
NGƯƠI LÀM GÌ Ở ĐÂY?

 Cảm ơn, Anh Neville. Như tôi đã nói, sáng nay, thật luôn tốt
lành để đến nhà của Chúa.

2 Tôi đã có ýmuốnmờimột cô gái trẻ ở đây, tối nay, để hát một
bài hát mà tôi đã nghe cô ấy hát trong nhà tôi, ngày nọ. Tôi tin
chúng ta vẫn còn thời gian cho việc đó, nếu cô ấy không quá e
ngại. Cô Jefferies, cô nghĩ gì về điều đó, bài hát nhỏ mà cô đã hát
ở đó? Tôi đi vào và nghe nó được hát, và tôi thật thích nó. Và tôi
hy vọng tôi không làm cô xấu hổ, khi yêu cầu cô hát lại bài hát
đó. Nói Cho Tôi Biết Danh Ngài, hoặc điều gì giống như thế. Bài
đó phải không? Tôi muốn nghe bài đó lại. Tôi biết tất cả các bạn
sẽ rất thích nó.

3 [Băng trống. Chị Jefferies hát bài Nói Cho Tôi Biết Danh Ngài
Lần Nữa—Bt.]

4 Ồ, tôi thật thích điều đó! Tôi yêuDanhNgài. Các bạn biết điều
gì đã khiến tôi nghĩ thế, rằng đã cómột cô gái nhỏ hát nó không?
Cô ấy là bạn học nhỏ của con gái nhỏ của tôi, Rebekah. Và tôi đã
trở về, vào buổi sáng hôm kia, đang làm việc gì đó trong phòng,
và tôi nghe thấy tiếng hát đó. Và tôi nghĩ, “Chà, một lúc nào đó
tôi sẽ để cô ấy hát bài đó trong nhà thờ.”

5 Trên đường đi xuống, tôi đưa bọn trẻ đến trường, và tôi nói
chuyện với cô ấy về việc hát. Và cô ấy nói, “Con vừa mới thức
dậy…” Tôi không thể không nói những lời tương tự. Nhưng cô
ấy nói, “Con đã thức dậy vào đêm hôm trước, hoặc, và đang ở
trên giường, và nghĩ về bài hát đó, và con đã nhận được một ơn
phước như vậy!”

6 Ồ, tôi nghĩ, “Điều đó thật đáng chú ý, đối với một cô gái tuổi
thiếu niên, nói về Đức Thánh Linh ban phước cho họ, đặc biệt là
trong cộng đồng này, trong thành phố này.” Chúng ta cần nhiều
hơnnhững cô gái tuổi thiếu niên như thế. Chúng ta cần.

7 Cô bé khác, cũng vừa hát, ở đây, vài phút trước. Tôi không
biết tên cô ấy, nhưng rất thích những trẻ em, những cô gái tuổi
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thiếu niên, hát. Các bạn có biết, bước đi mà chúng ta thực hiện
làmgương cho những người khác không? Thật sự là vậy.

8 Một câu chuyện cũ cách đây vài năm, ở nước Anh, có một
người đàn ông. Anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ đi ra ngoài và uống
một chút đồ uống thânmật vào dịp lễ Giáng sinh, chỉ vì tình bạn.
Và anh ta đi ra ngoài giữa những người hàng xóm của mình và
anhđang trao đổi quà, vàmọi người sẽ nói với anh ta, “Nào, John,
chỉ cần uống một ly này.” Và một ngụm nhỏ ở đây và một ngụm
nhỏ ở đó, và anh ấy đã thực sự say.

9 Và trên đường về nhà anh, có một trận tuyết rơi dày khoảng
sáu in-sơ. Và—và cậu con trai nhỏ của anh đang đi theo anh. Anh
ta không thể bồng nó; anh đã quá say. Và anh đang trên đường về
nhà, và anh ấy tình cờ quay lại và nhận thấy đứa con trai nhỏ của
anh ấy chỉ gần như dầm mình trong tuyết. Và anh ấy nói, “Con
trai, tại sao con lại chìm trong tuyết?”

10 Cậu ấy nói, “Bố ơi, con đang cố gắng đi theo bước chân của
bố.” Và anh bế cậu bé lên trong vòng tay, và nói, “Chúa ơi, kể từ
ngày này, con sẽ không bao giờ uống nữa.”

11 Ai đó sẽ theo những bước chân của bạn. Hãy đi theo con
đường thẳng đó, từ cái nôi đến Đồi Sọ. Đó là những bước chân;
chúng ta hãy để họ bước vào.

12 Bây giờ, tôi biết tối nay là tối tiệc thánh. Và tôi sẽ chỉ có một
thời gian ngắn để nói chuyện với các bạn trong Lời. Và tôi—tôi
thích nói về Ngài, bởi vì Ngài rất thật đối với tôi.

13 Tôi đã đọc một bài báo nhỏ cách đây một thời gian, nghĩ
lại những cô gái một lần nữa. Nó đã xảy ra ở phương Tây. Có
một đêm giông tố, hú hét, và gió lớn. Và có một số người đã có
một buổi nhóm cầu nguyện. Và người hướng dẫn buổi nhóm cầu
nguyện là một phụ nữ trẻ rất quyến rũ. Không nghĩ đến sự nguy
hiểm mà cô ấy sẽ gặp phải, nhưng cô ấy sống như một người
bị dồn vào chân tường khắp thành phố nhỏ. Và thường thì trên
đường phố có rất nhiều người vào thời điểm đó vào ban đêm.
Khi buổi nhóm cầu nguyện kết thúc, các bài hát của họ đã được
dâng lên Chúa, và tâm hồn của họ vui mừng. Và tôi đoán, nhìn
chung, họ cảm thấy gần như Anh Beeler đã làm cách đây một
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thời gian khi anh ấy làm chứng. Thật hạnh phúc, họ không thể
chứa đựng niềm vui, và cứ phải để nó lăn ra theo một cách nào
đó. Sau khi tiếng “a-men” cuối cùng được nói ra, tất cả đều đi về
nhà của mình.

14 Và cô gái, trẻ, nhặt áo khoác, và kéo cổ áo lên, và cài phía
trước, và bắt đầu xuống phố. Và cô ấy phát hiện ra rằng đêm
lạnh lẽo đã lùa mọi người vào lò sưởi của riêng họ. Và cô thấy
mình đơn độc trên những con phố. Và có vẻ như một mối nguy
hiểm bắt đầu ám ảnh cô.

15 Các bạn biết đấy, tôi rất vui rằng Đức Thánh Linh có thể cảnh
báo chúng ta về những điều mà đang đến; thoát khỏi những
nguy hiểm đó.

16 Và cô ấy chưa bao giờ nghĩ đến việc sợ hãi. Và cô chỉ bắt đầu
hát bài hát quen thuộc đó: Không, Không Bao Giờ Đơn Độc. Và
khi cô ấy đi tiếp qua thành phố, có vẻ như sẽ không có ai làm
phiền cô, nhưng đột nhiên lại nảy sinh nỗi sợ hãi lớn đó. Và cô
chợt nhìn, đang đứng gần, và có một người đàn ông trông gớm
ghiếc thực sự, đang nhìn ngay vào cô, đang giơ tay ra như thế
này, tiến về phía cô ấy.

17 Không có cách nào để thoát khỏi. Và đó là một câu chuyện
có thật. Vì vậy cô không thể chạy; anh ta sẽ bắt được cô. Chỉ có
một điều phải làm. Cô không thể hét lên. Những cơn gió thổi rất
mạnh, gần như nhấc bổng cơ thể cô ra khỏi đường phố. Cô có thể
khônghề làmchobất cứ ai nghe thấy. Và tuyết cứ rơimùmịt.

18 Và chỉ có một điều cần làm, đó là cầu nguyện. Vì vậy cô bắt
đầu, dưới tiếng nói của mình, thì thầm một lời cầu nguyện với
Chúa. Và cô nói, cô không hề biết nó đến từ đâu, nhưng, đột
nhiên, ở bên cạnh cửa, có một con chó to lớn. Và nó đứng dựng
lên, và bước ra tới phía cô, đến phía mà người đàn ông sẽ đến,
và bắt đầu gầm gừ hung dữ, khi nó đi ngang qua người đàn ông.
Và ngay sau khi người đàn ông đi tiếp xuống phố, con chó quay
lại và đi trở lại và nằm xuống cửa.

