đấng
tiên tri xưa,

Để Lời thật của Đức Chúa Trời có thể được
giảng rao chân thật.

Rồi họ đã ném đá Ê-tiên, người đã giảng chống
lại tội lỗi,

Người làm cho họ giận dữ, họ đã ném đá vào
đầu người;

Nhưng người đã chết trong Thánh Linh, người
đã lìa khỏi xác,

Và đã đi nhập cùng những người khác, đạo
quân ban cho sự sống.

Máu vẫn đang nhỏ xuống, vâng, Nó đang nhỏ
bằng máu,

Phúc Âm Thánh Linh nầy đang nhỏ máu,
Huyết của những môn đồ chết vì Lẽ thật,
Phúc Âm Thánh Linh nầy vẫn đang nhỏ máu.

Hãy lắng nghe!
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Có những linh hồn dưới bàn thờ, họ đang kêu
khóc, “Cho đến chừng nào?”

Để Chúa trừng phạt những kẻ đã làm sai trái;
Nhưng sẽ có nhiều người hơn sẽ cho đi huyết
sự sống của mình

Vì Phúc Âm Thánh Linh nầy với trận lụt đỏ
thẫm của Nó.

Cứ tiếp tục nhỏ máu, halêlugia, Nó đang nhỏ
máu,

Tôi muốn là một trong họ.

Phúc Âm Thánh Linh nầy, Nó đang nhỏ máu,
Huyết của những môn đồ đã chết vì Lẽ thật,
Phúc Âm Thánh Linh nầy đang nhỏ máu.

177 Tôi muốn đi ngay đến bục giảng. A-men. Ồ, tuyệt vời biết
chừng nào! Anh em đồng lao của tôi cho đi huyết sự sống của
họ. Sẽ còn nhiều người hơn nữa làm như vậy. Đừng lo lắng. Nó
đang đến sự thử thách cuối cùng khá sớm. Anh em cũng sẽ đi
vào hoặc đi ra. Bây giờ họ đang liên kết hết thảy lại trong Hội
đồng các Giáo hội, và hết thảy đang đi vào. Hết thảy họ sẽ kết
thànhmột khối với nhau.

Và có nhiều người nữa sẽ hiến dâng huyết sự
sống của mình,

Vì Phúc Âm Thánh Linh nầy và trận lụt thanh
tẩy của Nó.

Nó đang nhỏ máu, đúng, Nó đang nhỏ máu (Ô,
halêlugia!)

Phúc Âm Thánh Linh nầy đang nhỏ máu,
Huyết của những môn đồ đã chết vì Lẽ thật,
Phúc Âm Thánh Linh nầy, Nó đang nhỏ máu.

178 Chà! Tôi cảm thấy thích sự Cất lên ngay trên hội thánh. Ô,
thật làm tôi cảm thấy quá tuyệt! Tất cả tội lỗi ở dưới Huyết. Đấy,
Đức Thánh Linh thích Lời. Lời được nuôi bằng những gì Đức
Thánh Linh nuôi dưỡng, anh em biết đấy. Ô, chao ôi! Nó giáng
xuống và ở giữa dân sự, tẩy sạch tội lỗi họ, cất đi sự đau ốm,
quăng xa những nỗi buồn của họ. Bây giờ tôi say, đúng như tôi
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có thể say, say về Đức Thánh Linh, tình yêu thương đang tuôn
ra từ lòng tôi. Cho dù bất cứ ai từng làm gì đi nữa, đều được tha
thứ. Kẻ thù ghét cay ghét đắng nhất, nó đã hết hẳn. Bất cứ ai từng
ngồi lê đôi mách hay nói về bất cứ điều gì, nếu tôi…ồ, tôi…mà đã
không còn nữa, tất cả đã được tẩy sạch lúc nầy.

Và Nó đang nhỏ máu, đúng, Nó đang nhỏ máu,
Phúc Âm Thánh Linh đang nhỏ máu,
Huyết của những môn đồ đã chết vì Lẽ thật,
Phúc Âm Thánh Linh nầy…

Ồ, chao ôi! Tuyệt vời làm sao!

Thật giờ phút kỳ diệu cho anh,
Thật thời giờ kỳ diệu cho tôi;
Nếu chúng ta chuẩn bị để gặp Jêsus Vua chúng
ta,

Thật sẽ là thì giờ kỳ diệu biết bao.

Thì giờ kỳ diệu cho anh,
Thì giờ kỳ diệu cho tôi;
Nếu chúng ta chuẩn bị để gặp Jêsus Vua chúng
ta,

Thật sẽ là thì giờ kỳ diệu biết bao.