19 Đức Chúa Trời sẽ chăm sóc cho con cái ChínhNgài. Đức Chúa
Trời, đôi khi, Ngài làm việc thông qua ngay cả một con chó hoặc
một con vật, hoặc cách khác nào đó, để thể hiện sự vinh hiển của
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Ngài và sự bảo vệ của Ngài. Tôi rất vui rằng tôi biết Ngài trong
sự tha thứ tội lỗi của tôi, và với sự bảo đảm rằng tội lỗi của tôi ở
dưới Huyết, khi tôi xưng tội hàng ngày với Ngài.
20 Sáng nay, trong Sứ điệp, tôi có thể có vẻ hơi nói đứt đoạn
hoặc hơi thô lỗ, nhưng không phải là một đề tài cho một—một
buổi nhóm chữa lành cho lắm. Nhưng tôi đã sống đủ lâu để biết
điều này, Anh Tony, nếu một người sẽ chỉ làm những gì người
ấy cảm thấy được dẫn dắt để làm, thì Đức Chúa Trời đã chăm
sóc phần còn lại của nó, trong cách quán triệt. Lần đầu tiên nó
đã từng xảy ra như vậy, ở đây. Chúng ta thường phát thẻ cầu
nguyện, và mời mọi người đứng lên. Nhưng Đức Thánh Linh đã
yêu cầu tôi hỏi có bao nhiêu người lạ trong tòa nhà, mà bao gồm
tất cả mọi người. Và sau đó Ngài cho họ biết ước muốn của họ.
Và…và công bố sự chữa lành của họ và vân vân. Chỉ cần chứng
tỏ, rằng, “Sự vâng lời tốt hơn của tế lễ, sự nghe theo…tốt hơnmỡ
chiên đực.”
21 Vì vậy, tối nay, tôi đã chọn một đoạn Kinh Thánh nhỏ ở đây
chỉ trong chốc lát, để nói. Và trước khi làm điều đó, chúng ta hãy
cúi đầu cầu nguyệnmột lát.
22 Lạy Chúa, Ngài là Đức Chúa Trời, đời đời mãi mãi. Và chúng
con cảm ơn và ca ngợi Ngài vì đặc ânmà chúng con có, được đến
trước Ngài, theo cách cầu nguyện. Trước tiên, biết điều này, đã
được hứa với chúng con, rằng, “Nếu các ngươi nhânDanh Ta cầu
xin bất cứ điều gì, Ta sẽ làm điều đó.” Và chúng con có sự đảm
bảo rằngNgài sẽ chấp nhận lời thỉnh cầu của chúng con.
23 Và đã có rất nhiều việc đã được thực hiện rồi, tối nay, mà
chúng con cảm thấy rằng nếu chúng con sẽ chỉ kết thúc buổi
nhóm và về nhà, chúng con có thể nói, “Thật tốt được ở đây.”
Để nghe những bài hát này về Si-ôn, đã được hát trong cử tọa!
Để nghe dân sự khi họ cất lên tiếng nói của mình trong lời cầu
nguyện, trong các sự suy gẫm, và trong các bài thánh ca! Như
Kinh Thánhnói, “Làm cho lòng anh emvui vẻ, hãy hát những bài
hát thiêng liêng.” Để nghe những cô gái tuổi thiếu niên nhỏ bé
này! Trong giờ phút đen tối này, như điều đã được bày tỏ tối nay
qua Anh Beeler của chúng con, mà chúng con đang sống trong,
và để nghe họ hát những bài hát về Si-ôn! Để nghe sự diễn tả của
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Anh Beeler với Ngài, cách anh ấy biết ơn Ngài sâu sắc, và những
gì Ngài đã làm, và cách Ngài đã làm anh ấy tàn tật, để anh ấy
nhận ra những gì anh ấy sẽ làm nếu không có cánh tay đó bây
giờ. Nó chỉ chứng tỏ rằng chúng con được bảo vệ bởi ân điển và
quyền năng của Ngài.
24 Xin cho tất cả chúng con có một đôi tai lắng nghe đêm nay,
Chúa ôi. Vì, con tin rằng đây là lúc để chúng con tra xét lại chính
mình, thời gian kiểm tra lại, vì chúng con không biết khi nào sẽ
đến lúc phải ra đi. Nó có thể muộn hơn chúng con nghĩ. Vì vậy,
chúng con có thể xem xét cách của chúng con, tối nay, và những
suy nghĩ của chúng con.
25 Và chúng con cầu nguyện rằng Ngài sẽ nói chuyện với chúng
con trong một lát bằng Lời, rồi ban phước cho chúng con trong
lễ tiệc thánh sau đó. Khi chúng con nhận lấy những phần bị vỡ
của bánh xốp này, và rượu, tượng trưng cho thân thể bị vỡ ra và
Huyết đổ ra củaNgài, để chúng conđược tha thứ tội lỗimình.
26 Mục sư yêu quý nhất của chúng con, tối nay, không được
khỏe. Tuynhiên, trong cuộc trò chuyệnqua điện thoại của chúng
con, anh ấy đã đặt nó trên bàn thờ. Con chắc rằng Ngài sẽ nhận
lấy nó, Chúa ôi. Và con cũng dâng lời cầu nguyện cho anh ấy, vì
chúng con yêu anh ấy và chúng con cần anh ấy. Chúng con cầu
nguyện cho anh và gia đình anh, và cho mọi gia đình có mặt ở
đây, và cho tất cả các lời thỉnh cầu được nói tối nay, và cả, sự
im lặng.
27 Xin ban phước cho chúng con nhiều hơn nữa trong các buổi
nhóm. Vì chúng con cầu xin điều đó trong Danh Chúa Jêsus, Con
Ngài. A-men.
28 Tôi muốn đọc chỉ một phần nhỏ của lời Kinh Thánh ở đây,
được tìm thấy trong CácVuaNhất 19, và bắt đầu ở câu thứ 9.

Đến nơi, người đi vào trong hang đá, ngủ đêm ở đó; và,
kìa, có lời của CHÚA phán với người, và…phán với người,
Hỡi Ê-li, ngươi làm gì ở đây?

Và người thưa rằng, Tôi đã rất nóng nảy sốt sắng, hay
ghen tị vì CHÚAĐứcChúaTrời vạn quân: và vì dânY-sơ-ra-
ên Ngài đã bội giao ước Ngài, phá hủy các bàn thờ Ngài,
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dùng gươm giết những tiên tri Ngài; và tôi, chỉmộtmình
tôi, còn lại; và họ cũng kiếm thế cất, mạng sống tôi…

Và Ngài phán, Hãy đi ra, và đứng tại trên núi trước mặt
CHÚA. Và, nầy, CHÚA đi ngang qua, và một trận bão gió
mạnh thổi dữ tợn và xé núi ra, và làm tan nát các hòn đá
trước mặt CHÚA; nhưng không có CHÚA trong trận gió: và
sau trận gió có cơn động đất; nhưng không có CHÚA trong
cơn động đất:

Và sau cơn động đất…đám lửa; nhưng không có CHÚA
trong đám lửa: và sau đám lửa có một tiếng êm dịu nhỏ
nhẹ.

Và đã xảy ra vậy, khi Ê-li vừa nghe tiếng đó, thì người
lấy áo tơi bao phủmặtmình, và đi ra, và đứng trong lối ra
của hang. Và, nầy, có một tiếng phán với người, và phán
rằng, Hỡi Ê-li, ngươi làm gì ở đây?

29 Tôimuốn lấymột đề tài, trong chốc lát:Ngươi LàmGìỞĐây?

30 Ê-li đã cómột ngày khó khăn. ÔngđãởNúi Cạt-mên, vàngười
đã thấy sự vinhhiển củaChúa giáng xuống.Người đã cầunguyện
lửa ra từ trời, và—và rồi cầu nguyện chomưa xuống trên đất. Và
dưới tất cả sự căng thẳng này, thần kinh của người gần như vỡ
ra. Ôi, thật tôi có thể cảm thấy thế nào cho ông!

31 Và ở đây chúng ta thấy ông, trước tiên, đang rao giảng cho
một dân tộc sa ngã. Và cho Giê-sa-bên mà muốn đi theo con
đường của bà. Và dân chúng đã đến chỗmàhọ đã từ bỏĐức Chúa
Trời, từ bỏ mọi lời hứa của Ngài và tất cả các điều răn của Ngài,
và không còn giữ các luật lệ của Ngài, và không quan tâm gì đến
Ngài. Và Ê-li, ở giữa tất cả điều đó, ông không thể nhân nhượng.
Ông phải trung thực với niềm tin củamình. Ồ, thật điều đó phản
ánh thế nào trong thời đại ngày nay!

32 Và ở đó họ có một nữ hoàng, tên là Giê-sa-bên. Và bà ta đã
dẫn dắt tất cả dân Y-sơ-ra-ên lạc lối, bằng lối sống hiện đại kỳ
quái của bà. Bà đã khiến họ phạm tội tà dâm và làm những điều
xấu xa. Nếu đó không phải là một điều thật tương tự với ngày
hôm nay!
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33 Nhưng, Ê-li, ở giữa tất cả điều đó…Tuy nhiên, nhiều con cái
của Y-sơ-ra-ên, hàng ngàn người trong số họ, đã thỏa hiệp, và
muốn sống xu hướng hiện đại của cuộc sống. Tuy nhiên, Ê-li
không muốn nhân nhượng. Ông nói với Giê-sa-bên địa vị của
bà và bà phải làm thế nào. Ồ, bà ghét nhà tiên tri đó. Nhưng, bất
chấp mọi thứ, dù bà không muốn công nhận ông, nhưng ông là
mục sư của bà.

34 Ồ, có rất nhiều lần họ không muốn khẳng định điều đó,
nhưngmột người được Đức Chúa Trời sai đến vớimột cộng đồng
là mục sư của cả cộng đồng, cho dù ông là Báp-tít, Trưởng Lão,
hay đó là ai. Đức Chúa Trời xức dầu cho người củaNgài, và người
sẽ không nhân nhượng. Và đôi khi người ta ghét người, bởi vì
người đại diện cho Lẽ thật, nhưng người làmục sư của Đức Chúa
Trời dành cho thời đại.

35 Ồ, bà đã khinh thường ông. Bà muốn làm bất cứ điều gì có
thể để giết ông, nhưng ông vẫn trung thực với các nguyên tắc của
Đức Chúa Trời và các tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Các bữa tiệc
và xã hội hiện đại của bà, và việc tô vẽ khuônmặt của bà, và việc
mặc quần áo của bà, đã làm ô nhiễm dân tộc đó. Và Ê-li xưa đã
không hề dễ dàng. Ông nói với bà ngay nơi bà đang đứng.

36 Xin Đức Chúa Trời ban thêm một số Ê-li nữa cho chúng ta
trong ngày nay, mà sẽ không thỏa hiệp với tội lỗi; người nào đó
mà sẽ rao giảng Lẽ thật, cho dù điều đó đau đớn đến mức nào.
ĐứcChúaTrời vẫn cónhữngngười phục vụ trongmọi cộngđồng,
mà sẽ không thỏa hiệp với các thứ của thế gian.

37 Ê-li không thích xu hướng hiện đại của mọi thứ, vì vậy ông
đã trung thành với Đức Chúa Trời. Và cuộc chiến đã đến. Và cuộc
chiến lại xảy ra.

38 Và Ê-li, trên núi Cạt-mên, khi họ nghĩ rằng tất cả những ngày
phép lạ đã qua, và không thể có gì khác như những phép lạ, thì
có một người đã tin vào điều đó. Và ông nói, “Hãy mang tất cả
các tiên tri của ông lên. Hãy mang họ lên đây trên núi, và chúng
ta hãy chứng minh xem ai là Đức Chúa Trời.” Tôi thích lời Kinh
Thánh đó.
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39 Ồ, nếu đã từng có một lúc, trong một nơi, mà Quyền năng
thực sự của Đức Chúa Trời phải được biểu lộ, thì đó là ngày hôm
nay. Hãy chứngminh đâu là Đức Chúa Trời.

40 Nếu giáo dục là lối thoát cho tự do, tại sao nó không hành
động? Nếu thứ hạng xã hội, và vân vân, là lối thoát, tại sao nó
không hành động? Nếu trả tiền cho các quốc gia khác để trở
thành bạn của chúng ta…Và chúng ta phát hiện ra họ quay lưng
lại với chúng ta, ngay khi họ có thể. Và bạn không thể mua tình
bạn bằng tiền. Tình bạn là một món quà của Đức Chúa Trời. Nếu
những giáo hội lớn và những giáo sư lớn là lối thoát, thì tại sao
chúng ta không có nhiều Đức Chúa Trời hơn trong các cộng đồng
của mình? Tại sao chúng ta liên tục di chuyển ngược lại? Nếu
chương trình giáo dục, bục giảng được đào tạo bài bản, và dàn
hợp xướng được đào tạo bài bản, và liên tục chúng ta ngày càng
xaĐức ChúaTrời hơn,mọi lúc, thì điều đó sẽ khônghiệu quả.

41 Khoa học đã làm được gì? Khoa học, các bạn nói, “Sẽ đến lúc
khoa học có thể làm điều này và làm điều kia.” Họ đã làm gì? Họ
đã đưa chúng ta đếnmột chỗ cho đến khi họ hủy diệt cả thế giới.
Họ đang làm gì? Họ đang phá hủy thế giới thay vì làm cho nó tốt
đẹp hơn.

42 Cách đây không lâu, khi Đại úy Al Farrar của FBI, phụ trách
những người chưa thành niên của Hoa Kỳ, có tôi trong văn
phòng của ông; sau khi tôi dẫn dắt ông đến với Đấng Christ,
xuống phòng tập bắn. Nói, “Anh Branham, tôi là một tín đồ Báp-
tít. Tôi nghe nói anh đã từng làmột tín đồ Báp-tít.”

Tôi nói, “Vâng, thưa ông.”

43 Ông ấy nói, “Nhưng tôi không có Đức Thánh Linh mà ông
đang nói về.” Ông ấy nói, “Anh nghĩ Điều đó sẽ dành cho tôi
không?”

Tôi nói, “Vâng, thưa ông.”

44 Ông ấy nói, “Chà, tôi sẽ đặtmột bộ đồ đẹp ở đâu đó trongmột
căn phòng khách sạn đẹp nào đó. Và hãy để anh và tôi lên đó, và
có thể Ngài sẽ đến phòng khách sạn ấy và đổ đầy Thánh Linh
Ngài cho tôi.”
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Tôi nói, “Ông không phải có một phòng-…phải có một phòng
khách sạn.”

Nói, “Ồ, Ngài sẽ gặp tôi ở đâu?”

Tôi nói, “Ngay ở đây.”
45 Ông ấy nói, “Ngài sẽ không đến trong phòng trưng bày này,
phải khôngNgài,một phòng tập bắn súng ở đây à?”
46 Tôi nói, “Ngài đi vào bụng cá voi vì một người; vàomột lò lửa
hừng vì người khác. Ngài sẽ gặp ông trên bất kỳ mảnh đất nào
mà ông sẽ gặp Ngài.” Chắc chắn. Đức Chúa Trời muốn gặp bạn.
Ngàimuốnnói chuyện với bạn. Ngài sẽ đếnnơi bạnđang ở.
47 Bấy giờ, Giê-sa-bên đã làm ô nhiễm xứ sở. Và thần kinh Ê-
li đã bị căng thẳng, và ông đã làm những phép lạ vĩ đại và đã
làm các dấu lạ trên đồi, để chứng minh rằng Đức Chúa Trời vẫn
là Đức Chúa Trời, và có thể đáp lại bằng một phép lạ. Và nó đã
mang lại, kết quả gì? Một mối đe dọa cho cuộc sống của chính
ông. Nó mang lại điều gì thay vì một cuộc phục hưng toàn cầu?
Nómang đếnmối đe dọa cho sự sống của ông.
48 Giê-sa-bên, khi A-háp nói với bà những điều này, bà nói,
“Nguyện các thần cũng, đãi ta cách nặng nề, và hơn thế nữa, nếu
ta không chặt đầu người vào giờ này vào đêmmai.”
49 Và Ê-li, người đã cố gắng, với tấm lòng trong ông, đầy ắp Đức
Chúa Trời, cố gắng cho dân chúng thấy rằng Đức Chúa Trời vẫn
là Đức Chúa Trời. Và nó đã phản tác dụng đối với ông. Và ông đã
chạy vào đồng vắng khi ông nghe thấy điều đó. Và ở đó, ông nằm
dưới gốc cây giếng giêng, cố gắng tìm kiếm sự an ủi. Ông đã—ông
đã sai người hầu củamình đi, và bỏ lại ông.
50 Bây giờ, câu chuyện của chúng ta diễn ra trong ba nơi khác
nhau. Một, Núi Cạt-mên; tiếp theo, dưới cây giếng giêng; và nơi
thứ baĐức Chúa Trời gặp ông, ông ở trongmột hang động.
51 Và nó rất kỳ lạ. Mục sư ở đây biết, và các mục sư khác. Hãy
xem, sau những Núi Cạt-mên của các bạn, các bạn sẽ có một cây
giếng giêng. Bất cứ khi nào một người có phước lành, và Quyền
năng của Đức Chúa Trời đổ xuống và làm điều gì đó cho các bạn,
hãy coi chừng, Sa-tan đang theo dõi bạn. Cứ nhớ rằng, ngày hôm
sau, thứ Hai sau một ngày tốt lành vào Chúa Nhật, đó sẽ là một
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điều khó khăn, bởi vì nó sẽ làm mọi cách để đánh bật sự tự tin
đó ra khỏi bạn, mà Đức Thánh Linh đã truyền cho bạn vào ngày
hôm trước.

Vì vậy, Ê-li đã có một ngày trọng đại. Và ông lo lắng, dù
sao đi nữa.
52 Tất cả các nhà tiên tri đều…bị tuyên bố là mất trí. Chúa Jêsus
Christ đã bị tuyên bố làmất trí. Mỗi người trong số các sứ đồ đều
bị công chúng tuyên bố, là mất trí, vì chức vụ của họ quá siêu
nhiên cho đến nỗi dân chúng nghĩ rằng họ mất trí. Mọi người
mà sống tin kính trong Chúa Cứu Thế Jêsus sẽ chịu bắt bớ. Bạn
trở thànhmột con người khác.
53 Như Anh Beeler đã nói về biển hiệu của anh ấy ở phía sau,
anh được sinh ra một lần nữa. Anh trở thành một tạo vật mới
trong Đấng Christ. Những điều cũ đã qua đi. Những thứ xác thịt
của thế gian không còn nắm giữ bạn nữa, và bạn không còn giữ
chúng nữa, khi bạn đã vượt qua sự chết đến với Sự sống.
54 Khi Đức Chúa Trời nắm giữ một người, điều đầu tiên Ngài
làm trong hội thánh là đưa họ từ thế gian trở nên thánh khiết,
và Ngài đưa họ từ sự chết đến với Sự sống. Nó được sinh ra một
lần nữa. Nó mới. Ý tưởng của nó là mới. Những gì chúng ta cần
là một sự phục hưng như thế, ngày hôm nay. Thực sự là đúng.
Ồ, chúng ta đã được đắm mình trong Thánh Linh. Chúng ta đã
có những ơn phước thiêng liêng và những sự phấn chấn thuộc
linh, nhưng chúng ta không cần điều đó nữa. Chúng ta cần một
sự phục hưng của Thánh Linh của Đức Chúa Trời hằng sống,
trong lòng dân sự. Chúng ta không cần quá nhiều đắmmình của
Thánh Linh, hay sự thức tỉnh thuộc linh. Chúng ta cần một sự
phục hưng, đó là, phục hưng những gì chúng ta đã có. Không
phải là một sự thức tỉnh tâm linh; đôi khi điều đó tạo ra nhiều
sự pha trộn. Nhưng chúng ta cần một sự phục hưng sẽ sàng lọc,
lắng xuống, và sẽ loại bỏ tất cảmọi thứ.
55 Như đứng bên bờ biển. Tôi đã nói chuyện với một số anh em
ở Puerto Rico vài tuần trước. Rằng, khi tôi nhìn thấy biển lớn, và
một trận bão lớn, các cơn sóng cao hơn đền tạm này. Và tôi nói,
“Anh em biết gì không? Nó không có thêm một giọt nước nào so
với khi nó hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng, sự xáo trộn và nhảy vọt
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đó là gì, và nó có ý nghĩa gì? Nó ném tất cả rác rưởi ra khỏi nó,
lên trên bờ.”

56 Đó là điều mà Hội thánh cần, là một sự phục hưng, để rũ bỏ
khỏi Nómọi sự trần tục vàmọi thứ của thế gian, đồng thời mang
lại sự trong sạch và sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, trong lòng
các tín hữu của Nó, sự khiêm nhường.

57 Ồ, con người, để thỏa mãn bản thân, thỉnh thoảng họ không
có được sự phục hưng, về tâm thần của họ, họ trở nên rất xác
thịt và rất thờ ơ, đến mức họ trở nên tự phụ, cứng ngắc, tự cho
mình là đúng. Họ đọc và nghiên cứu, và điều đó thì tốt, nhưng đó
không phải là điều chúng ta đang nói về. Bạn biết thêm về Lời.
Thật tốt để biết Lời, nhưng biết Tác Giả của Lời thì tốt hơn. Hiểu
không? Điều gì đó nhỏ bé mà bạn để lại, Điều gì đó trong lòng
mà làm nên bạn là bạn, đó là điều đó.

58 Và tôi nói với các bạn, Ê-li, và thần kinh của ông đang căng
thẳng, dù sao đi nữa, tôi luôn cảm thấy tiếc cho ông, dây thần
kinh của anh ấy sắp vỡ ra, dù sao đi nữa, và cú đập mạnh đó từ
Giê-sa-bên là đòn kết liễu. Rồi ông đã chạy trốn, và đi vào đồng
vắng và nằm dưới cây giếng giêng.

59 Ồ, thật đó là kinh nghiệm về cây giếng giêng! Nhiều người
trong chúng ta thấy mình dưới gốc cây giếng giêng. Tôi đã nhiều
lần, tự mình ở dưới đó, đếnmột nơi mà bạn không biết phải làm
gì. Bạn bị bối rối. Thành thậtmà nói, bây giờ tôi đang ở ngay dưới
nó, và đang tự hỏi, “Ôi Chúa, Ngàimuốn con làm gì?”

60 Các bạn biết đấy, những người dưới cây giếng giêng giống
như Ê-li, họ thích ngủ. Tôi—tôi giảng cho nhiều người mệt mỏi
hơnbất kỳ ai trên thế giới này.Mọi người thậtmệtmỏi. Họ—họ—
họ—họ quá căng thẳng về tinh thần cho đến khi họ đang lấp đầy
các nhà thương điên và bệnh viện, khắpmọi nơi. Họ rơi vào tình
trạng bất an đến mức họ không biết mình tin gì, và mình muốn
gì. Họ chỉ đang nằm ở đó. Họ không biết phải làm gì. Ồ, đó là một
cảnh tượng thật đáng buồn.