Anh em thích điều đó không?Mọi người, tiếp tục!

Ô, thì giờ kỳ diệu cho anh,
Thì giờ kỳ diệu cho tôi;
Nếu chúng ta chuẩn bị để gặp Jêsus Vua chúng
ta,

Thật sẽ là thì giờ kỳ diệu biết bao.
179 Tôi thật thích một buổi nhóm phục hưng điển hình cổ xưa
ở trong hội thánh. Còn anh em thế nào? Đúng một sự thanh tẩy
xưa, làm cho sạch hết; thời gian tuyệt vời tốt đẹp, xưa. Anh em
há chẳng cảm thấy tốt sao?Ồ!

Tôi sẽ ca ngợi Ngài, tôi sẽ ca ngợi Ngài,
Bởi tội nhân chính Chiên Con chịu hình.

Chúng ta hãy hát bài đó bây giờ, mọi người. Anh biết bài đó
không? Tôi biết. Hãy đến đây; anh hãy giúp tôi hướng dẫn bài
hát đó, Anh Neville. Và hết thảy anh em, cùng hát với nhau bây
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giờ, cứ giơ tay lên và hát với tôi, bây giờ, bây giờ điệp khúc đó,
nếu anh emmuốn.

Bởi tội nhân chính Chiên Con chịu hình;
Muôn dân, khá dâng Ngài sự vinh hiển,
Vì Huyết Chúa đã gội trắng trong tội tình.

180 Bây giờ, mọi người, hãy tiếp tục!

Tôi sẽ ca ngợi Ngài, tôi sẽ ca ngợi Ngài,
Bởi tội nhân chính Chiên Con chịu hình;
Muôn dân, khá dâng Ngài sự vinh hiển,
Do Huyết Ngài đã gội trắng trong tội tình.

A-men. Điều đó tuyệt diệu chứ?

Thành bằng ngọc trắng ngời,
Tôi có một nhà, cung đàn, và mão miện;
Giờ đây tôi chờ đợi, trôngmong và cầu nguyện,
Thành trắng Giăng đã thấy sắp đến rồi.

181 A-men. Tuyệt vời! Ồ! Bây giờ chúng ta hãy đứng lên, mọi
người. Tôi hi vọng anh chị em đang cảm thấy tốt đẹp. Hãy nhớ
những buổi nhóm tối nay. Bây giờ chúng tamuốn hátmột bài hát
hay quen thuộc trước khi giải tán.

Nhờ Danh Jêsus ta đến cúi đầu,
Sấp mình nơi chân Ngài,
Vua của các vua trên Trời chúng ta sẽ tôn cao
Ngài,

Khi hành trình của chúng ta được hoàn tất.

Được rồi.Mọi người bây giờ, hát với nhaunào. Được rồi.

Nhờ Danh Jêsus ta đến cúi đầu,
Sấp mình nơi chơn Ngài dâng tâm thành,
Vua của các vua trên Trời chúng ta sẽ tôn cao
Ngài,

Khi cuộc hành trình của chúng ta được hoàn
tất.
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Danh tôn quý (Danh tôn quý), Ô thật dịu dàng!
(Ồ thật dịu dàng!)

Hi vọng ở đất và mừng vui ở Trời;
Danh tôn quý (Danh tôn quý), Ô thật dịu dàng!
(Ồ thật dịu dàng!)

Hi vọng ở đất và mừng vui ở Trời.
182 Thật là một buổi sáng tuyệt vời! Một thời giờ tuyệt vời! Bây
giờ chúng ta hãy cúi đầumột lát. Mọi người nhìn thẳng vào Đấng
Christ bây giờ, Đấng Cứu Rỗi anh chị em. Trong cách yên lặng,
tôi muốn anh chị em dâng lời cảm tạ và ca ngợi Ngài. Hãy nói,
“Lạy Chúa, con rất biết ơn Ngài vì đã thánh hóa linh hồn con.
Con rất cảm ơn Ngài vì tất cả những gì Ngài đã làm cho con. Xin
để Thánh Linh Ngài ở trên con trong suốt ngày nầy, Chúa ôi. Xin
hướng dẫn con. Điều khiến con. Ban phước cho con.” Đức Chúa
Trời ban phước đó cho anh em, là lời cầu nguyện của tôi.

Bây giờ trong lúc chúng ta cúi đầu, mời Anh Neville, dâng lời
cầu nguyện kết thúc buổi nhóm. 
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