61 Hãy lắng nghe đây, anh em của tôi. Anh em không thể uống
rượu để thoát khỏi nó. Anh em không thể hét lên để thoát khỏi
nó. Anh em cũng không thể chơi bài cho đến khi nó lắng xuống.
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Và anh em có thể mất một nghìn giấc ngủ trưa và cố gắng ngủ
để loại bỏ nó đi, và anh em không thể làm được. Tất cả các biện
pháp khắc phục nhỏ của chúng ta, điều duy nhất nó làm là giúp
giảm các triệu chứng. Chúng ta phải có cách chữa trị căn bệnh
này. Chúng ta phải có một…Tất cả các bác sĩ tâm thần trên thế
giới không chữa được. Nó chỉ giúp giảm các triệu chứng. Sự chữa
khỏi là trong Huyết của Chúa Jêsus Christ. Không phải đi nghỉ
ngơi trên bờ biển. Không phải đi hát quốc ca,một dàn hợp xướng
để hát quốc ca. Đó là những gì chúng ta đang cố gắng làm, hôm
nay, hát để thoát khỏi nó.
62 “Ồ, chúng tôi sẽ làm cho mình giống như những Jones.” Và
chúng ta—chúng ta đang cố gắng làm điều gì đó khác biệt, cố
gắng giáo dục qua điều đó. Chỉ có một cách duy nhất để làm
điều đó, đó là, đối mặt với những sự thật. Đúng thế. Ồ, nếu bạn
đang buồn và bối rối, đừng gia nhập giáo hội. Hãy đến với Đấng
Christ. Đó là cách khắc phục duy nhất. Đừng áp dụng và lật một
trang mới. Chỉ cần có được một Đời sống mới. Đấng Christ là
câu trả lời.
63 Ông đã nằm ở đó, dưới cây giếng giêng. Ông không biết
phải làm gì. Thần kinh của ông bị suy sụp. Ông đang run rẩy.
Ông đã khóc, không nghi ngờ gì. Và ông đang ở trong một tình
trạng tồi tệ.
64 Nhiều người trong chúng ta đã đến những nơi đó, đặc biệt là
sau khi trải nghiệm Núi Cạt-mên. Ngày nọ, ai đó, đã hỏi tôi, về
điều đó. Và bằng cách nàomà…Điều gì chúng ta sẽ…Chúng ta, có
thể, làm gì? Điều gì có thể được làm cho chúng ta vào lúc đó? Chỉ
cómột điều để làm: giao phó bản thân anh em cho Chúa. Bây giờ,
tôi biết rằng một người có thể tự mình làm việc quá sức, và một
người có thể làm việc không đủ,một con người.
65 Đức Chúa Trời biết người này cần cho ăn. Ông cần cái gì đó
để ăn. Và dưới nơi này ở đây, nơi ông đang nằm, Đức Chúa Trời
phải làm điều gì đó cho ông.
66 Đức Chúa Trời phải làm điều gì đó cho mọi người đến dưới
gốc cây giếng giêng, nếu không người đó sẽ bị tan rã. Ngài phải
làm điều đó, nếu tôi tớ của Ngài đang nằm dưới gốc cây, nơi xa
kia, khôngbiết phải làmgì. Ôngđã thựchiện sứmạng củamình.



NGƯƠI LÀM GÌ Ở ĐÂY? 13

Ê-li nói, “Lạy Chúa, xin để cho con chết.”

67 Tôi đã có những cảm giác đó sau khi tôi bước ra khỏi một
buổi nhóm, và có vẻ như tôi đã cố gắng, và đã giảng, và van xin,
và thuyết phục, và đã nhìn thấy Thiên sứ của Đức Chúa Trời quét
qua một buổi nhóm và làm những dấu kỳ và phép lạ. Và ngồi
trong một chiếc xe hơi ở bên ngoài, và nghe họ kêu la, nói, “Đó
chẳng là gì ngoài tâm lý học. Không có gì với Nó. Không có gì với
Điều đó. Tất cả đều vô nghĩa.”

68 Ồ, sau đó tôi bò dưới cây giếng giêng. Tôi nghĩ, “Lạy Chúa,
tại sao Ngài—tại sao Ngài lại để con làm điều đó? Nó có thể làm
được gì?” Nhưng tất cả chúng ta đều đụng những trải nghiệmđó.
Nhưng, lòng thương xót của Đức Giê-hô-va, đối với tôi tớ Ngài!
Đức Chúa Trời biết những thử thách của bạn. Chỉ cần biết điều
này, Ngài biết tất cả về nó, vì vậyNgài giáng xuống.

69 Và Ngài biết tôi tớ của Ngài cần được nghỉ ngơi, vì vậy Ngài
chỉ đặt ông vào giấc ngủ một lát; trong khi ông nằm đó, chờ hồi
phục, hoặc cầu nguyện để chết. “Lạy Chúa, tổ phụ của con đã
chết, trước con, và bây giờ xin lấy đi mạng sống của con. Con
đã làm đủ rồi. Con đã đánh trận tốt lành, con đã xong sự chạy.”
Nhưng vẫn còn việc phải làm.Đức Chúa Trời đã không thông qua
với nhà tiên tri của Ngài. Ông vẫn còn công việc.

70 Cho dù chúng ta có kêu la, và nghĩ thế này, thế kia, hay thế nọ,
thì không gì có thể đem chúng ta đi cho đến khi Đức Chúa Trời
làm xong với chúng ta. Tôi rất vui khi biết điều đó.

71 Đôi khi anh em cảm thấy giống, như tôi đã có lần, dí một
khẩu súng lục vào đầu tôi, để tự sát, nhưng tôi không thể làm
được. Tôi tháo găng tay ra, để đặt nó trên đường dây điện cao
thế nơi tôi đang làm việc, nhưng tôi không thể làm điều đó được.
Điều gì đó vẫn nắm giữ. Cùng một Đức Chúa Trời đó đã ở với Ê-
li, cùng một Đức Chúa Trời đó, ngày hôm nay! Ngài nhìn thấy
tôi dưới gốc cây giếng giêng. Vợ tôi và đứa con thơ đang nằm
trong mộ; và bố tôi, em trai tôi, và tất cả. Tôi sắp đi, chính tôi.
Tôi đã nằm dưới gốc cây giếng giêng. Thật khó khăn. Và tôi đã
đếnmột nơi, tôi đã ở không tự chủ được, tôi cố gắng làm chomột
khẩu súng bắn tung nãomình; nó không làm được điều đó. Hiểu
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không? Vẫn còn việc phải làm. Điều gì đó đã được thực hiện. Đức
Chúa Trời vẫn chưa xong. Ngài sẽ luôn chăm sóc anh em.
72 Đầy tớ tội nghiệp, mệt mỏi, mòn mỏi! Ngài nhìn thấy ông.
Ngài biết ông ở đâu.
73 Ngài biết anh em đang ở đâu, tối nay. Anh em có thể ở
dưới gốc cây giếng giêng, mọi thứ đã biến mất, nhưng, hãy nhớ,
Ngài biết anh em đang ở đâu. Chúng ta không cần nhiều sự sữa
chữa lại.
74 Giống như bà già damàu đã nói, ở dướimiềnNam. Bà đã gặp
tai nạn; một chiếc ô tô đã đâm vào bà. Và nó đã…Nó làm bà bị
thương khá nặng, và—và luật sư nói, “Bà có muốn kiện đòi bồi
thường thiệt hại không?”
75 Bà nói, “Luật sư, chao ôi! Không, con yêu quý.” Nói, “Tôi có
đủ thiệt hại rồi. Tôimuốn sửa chữamột chút.”
76 Và tôi nghĩ bà đã nói tốt cho cộng đồng này, và hội thánh này,
đêm nay, và nước Mỹ đầy địa ngục này. Nó không sa ngã trở lại;
nó đã chết rồi. Nó không—nó không trên đường đến địa ngục;
nó đã xuống địa ngục rồi. Nó không bị mất, hoặc sẽ bị mất; nó đã
bị mất rồi. Nó không cần phải kiện đòi bồi thường thiệt hại; nó
cần được sửa chữa. Đó là sự thật. Ngài biết anh em đang ở đâu.
Ngài biết anh em đang nằm ở đâu.
77 Và Ngài đã sai đến một Thiên sứ. Và Thiên sứ đã chạm vào
ông, và ông đãngủ. Và khi ông thức dậy, cómột số bánhngô, hoặc
một số loại bánhngọt, đã nướng, đặt bên cạnhông. VàNgài phán,
“Hỡi Ê-li, hãy dậy và ăn đi.” Đó là ân điển của Đức Chúa Trời,
dành cho tôi tớ củaNgài. Hãy xem,Ngài đang cho ông yênnghỉ.
78 Anh em biết đấy, Chúa Jêsus phán, “Hãy sang một bên, vào
đồng vắng, và hãy nghỉ ngơi một chút.” Một số người nghĩ rằng
anh em không cần phải nghỉ ngơi, chúng ta nhận ra rằng họ,
cũng kiệt sức khá nhanh. Nếu họ không nghỉ ngơi, họ sẽ thấy
mình bị đắm ở đâu đó. Tôi nghĩ đó là chỗ mà Anh Billy Graham
của chúng ta, tối nay, đang cố gắng vượt qua mức độ đó. Cơ thể
nhữngngười nàymạnhmẽ, nhưnghọ cần được nghỉ ngơi.
79 Thế thì anh em có thể nghỉ ngơi một chút, và đi đâu đó, và họ
sẽ chỉ trích anh em, nói, “Tôi tưởng ông ấy làmột thầy giảng. Hãy
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nhìn ông ấy kìa, ngồi ngoài bờ sông, câu cá,” hoặc đại loại như
vậy. Nhưng điều đó không quan trọng. Đức Giê-hô-va sẽ chăm
sóc người của Chính Ngài.

80 Và trong khi ông nằm đó, dưới gốc cây, mệtmỏi và buồn bực,
thì Đức Chúa Trời làm dịu thần kinh của ông. Ngài cho ông ăn.
Ngài đánh thức ông một lần nữa, và cho ông ăn một lần nữa, và
đưa ông lại vào giấc ngủ.

81 Anh em biết đấy, tôi thường tự hỏi có gì trong những chiếc
bánh đó. Ông đã nhận được loại vitamin gì trong những chiếc
bánh đó? Tuy nhiên, bất cứ điều gì có trong đó, nó đã giúp ông
sống bốn mươi ngày bốn mươi đêm. Ông đã đi trong sức mạnh
của những chiếc bánh đó.

82 Đức Chúa Trời biết, tối nay, tôi cần một ít của chúng. Và tôi
chắc rằng hội thánh này cầnmột ít của chúng. Hãy sangmột bên,
tránh xa thế gian, và chúng ta hãy nghỉ ngơi một chút. Chúng ta
hãy nói chuyện một lúc.

83 Anh em không có thời gian để nghỉ ngơi, anh em nói. John
Wesley đã nói điều đó, một lần. Ông nói, “Tôi sợ phải nghỉ ngơi.
Tôi không có thời gian để nghỉ ngơi.” Và anh em tự thấy mình
hoàn toàn kiệt sức, nếu anh emkhông nghỉ ngơi.

84 Và chúng ta thấy rằng, sau đó, ông đã đi bốnmươi ngày đêm,
và Đức Chúa Trời tìm thấy ông, đứng, hay lui vào trongmột hang
động. Và Đức Chúa Trời muốn thu hút sự chú ý của ông. Vì vậy
có một cơn bão lớn đi qua, và nó xé rách các ngọn núi. Nó rất
mạnh cho đến nỗi làm rung chuyển những tảng đá, nhưng Đức
Chúa Trời không ở trong cơn bão. Nó đã đi trước Đức Chúa Trời.
Và rồi ở đó, lại đến, một trận động đất lớn làm rung chuyển trái
đất, nhưng, Đức Chúa Trời, vẫn không ở trong trận động đất. Và ở
đó đến một ngọn lửa, nhưng Đức Chúa Trời không ở trong ngọn
lửa. Và sau đó có một Tiếng nói êm dịu nhỏ nhẹ, và Đức Chúa
Trời ở trong Tiếng đó.

85 Và, thưa anh, chị em, tôi đã ở lại trong một hang động đủ
lâu, và anh chị em, cũng vậy, biết rằng đã có rất nhiều trận động
đất rung chuyển, rất nhiều tiếng ồn và náo nhiệt, và những cuộc
tranh cãi, và những thứ như thế, và những buổi nhóm họp lớn.
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Nhưng Đức Chúa Trời đã ở đâu, trong nơi đó? Đó là lý do tôi nói
những gì tôi đã làm sáng nay. Phải có điều gì đó sâu sắc hơnmột
buổi nhóm chữa lành. Phải cần đến điều gì đó sâu sắc hơn làmột
ân tứ nói tiếng lạ. Phải có một cái gì đó sâu sắc hơn một cơn gió
mạnh thổi ào ào. Gió đã thổi qua, nhưng Đức Chúa Trời không có
ở trong đó. Chúng ta đã có những cơn gió mạnhmẽ quyền năng,
trên khắp đất nước, và những cảm giác, vàmáu trênmặt, và trên
tay, tất cả các loại dấu hiệu. NhưngĐức Chúa Trời ở đâu?
86 Ê-li đã đợi. Tuy nhiên, ông là một nhà tiên tri, nhưng ông đã
lắng nghe Nó. Ông không hề đi ra ngoài để so sánh những buổi
nhóm phục hưng với họ. Ông không hề đi ra ngoài để có lều trại
lớn nhất trong nước. Ông không hề ra ngoài có mặt trên truyền
hình, hoặc vân vân, như chúng ta thường gọi.
87 Tất cả những ồn ào lớn, và nước Mỹ có tội khi nghe những
tiếng ồn ào đó. Ồ, chúng ta thích tiếng ồn, nhưng Đức Chúa Trời
không ở trong tiếng ồn. Mặc dầu, những điều này, tự nó là đáng
trân trọng, tuy nhiên, Đức Chúa Trời không ở trong sự ồn ào. Nếu
đúng như vậy, thì khi người Châu Phi đánh trống tom-tom, các
bạn chưa bao giờ nghe thấy nhiều tiếng ồn và nhịp điệu như vậy.
Đức Chúa Trời đã không ở trong đó. Và chúng ta đã có những
cơn gió quyền năng ào ào. Chúng ta đã có đủ loại đám lửa, và
những trận động đất, và những sự rung chuyển, và những cuộc
phục hưng lớn, và những thứ tương tự. Đức Chúa Trời đã không
ở trong đó. Nếu nó đã có, nó sẽ tự xuất hiện.
88 Nhưng, sau đó, một Tiếng nói nhỏ nhẹ êm dịu đến, thì Đức
Chúa Trời ở trong Tiếng ấy.
89 Đó là những gì tôi đang suy nghĩ hôm nay, thưa các bạn. Con
người chúng ta thì rất—thì rất dễ bị cuốn theo mọi tiếng ồn. Vì
vậy, nướcMỹ yêu thích tiếng ồn. Hãy nhìn những gì họ đang làm.
Họ bật những chiếc radio cũ kỹ này, tăng âm lượng hết mức có
thể, với nhạc rock-and-roll, và boogie-woogie, tất cả những thứ
đó. Họ thích tăng âm lượng quá lớn, đến mức nó sẽ làm thủng
màngnhĩ của bạn, gầnnhưvậy, tất cả tiếng ồn, suốt cả ngày.
90 Và trong nhà thờ, chúng ta đánh trống cơm, chúng ta chạy
lên chạy xuống, và la hét và kêu la, và reo hò, và đã có một thời
gian tuyệt vời như thế. Không có gì chống lại nó, nhưngĐứcChúa
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Trời ở đâu trong đó? Nó đã làm gì? Phân tán chúng ta thành
nhữngmảnh nhỏ, được gọi là Hội Phúc ÂmNgũ Tuần, hội thánh
của Đức Chúa Trời, Ngũ Tuần Một Ngôi Hiệp Nhất, tất cả những
giáo phái nhỏ khác nhau này. Đức Chúa Trời không ở trong đó.
Nó là người dọn đường của Đức Chúa Trời. Nó là một cơ cấu
tổ chức.
91 Khi anh em thấy cái gọi là Cơ-đốc giáo ngày nay, nhiều người
đi đến nhà thờ và—và sống những cuộc đời trang nghiêmnày, và
đi ra ngoài và phủ nhận sự chữa lành, phủ nhậnQuyền năng của
Đức Chúa Trời, và phủ nhận đời sống hiến dâng, gọi anh em là
“những kẻ cuồng tín,” hãy nhớ, đó là cơ cấu tổ chức. Đó là…Anh
Wood, tôi tin rằng anh gọi đó là công việc giàn giáo. Nó không
có thật. Nó là một khung bao bọc bên ngoài. Đức Chúa Trời chỉ
đứng trên nó, để xây dựng công trình. Vinh quang thayĐức Chúa
Trời! Nó chỉ làmột khung giảmà sẽ bị phá bỏ.
92 Chúng ta đã vỗ tay và nói, “Vinh quang thay Đức Chúa Trời!
Khi anh hét lên, anh đã có được Điều đó.” Những người Giám
Lý đã nói thế, những người Nazarene. Họ đã phát hiện rằng họ
không có Điều đó.
93 Người Ngũ Tuần nói, “Hãy vỗ tay và la lớn, cho đến khi anh
nói được tiếng lạ. Anh đã có Điều đó.” Nhưng chúng ta nhận ra
rằng chúng ta không có Điều đó.
94 Còn một việc nữa. “Và, Chúa ôi, xin đem con đến một hang
động nơimà con có thể tìm thấyNó.” Chúng ta hãy có được Tiếng
êm dịu nhỏ nhẹ đó, là Điều gì đó mà làm phong phú cho đời
sống. Điều gì đó, mà, “Dầu anh em nói được các thứ tiếng của
loài người và các Thiên sứ, nhưng không có Điều đó, anh em
chẳng ra gì. Dầu anh em có thể nói tiên tri và nói tiếng lạ, và
làm những dấu lạ và những điều kỳ diệu, và làm phép lạ và làm
những dấu hiệu vĩ đại, nhưng, nếu Tiếng êm dịu nhỏ nhẹ, nhỏ
bé đó không có ở trong đó, anh em chẳng là gì cả,” Kinh Thánh
nói. Đó là những gì chúng ta đang lắng nghe bây giờ.
95 Chúng ta đã có sấm sét. Chúng ta đã có lửa. Chúng ta đã có
những cơn gió thổi ào ào và những trận động đất. Nhưng, “Đức
Chúa Trời ôi, xin ban đến cho chúng con Tiếng nói êm dịu nhỏ
nhẹ đó.” Đó là những gì chúng ta cần. Hãy lắng nghe, thưa anh
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em. Chúng ta cần Tiếng êm dịu nhỏ nhẹ đó, một Tiếng êm dịu
nhỏ nhẹ mà đã phán đó.
96 Chúa Jêsus. Phán, “Các ngươi không thể nghe Tiếng của
Ngài trên đường phố. Các ngươi không nghe Ngài khóc.” Ngài
là khuôn mẫu của chúng ta. Nhìn xem Ngài. Ngài được so sánh,
Thánh Linh củaNgài, như chimbồ câu, hiền lành.
97 Chính những điều tuyệt vời là những điều yên tĩnh. Các bạn
có biết điều đó không, thưa các bạn? Hãy lắng nghe. Mặt trời,
mang lại sự sống trên trái đất, cho mọi sinh vật, trong đời sống
thực vật, sự sống cây cối, bất cứ điều gì khác, nó mang lại sự
sống, mặt trời làm điều đó. Và nó có thể hút một triệu ga-lông
nước từ trái đất, và tạo ra ít tiếng ồn hơn chúng ta có thể lấy một
xô ra khỏi máy bơm. Hiểu không? Đó là một điều quan trọng.
Những điều yên lặng là những điều lớn lao. Các bạn đã bao giờ
nghe thấy thế giới quay chưa? Các bạn đã bao giờ nghe các hành
tinh khi chúng đi qua các quỹ đạo chưa? Các bạn có bao giờ nghe
thấymột lần chưa? Đó là những điều lớn lao. Các bạn đã bao giờ
nghe thấymặt trời mọc chưa?
98 Ồ, chúng ta nghĩ rằng chúng ta phải có rất nhiều tiếng ồn,
phải có một ban nhạc kèn đồng, để đánh, rất nhiều việc nhảy
lên và xuống, nếu không chúng ta sẽ không có một buổi nhóm
tốt. Chúng ta nghĩ rằng mọi người đều phải đứng đầu, họ đang
vỗ tay và mọi thứ. Chúng ta nghĩ rằng âm nhạc phải có nhịp
điệu, và mọi người chạy lên xuống lối đi. Chúng ta đã có điều đó.
Nó đã làm được điều gì tốt? Nó ở đâu? Nó đã đưa chúng ta đến
đâu ngày hôm nay? Trong một đám lộn xộn, một đám giáo phái;
chia rẽ, tình yêu thương anh em bị phá hủy. Chắc chắn, nó có.
Đó là sâu lột vỏ, và sâu keo già, và—và tất cả các loại bọ từ thuở
ban đầu. Và Gióp đã nhìn thấy, hay…Giô-ên đã nhìn thấy chúng.
“Những gì sâu keo để lại, sâu lột vỏ ăn; và những gì sâu lột vỏ
ăn, châu chấu đã ăn,” và vân vân, cho đến khi chúng ta để nó ăn
xuống gốc cây.
99 Nhưng Kinh Thánh nói, “Ta sẽ phục hồi, Chúa đã phán.”
Chúng ta đang chờ đợi điều gì đó.
100 Trong tất cả những tiếng la hét, chúng ta đã có đủ tiếng nổ và
tiếng ồn để—để chuyển đổi cả thế giới. Chúng ta đã có đủ tiếng



NGƯƠI LÀM GÌ Ở ĐÂY? 19

reo hò và la hét và tiếp tục. Cho đến khi, nó đã làm cái gì? Nó
đã không gây dựng Hội thánh. Nó xây dựng các giáo phái. Nó
đã khiến các ông đi ra ngoài với những ý tưởng kiêu hãnh và
trở nên kiêu căng. Tôi không thích những thứ đó. Bước ra trên
bục giảng, nói, “Ồ, hãy nhìn anh ấy. Anh ấy làmột hoàng tử. Nhìn
cách anh ấy ănmặc, thật sang trọng vàmọi thứ. Anh ấy biết cách
diễn đạt rõ ràng khi anh ấy nói, và vân vân.” Đó không phải là
những gì Chúa chọn.

101 Ngày nọ, một nhà tiên tri đã nghĩ thế. Ông sẽ xức dầu cho
một đầy tớ. Ông nói, “Người ấy là người lớn nhất trong gia
đình. Người ấy sẽ trông có vẻ tốt.” Nhưng Đức Chúa Trời đã từ
chối anh ta.

102 Các bạn không cần phải có hoàng tử, và—và đại loại như thế,
để đứng lên đó như tôi-không-biết-gì. Đó không phải là quần áo
anh em mặc, hay tài hùng biện mà anh em nói. Đó là Điều gì
đó mà ở bên trong anh em, Tiếng đó của Đức Chúa Trời. Đó là
những gì nó là.

103 Vị tiên tri đi ngang qua một người khác, nói, “Đó không phải
là người ấy. Đức Chúa Trời đã từ chối anh ta.” Đã đi qua một
người nữa. Nói, “Ngươi không cònngười nào khác chăng?”

104 Nói, “Chúng tôi còn một đứa con nhỏ, hồng hào, ở đây trên
sườn đồi, đang chăn chiên.” Đó là Đa-vít.

105 Khi họ đưa anh chàng nhỏ bé, đầu đỏ,mặt đầy tàn nhang này
đến đó, với đôi vai nhỏ bé, khom lưng, vàmột chiếc da cừu quấn
quanhngười, Đức Chúa Trời phán, “Chính là người đó.”

106 Tất cả những người khổng lồ và những lớp vỏ bên ngoài của
bạn không xứng hợp với Đức Chúa Trời. Bạn có thể là Tiến sĩ
Thần Đạo, Tiến sĩ Triết, hay Tiến sĩ Luật. Bạn có thể là giámmục,
giáo hoàng, hoặc bất cứ điều gì bạn có thể là. Nhưng cần có Đức
Chúa Trời để tạo ra điều gì đó từ con số không. Miễn là bạn có
thể không là gì cả, Đức Chúa Trời là Điều gì đó. Chừng nào bạn
có thể thoát ra khỏi con đường của mình, thì Đức Chúa Trời có
thể bước vào. Nhưng khi bạn quá nhồi nhét và cứng nhắc, cho
đến khi bạn có được thứ lớn nhất và tốt nhất, thì bạn không có
thứ mà bạn phải có: đó là tấm lòng khiêm nhường trước mặt
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Chúa. Và chúng ta biết điều đó, thưa các anh em. Chắc chắn rồi.
Chắc chắn.

107 Các bạn chưa bao giờ nhìn thấy, hoặc…nghe thấy mặt trời
mọc. Các bạn chưa bao giờ nghe thấy điều đó. Các bạn đã bao
giờ đi ra ngoài, vào ban đêm, để nghe sương rơi chưa? Chúng ta
sẽ làmgì nếu không có nó? Thấy đó, không cầnphải thế đâu.

108 Tôi sẽ nói với các bạn một điều bây giờ. Đó là sự tĩnh lặng…
Không phải vùng nước gợn sóng mà tạo ra tiếng động lớn như
vậy, và nhảy lên-xuống,mà phản ánh vẻ đẹp của các vì sao, trong
đó. Đó là hồ bơi nhỏ sâu và tĩnh lặng, phản chiếu vẻ đẹp của
các vì sao.

109 Điều chúng ta cần, tối nay, là trải nghiệm sâu sắc, phong phú
đó, Điều gì đó ẩn sâu trong chúng ta. Nó—nó không cần phải
hét lên, nhưng nó có thể. Nhưng chúng ta nhấn mạnh tất cả vào
tiếng hét của mình. Nó có thể không bao giờ nói tiếng lạ, tuy nó
có thể. Nhưng chúng ta nhấn mạnh tất cả vào điều đó. [Băng
trống—Bt.]

110 Các bạn có thể không tham dự buổi nhóm của Billy Graham,
buổi nhóm của Oral Roberts, hoặc buổi nhóm của tôi. Các bạn
không cần phải làm vậy. Những gì nó phải có là chiều sâu của
Tình yêu Đời đời của Đức Chúa Trời. Thánh Linh đó ở bên trong
người ấy, điều đó làmnên các bạn là người như thế nào.

111 Đó là những gì tôi đã nói về, vào sáng nay. Đó là những gì
tôi đang kéo, Hội thánh qua Đồi Sọ, tới và lui. Các bạn đừng nghĩ
rằng vì bạn đã nói tiếng lạ, hoặc các bạn biết rất nhiều về Kinh
Thánh, hoặc các bạnđọc sách của ai đó và các bạnbiết nhiều hơn
người khác. Ngài phán, “Hãy đánh dấu ấn trên những người thở
dài và khóc lóc vì những điều gớm ghiếc đã xảy ra trong thành
phố.” Ngài sẽ đánh dấu ai trong các thành phố của chúng ta, đêm
nay? Đấy, đó là những chiều sâu của Thánh Linh, không phải là
sự nông cạn. Đó không phải là cái vỏ trên—trên hạt mại châu là
tốt. Chính là hạt mại châu dưới vỏ. Bạn có một cái vỏ rỗng lớn.
Bạn không có gì ở dưới đó. Điều chúng ta cần, tối nay, là chiều
sâu của tình yêu thương của Đức Chúa Trời.
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112 Và khi Ê-li nghe thấy Tiếng nói êm dịu nhỏ nhẹ ấy, thì chẳng
điều gì làm phiền được ông.

113 Các bạn đã nghe thấy gì trong tất cả những điều đó? Các
bạn sẽ đi, trong vài ngày tới. Các bạn đã nghe Billy Graham. Các
bạn sẽ nghe Oral Roberts. Các bạn sẽ nghe những người khác,
những người tuyệt vời. Không có gì chống lại những người đó;
họ là tôi tớ của Đức Chúa Trời. Nhưng đừng lắng nghe tiếng ồn.
Hãy lắng nghe Tiếng êm dịu nhỏ nhẹ đó, để những chiều sâu
của Điều gì đó đi vào tấm lòng con người, hầu cho mang tất cả
sự ngu dại ra khỏi bạn. Nó mang tất cả thế gian ra khỏi bạn.
Nó khiến bạn ghét những thứ của thế gian và yêu những thứ
thuộc về Đức Chúa Trời. Đó là vực sâu, đó là hồ phản chiếu các
ngôi sao của sự vinh quang Đời đời của Đức Chúa Trời. Đó là
điều khiến đôi mắt chảy ra nước mắt, mang lại niềm vui không
tả xiết, và đầy vinh quang. Nó khiến các bạn đứng vững khi tất
cả những thứ khác sẽ khiến các bạn thất bại. Nó làm cho…Khi
bệnh tật ập đến, hoặc thậm chí chính cái chết, nó vẫn có sự
phản ánh các phước lành của Đức Chúa Trời trong đó; cái hồ
nhỏ đó thì sâu, và phản chiếu bầu trời, nước không gợn sóng
và ồn ào. Vùng nước gợn sóng không sâu lắm. Nó vẫn là vùng
nước sâu.

114 Xin Chúa giúp chúng ta, tối nay, thưa các bạn, khi chúng ta
đến bàn tiệc thánh, hãy nhớ điều đó; bất kể những gì bên ngoài
chúng ta làm, bao nhiêu điều tốt chúng ta làmđi nữa.

115 Anh em nói, “Ồ, Anh Branham, tôi đi nhà thờ. Tôi cố gắng
sống tốt hết sức.” Tốt. Không có gì chống lại điều đó, thưa anh em.
“Tôi đã nói tiếng lạ, Anh Branham. Tôi đã hét lên trong Thánh
Linh.” Tốt đấy. Nhưng đó không phải là điều tôi đang nói về,
thưa anh em. Đó vẫn không phải là nó. Đó không phải là điều tôi
đang nói về.

116 Tôi đang nói về Tiếng nói êm dịu nhỏ nhẹ đó, Điều gì đó
phong phú và hoàng gia. Mà, tôi đã từng nhìn thấy những bà
mẹ già khi họ đi xuống lối đi này ở đây, nhiều năm trước, những
giọt nước mắt chảy dài trên má họ, khi một chàng trai tội lỗi
đứng dậy, đến với sự tin nhận.
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117 Hôm nay, tôi kêu gọi tin nhận, và thấy một cậu bé đến, còn
họ ngồi và thổi kẹo cao su. Chuyện gì vậy? Các bạn đã mất sự
nghe về tiếng đó.

118 Các bạn đã nghe gì? Các bạn nghe rõ nhất điều gì? Chúng ta
đang ở kỳ cuối cùng.

119 Các bạn nghe thấy trên ti-vi, và trên đài phát thanh, trên tạp
chí, trên báo của các bạn, rằng một ngày nào đó sẽ có một cơn
lốc trên khắp đất nước này. Bạn đang nghe vì điều gì, để nghe còi
báo động, radio của bạn bật lên, suốt cả ngày, với tất cả những
thứ vớ vẩn đó, để nghe khi nào đạn, hay bom sắp rơi? Tôi không
nghe thứ đó. [Anh Branhamvỗ taymột lần—Bt.]

120 Tôi đang lắng nghemột Tiếng nói, “Hãy lên cao hơn. Làm tốt
lắm, hỡi đầy tớ ngay lành trung tín của Ta.”

121 Các bạn nghe gì? Các bạn biết đấy, tôi nghĩ rằng chúng ta
rất quan tâm lắng nghe thật kỹ mọi thứ trên thế giới, và những
thứ tương tự như thế, chúng ta không thể nghe Tiếng êm dịu,
nhỏ nhẹ đó.

122 Chúng ta nghe các mục sư của mình nói, “Chỉ cần gia nhập
giáo hội, sẽ ổn thôi.” Chúng tôi nghe một số người trong số họ
nói, “Chỉ cần nói tiếng lạ, tất cả sẽ kết thúc.” Một số người trong
số họ nói, “Chỉ cần hét lên, mọi thứ kết thúc.”

123 Bạn không thể nghe thấy Tiếng nói nhỏ bé, êm dịu nhỏ nhẹ
đó đặt để Điều gì đó phong phú và sâu sắc trong đời sống, khiến
bạn trở thành điều bạn nên có.

124 Lúa mì không sinh ra lúa mì vì nó ở trên cây nho hoặc trên
thân cây. Trên thân cây cũng có cỏ dại. Nhưng nó lấy sự sống
trong cây nho đó để sinh ra lúa mì. Nước rơi trên nó sẽ tưới
cả hai. Cả hai sẽ vui mừng vì điều đó. Cả hai đều sẽ phát triển
trong nó.

125 Người nam và người nữ có thể lớn lên, hò hét và ngợi khen
Đức Chúa Trời, nói tiếng lạ và thuộc về hội thánh, nhảy múa
trong Thánh Linh và dâng một phần mười, nhưng trong lòng
họ, vẫn không hề có, tình yêu thương sâu đậm, phong phú của
Tiếng êm dịu nhỏ nhẹ đó của Đức Chúa Trời.
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126 “Dầu tôi hiến thân mình để bị đốt như một của lễ, nhưng
không có tình yêu thương, thì tôi chẳng ra gì. Dầu tôi phân phát
gia tài để nuôi người nghèo khó, tôi vẫn chẳng ra gì. Dầu tôi có
đức tin đến nỗi dời núi được, tôi vẫn chẳng là gì. Dầu tôi—tôi—
tôi nói được các thứ tiếng loài người và các Thiên sứ, tôi vẫn
chẳng ra gì.” Hiểu không? Chính Tiếng nói êm dịu nhỏ nhẹ ấy
mà phán tận trong lòng anh em, làm thay đổi mọi thái độ, làm
cho bản chất khác đi, và anh em trở thànhmột tạo vật mới trong
Đấng Christ.

127 Bạn nghe điều gì? Phụ thuộc vào những gì bạn đang lắng
nghe, thưa bạn. Nếu bạn đang lắng nghe, nghe…không phải là
không có nhận xét, không có suy ngẫm, nhưng nếu bạn đang
lắng nghe, nghe vềmột cuộc phục hưng vĩ đại ở đâu đó, nơimười
nghìn người đang nhóm lại, cứ tiến hành; bạn đang nghe điều
sai. “Tôi sẽ đi qua và xem. Họ nói rằng họ có những đám đông
tuyệt vời.” Điều đó không có gì quan trọng. Các đường đua có
điều đó. Mọi thứ khác đều có cái đó. Những người thích nhạc
rock-and-roll có điều đó.

“Tôi sẽ qua…Tôi sẽ đi qua vì điều gì khác.”

128 Nếu bạnmuốn đi vì bất cứ điều gì khác ngoài…Nếu bạn đang
lắng nghe bất cứ điều gì khác ngoài Tiếng êmdịu nhỏnhẹ đó, hãy
quay trở lại trong hang động. Quay trở lại dưới cây giếng giêng,
cho đến khi chúng ta có thể chuẩn bị. Giữ yên lặng, và chờ đợi.
Hãy để những sấm sét đi qua. Để động đất rung chuyển. Hãy để
những cơn gió ào ào cuốn đi, và ngọn lửa sẽ quét qua, bất cứ điều
gì nó sẽ xảy ra. Tôi nghĩ về bài hát đó:

Xin dạy con, Chúa ôi, cách chờ đợi khi tấm lòng
rực lửa,

Xin để con hạ mình kiêu hãnh, kêu cầu Danh
Ngài;

Xin giữ cho đức tin của con được đổi mới, đôi
mắt của con hướng về Ngài,

Xin để con có mặt trên trái đất này là những gì
Ngài muốn con là.

Đó là những gì tôi muốn làm.



24 LỜI ĐƯỢC GIẢNG

Những ai trông đợi Chúa, sẽ làmmới lại sức lực
mình,

Họ sẽ cất cánh bay cao như chim ưng,

Các bạn có tin điềuđókhông? [Hội chúngnói, “A-men.”—Bt.]

Họ sẽ chạy mà không mệt nhọc, họ sẽ bước đi
và không mòn mỏi;

Xin dạy con, Chúa ôi, xin dạy con, Chúa ôi, cách
chờ đợi.

129 Hãy để cho những sấm sét đi qua. Hãy để lửa quét qua.
Nhưng hãy để tôi nghe Tiếng êm dịu nhỏ nhẹ đó, nói, “Hãy
đến cùng Ta, hỡi tất cả những kẻ lao khổ và gánh nặng. Hãy đi
ra từ dưới cây giếng giêng. Hãy ra khỏi những hang động của
các ngươi.”
130 Tôi muốn đặt màn che cho đức tin của mình, đối diện với
HuyếtNgài, bước tới và nói, “Vâng, lạy Chúa. Bây giờ con tin.”

Chúng ta hãy cầu nguyện.
131 Ôi Chúa, Đấng tạo dựng trời và đất, Tác Giả của Sự sống đời
đời, và đấng ban mọi ân tứ tốt lành, xin thương xót chúng con,
Chúa ôi. Giờ này chúng conđứng trongnhu cầuđược nghe. Tiếng
nói của chúng con, Chúa ôi, đã cất lên.
132 Và bây giờ chúng con đã nghe rất nhiều tiếng nói. Có rất
nhiều tiếng nói rằng, “Qua đây đến nhà thờ này. Nếu anh sẽ
gia nhập giáo hội của chúng tôi! Chúng tôi có một nhóm tốt
nhất trong thành phố, những người ănmặc đẹp nhất. Thị trưởng
thành phố đi đến chỗ của chúng tôi.”
133 Và nhiều người, trong các buổi nhóm của họ, lạy Chúa, có các
thống đốc, và vân vân, đến và phát biểu. Ôi Chúa, xin giữ cho con
tránh khỏi điều đó, Chúa ôi. Xin giấu con trong một hang động
và để con chờ đợi, Chúa ôi. Con quan tâm gì đến điều thống đốc
nói? Conmuốn nghe Tiếng êm dịu nhỏ nhẹ đó của Đấng Cứu Rỗi
của con. Ồ, xin giúp con chờ đợi, Chúa ôi, và tái tạo sức mạnh
của con khi con chờ đợi Ngài.
134 Và xin giúp hội thánh này, Chúa ôi, để họ sẽ trông đợi Ngài,
và làm mới lại đức tin của họ, và làm mới sức mạnh của họ,
cất cánh bay cao như chim ưng. Xin cho họ lắng nghe, Chúa ôi,
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không nghe tiếng ồn ào, không vì tiếng kêu la, nhưng lắng nghe
Tiếng êm dịu dịu nhỏ nhẹ ấy.
135 Lạy Chúa, trong vài ngày tới, con sẽ leo vào hang động đằng
xa kia, để chờ đợi. Ôi Chúa, xin giúp con, Chúa ôi. Xin làm cho con
bị mù, và làm điếc tai con, khỏi những thứ của thế gian, vì được
quần chúng ưa chuộng, hay danh tiếng, hoặc vì bất kỳ điều vô
ích nào mà thế gian này có thể dâng tặng. Xin để con ở đó, Chúa
ôi, cho đến khi con nghe thấy Tiếng êm dịu nhỏ nhẹ đó. Rồi để
tôi tớ Ngài bước ra, Chúa ôi, lên núi, trên đôi cánh của ChimƯng.
Xin nhậm lời, Chúa ôi.
136 Xin ban phước cho hội thánh nhỏ này. Xin ban phước cho
Anh Neville của chúng con. Xin lấy bệnh tật đó ra khỏi dạ dày
của anh ấy, Chúa ôi, và đuổi nó ra khỏi anh. Xin đặt anh vào
trong dây cương, Chúa ôi, và để anh trở lại đây, được sức mới.
“Họ sẽ được sứcmới.” Xin nhậm lời, Chúa ôi.
137 Xin tha tội cho chúng con. Bây giờ chúng con đang đến bàn
tiệc thánh giờ này, Chúa ôi. Ngài đã phán, “Kẻ nào ăn và uống
điều này một cách không xứng đáng, tức là ăn và uống sự đoán
phạt cho chính mình, không phân biệt thân thể của Chúa.” Xin
giúp chúng con, Chúa ôi, tra xét linh hồn chúng con, tâm hồn
chúng con. Và xin thử chúng con và xem có điều gì ô uế về chúng
conkhông. Nếu có, xin tha thứ cho chúng con, Ôi Chúa, khi chúng
con khiêm nhu chờ đợi Ngài. Chúng con cầu xin điều đó trong
Danh Chúa Jêsus, Con Ngài. A-men.

Xin dạy con, Chúa ôi, chờ đợi, quỳ gối xuống,
Và trong thời gian tốt đẹp của Chính Ngài Ngài
sẽ đáp lời cầu xin của con. (Đúng thế.)

Dạy con đừng dựa vào những gì người khác
làm,

Nhưng chờ đợi trong lời cầu nguyện cho sự đáp
lời từ Ngài.

138 Đó là những gì tôi muốn, một sự trả lời từ Thiên đàng. Tôi
muốn nghe Tiếng Ngài; không phải tiếng của người quản lý,
không phải tiếng của thị trưởng, không phải tiếng của thống
đốc, không phải tiếng của giámmục. Conmuốn nghe Tiếng Ngài,
Chúa ôi. Sự nhu mì và dịu dàng của Đức Thánh Linh phán trong
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lòng tôi, “Hãy đến cùng Ta, hỡi tất cả những kẻ lao khổ và nặng
gánh ưu tư.” Vâng, thưa Chúa, chúng con đang nằm dưới một
cây giếng giêng bây giờ. Chúng con đang chờ đợi, xem điều gì
Ngài sẽ nói.

139 Chúa đã ban phước cho các bạn, mỗi người, bây giờ. Bao
nhiêu người muốn được ghi nhớ trong lời cầu nguyện? Hãy giơ
tay lên cho chúng ta thấy. Hãy nói, “Lạy Chúa, xin dạy con chờ
đợi. Xin dạy con. Xin để—để—để con quên đi tất cả niềm kiêu
hãnh của mình. Khi những người khác đang đi ngang qua, làm
những điều tuyệt vời như thế này, xin để con hạ thấp lòng kiêu
hãnh của mình, chỉ kêu cầu Danh Ngài. Xin dạy con đừng dựa
vào những gì người khác làm, nhưng chỉ chờ đợi sự trả lời từ
Ngài trong lời cầu nguyện.”

140 Giống như Ê-li đã làm. Ông đã đợi ở đó. Ông nghe tiếng sấm.
Ông nghe tiếng chớp. Ông nghe tiếng đá vỡ vụn. Ông nghe thấy
lửa. Ông nghe tiếng gió. Nhưng đó không phải là những gì ông
đang trông đợi. Nó thậm chí còn không lay chuyển được nhà tiên
tri. Ông để nó đi qua. Nhưng khi Tiếng nói êm dịu nhỏ nhẹ đó,
ông nhặt tấm áo choàng của mình lên và che lên mặt, và đi đến
cuối hang. Và Chúaphán, “Hãyđi, đứng trênmỏmđádưới đó.”

Đó là những gì tôimuốnnghe, “Đứng trên tảngđá.” Được rồi.

141 Bây giờ là lúc dành cho lễ tiệc thánh. Chúa ban phước cho
anh chị em. Tôi nghĩ, trước tiên, trước khi chúng ta làm điều
này, chúng ta muốn dâng lời cầu nguyện cho mỗi người ở trong
đây mà đã giơ tay lên, rằng họ thực sự muốn Đức Chúa Trời nói
với họ. Có ai trong số các bạn ở đây ở dưới gốc cây giếng giêng,
tối nay không? Hãy đưa tay lên. Chắc chắn. Chắc chắn, chúng
ta có. Nhiều người trong số các bạn ở đây đang ở trong hang,
chờ đợi.

142 Các bạn đã thấy tất cả những điều này đã trôi qua. Bạn đã
nghe thấy những buổi nhóm phục hưng vĩ đại của Billy Graham,
của Oral Roberts, của riêng tôi, ở mọi nơi khác, Tommy Osborn,
Tommy Hicks, tất cả những điều này đang đi qua. Nhưng Nó ở
đâu? Tiếng nói đó ở đâu?
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143 Bạn nói, “Tôi đã hét lên với Jessups. Tôi đã—tôi đã nhảy
trong Thánh Linh với những Musical Hart. Tôi có tất cả những
thứ khác. Tôi đã làm tất cả những điều đó. Nhưng Điều gì đó
ở đâu, Anh Branham, mà đè tôi xuống và đặt gánh nặng trên
tôi về những linh hồn hư mất, cho đến nỗi tôi không thể nghỉ
ngơi vì nó?”

144 Bây giờ, đó là kiểu duynhất đangdiễn ra. Đó là những gì Kinh
Thánh đã nói. “Hãy ghi dấu trên những người than thở khóc lóc
về những sự gớm ghiếc đã phạm trong thành này.” Ồ, đó là nơi
chúng ta cần nó, thưa các bạn.

Chúng ta hãy cầu nguyện lần nữa.

145 Lạy Chúa! Xin làm ơn, Chúa ôi! Ồ, con có thể hát quá nhiều.
Con có thể đã giảng quá nhiều. Con có thể hét lên quá nhiều. Con
có thể khóc quá nhiều. Nhưng con sẽ không bao giờ cầu nguyện
quá nhiều. Ôi Chúa, xin tra xét con và thử con.

146 Vừa nói, cách đây không lâu, về những hồ nước sâu, cách
chúng phản chiếu các vì sao; xin đặt một chiều sâu của Thánh
Linh Ngài trong chúng con, Chúa ôi, như tiên tri Đa-vít đã nói,
“Dẫn tôi đếnmé nước bình tịnh,” chứ không phải dòng nước gợn
sóng. Dòng nước bình tịnh, xin dẫn con đến đó, Chúa ôi. Làm cho
con yên lặng. Con lo lắng, con rối bời.

147 Con đã làm tất cả những gì mà Ngài bảo con phải làm, theo
những gì con biết. Con đã đi khắp đất nước, khắp thế giới, rao
giảng, và khóc lóc và thuyết phục. Ngài đã tận tâm đưa ra dấu
hiệu đó của Đấng Mê-si, để cho thấy rằng ấy chính là Ngài, Chúa
ôi, đấng làm điều đó, chứ không phải một con người. Con biết
ơn vì điều đó. Nhưng, Chúa ôi, tối nay, con đang ở dưới cây giếng
giêng. Con đang tự hỏi, “Tại sao họ không ăn năn? Tại sao nước
Mỹ này không thể nhìn thấy nó, thưa Chúa?” Các giác quan của
nó có quá lumờ chăng? Hội thánh rất được tổ chức, quá chặt chẽ
không? Và họ sẽ không hợp tác. Họ sẽ không làm gì khác ngoài
chỉ trích.

148 Nhưng con chắc chắn như vậy, tối nay, cũng như đã xảy ra
với Ê-li, dưới gốc cây, Ngài đã có bảynghìnngười, tuy nhiên, chưa
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quỳ gối trước Ba-anh. Ngài có nhiều thánh đồ trên trái đất ngày
nay, đang chờ đợi sự Đến của Chúa.
149 Ôi Chúa, xin thương xót chúng con. Hãy thử chúng con, và
đặt chúng con vào cân đo của Ngài. Và nếu chúng con thấymình
thiếu kém, thì Ôi Chúa, xin rửa sạch chúng con khỏi tội lỗi. Và
làm cho chúng con thành những gì Ngài muốn chúng con là. Xin
ban điều đó chomọi cá nhân trong nhà thờ này. Vì chúng con cầu
xin điều đó trong Danh Chúa Jêsus. A-men.
150 Bây giờ sẽ là giờ tiệc thánh. Chúng ta cầu nguyện để Chúa
sẽ ban phước cho các bạn bây giờ. Tất cả những ai phải đi, và
không muốn dự tiệc thánh, thì gặp nhau ở đây vào tối thứ Tư,
sẽ gặp lại.
151 Đừng quên cầu nguyện cho tôi. Tôi sẽ cần nó ngay bây giờ.
Trong vài ngày tới, tôi sẽ cần cầu nguyện. Bây giờ đừng chỉ xem
nhẹ nó, nhưng hãy đặt tôi trên tấm lòng các bạn và cầu nguyện
cho tôi. Tôi cần lời cầu nguyện của các bạn. Tôi đã có những
quyết định để đưa ra điều đó có thể có nghĩa là sự khác biệt của
hàng triệu linh hồn. Điều gì đó đã được thực hiện. Tôi đã đi xa
như tôi có thể, bằng chính sức lực củamình. Tôi—tôi phải cómột
khải tượng từ Đức Chúa Trời, cho chính tôi. Ngài sẽ chỉ tôi cho
những người khác, nhưng tôi—tôi phải có điểu gì đó cho chính
mình. Tôi cần nó. Hãy cầu nguyện cho tôi. Ngài sẽ ban nó đến
nếu các bạn sẽ cứ cầu nguyện.
152 Lái xe loanh quanh, ngày hômnay, tôi đã nhìn chung quanh.
Tôi đã đến nhà anh, Anh Roy. Và tôi không muốn vào; có một
chiếc xe hơi đang đậu ngoài đó. Tôi nợ anh và Chị Slaughter một
sự thămviếng.Meda và tôi đã lái xe đi xung quanh. Tôi nói, “Chà,
chúng ta sẽ quay lại saumột lát,” nhưng tôi đã bị giữ lại và không
quay lại được. Đi vòng quanh, lái vòng quanh, trên những con
đường, suy nghĩ, “Ôi Chúa, điều gì đó phải được thực hiện. Con
chỉ phải nắm giữ Ngài ở đâu đó.”
153 Thời gian không còn nhiều. Sự—sự tối tăm bao trùm. Thời
gian kết thúc là ở đây, một phút trước nửa đêm. Nhìn thấy sự
hiện diện của kẻ thù, sự rung chuyển, cảm giác, tình trạng lo
lắng, sự căng thẳng của thế giới, và không biết rằng đó là ngày
diệt vong của bạn. Hiểu không? Ôi, chao ôi! Chúng ta hãy cất
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cánh bay cao như chim ưng, bây giờ, bay vào cánh tay của Ngài
ngàyhômqua, ngàynay, và chođếnđời đời khônghề thay đổi.
154 Bây giờ, tất cả những ai muốn ở lại để dự tiệc thánh, chúng
tôi sẽ vuimừng có các bạn trong thì giờ thông công này.
155 Bây giờ, các bạn lật ra Cô-rinh-tô Nhất, tôi tin rằng, chương
11, ở đó. Tôi sẽ nhờ anh đọc nó ngay bây giờ, thế thì, Anh Neville,
nếu anhmuốn. [AnhNeville đọc Cô-rinh-tôNhất 11:23-32.—Bt.]

Vì tôi có nhận nơi Chúa điều tôi đã dạy cho anh em, Ấy là
Đức Chúa Jêsus trong đêm Ngài bị phản nộp đã lấy bánh:

Và khi Ngài đã tạ ơn rồi, Ngài bẻ ra, mà phán rằng, Hãy
lấy, ăn đi: Nầy là thân thể ta, vì các ngươimà bị vỡ ra: hãy
làm điều nầy để nhớ ta.

Cũng một lẽ ấy sau khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén,
phán rằng, Chén nầy là sự giao ước mới trong huyết ta:
hễ khi nào các ngươi uống, hãy làm điều nầy để nhớ ta.

Ấy vậy mỗi lần anh em ăn bánh nầy, và uống chén nầy,
thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến.

Bởi đó ai ăn bánh nầy, và uống chén của Chúa, cách
không xứng đáng, thì sẽ mắc tội với thân và huyết của
Chúa.

Nhưng hãy để mỗi người phải tự xét lấy mình, và như
thế mới ăn bánh, và uống chén ấy;

Vì người nào không phân biệt thân Chúa, mà ăn bánh
uống chén đó cách không xứng đáng, tức là ăn uống sự
xét đoán cho chính mình.

Ấy vì cớ nầy mà trong anh em có nhiều kẻ tật nguyền
và đau ốm, và có lắm kẻ ngủ.

Vì nếu chúng ta biết xét đoán lấy mình, thì khỏi bị xét
đoán.

Song khi chúng ta bị Chúa xét đoán, thì bị Ngài sửa
phạt, hầu cho khỏi bị án với người thế gian.

156 Điều đó không cần giải thích. Nó chỉ là thế này, “Nếu chúng ta
ăn và uống một cách không xứng đáng, chúng ta ăn và uống sự
xét đoán cho chínhmình, vì không phân biệt thân thể của Chúa.
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Vì cớ này gây cho nhiều người yếu đuối và đau yếu giữa anh em,
và nhiều người chết,” đấy, khi chúng ta đến dự tiệc thánh.
157 Mọi Cơ-đốc nhân nên dự tiệc thánh. Đó là nhiệm vụ của
bạn. Đó là một sự đối đầu. Hiểu không? Chúa Jêsus phán, “Nếu
các ngươi không nhận lấy nó, các ngươi không có phần với Ta.”
Hiểu không?
158 “Nhưng kẻ nào ăn và uống cách không xứng đáng, tức là ăn
và uống án phạt cho chínhmình.” Nghĩa là, nếu bạn vẫn ở ngoài
với thế gian và đang làm những việc của thế gian, và mọi người
thấy bạn đang dự tiệc thánh, thì bạn đang làm sai. Bạn chỉ đang
mang lại sự sỉ nhục cho bạn. Và nó sẽ chỉ gây hại cho bạn. Không
phải là điều đó sẽ làm hại Chúa. Nó sẽ gây hại cho bạn. Và vì vậy
một người nên tự kiểm tra chínhmình.
159 Và trước khi chúng ta đến gần thời khắc thiêng liêng này,
các bạn cầu xin Đức Chúa Trời tra xét đời sống của tôi. Và nếu
tôi đã làm bất cứ điều gì không đúng, hãy tha thứ cho tôi. Tôi—
tôi không cố ý làm điều đó. Tôi sẽ làm đúng nếu Ngài tiết lộ điều
đó cho tôi. Và tôi cũng sẽ cầu xin điều tương tự cho các bạn. Đã
nói, “Khi anh em đến với nhau, hãy chờ đợi nhau.” Đó là, “Chờ
đợi nhau, và cầu nguyện cho nhau.”
160 Chúng ta muốn dự tiệc thánh này. Và nếu chúng ta không
làm điều đó, chúng ta không có phần nào với Ngài. Đó là những
gìNgài đã phán. ThứNhất…Hoặc, ThánhGiăng, chương thứ 6.
161 Bây giờ, chúng ta hãy chỉ cầu nguyện. Các bạn cầu nguyện
cho tôi,một cách yên lặng, trong khi tôi cầunguyện cho các bạn.
162 [Anh Branham cầu nguyện cách im lặng, trong khi hội thánh
cầu nguyện cách im lặng—Bt.] Con cầu nguyện rằng Ngài sẽ tha
thứ cho chúng con, bởi đức tin. Xin để Thánh Linh của Ngài,
Ôi Chúa, đến. Con cầu nguyện rằng Ngài sẽ tha thứ cho chúng
con về tất cả sự vi phạm của chúng con đối với con người. Xin
tha thứ.
163 Ôi Chúa, xin nghe lời cầu nguyện của chúng con. Đây là lời
cầu nguyện của chúng con về sự tha thứ, Chúa ôi. Chúng con
cầu xin sự tha thứ. Chúng con cầu xin lòng thương xót. Xin tha
thứ cho chúng con, Chúa ôi. Như đã chép trong Lời Ngài, “Xin
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tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con cũng tha cho những kẻ
phạm tội nghịch cùng chúng con. Và đừng dẫn chúng con vào sự
cám dỗ, nhưng giải cứu chúng con khỏi điều ác. Vì vương quốc,
quyền năng, và sự vinh hiển đều thuộc về Ngài, đời đời vô cùng.
A-men.”

Tôi tin anh em có rất nhiều… 
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