
CỬA THÌ HẸP

 Cảm ơn anh, Anh Neville. Cảm ơn anh. Thật tốt được trở về
trong Nhà của Chúa. Tôi luôn vui thích được trở về với đền

tạm, cho dù tôi đi bất cứ nơi đâu. Có điều gì đó về điểm thân
yêu nhỏ bé này mà tôi thích trở về. Nó thật sự, ồ, tôi…Nó là hội
thánh đầu tiên và duy nhất của tôi mà tôi đã từng chăn bầy. Và
thật dường như tốt để trở về đây lần nữa. Và tôi tin rằng vào buổi
sáng tuyệt vời đó khi mặt trời từ chối chiếu sáng và các ngôi sao
mờ dần ánh sáng của chúng, tôi tin sẽ có một số từ đền tạm này
hiện diện ở đó ngày ấy, mà được rửa sạch bằng Huyết của Chiên
Con. Tôi đang trông đợi thì giờ đó.
2 Khi tôi đi qua phòng ngay bây giờ, tôi đã gặp Chị Arganbright
ở sau đó. Và chị đã nói với tôi rằng có một số người ở đây mà đã
dự ở buổi nhóm Kingston, đã thăm viếng vào lúc đó, và tôi…thật
sự…rất vui sướng vì họ có mặt ở đây như một lời làm chứng.
Bất kể họ ở đâu, giá như họ cứ giơ tay lên, đã ở tại buổi nhóm
Kingston ở Jamaica. Cứ, vâng, ở phía sauđó. Được rồi, tốt lắm.
3 Tôi thấy tấm bưu thiếp của Oral. Tôi đoán anh em đã thông
báo các buổi nhóm của anh ấy rồi. Tôi đã không biết điều đó
cho đến, ngày giờ, cho đến ngày hôm qua. Tôi nghĩ nó bắt đầu
vào ngày sáu, phải không? Ngày sáu đến ngày mười lăm, Anh
Roberts ở Louisville. Bây giờ, hãy đi nghe anh ấy. Anh Roberts là
một—một người bạn tri kỷ của tôi, và một đầy tớ chân thật của
Đấng Christ. Và tôi tin chắc anh em sẽ tận hưởng những sứ điệp
của anh ấy, đêm này đến đêm khác. Và một…của anh ấy, khi anh
ấy cầu nguyện cho người đau, tôi—tôi tin chắc rằng anh em sẽ
thấy Đức Chúa Trời hành động, bởi vì anh ấy là một chiến binh
vĩ đại của đức tin, là Anh Roberts, và một người mà Đức Chúa
Trời đang sử dụngmột cáchmạnhmẽ. Và chức vụ của anh ấy đã
leo lên từ…
4 Tôi nhớ khi tôi lần đầu tiên gặp Anh Roberts, anh ấy ở trong
một cái lều rách nhỏ trên St. Louis, Missouri, và tôi đã…không,
Kansas City, Missouri. Và tôi đã ở tại Kansas City, Kansas, trong
một thính phòng. Anh ấy ngồi trên ghế phía trước. Sau khi buổi
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nhóm chấm dứt, chúng tôi đi quanh lại phía sau và đang nói
chuyện. Họ giới thiệu tôi với anh ấy. Anh ấy trẻ hơn tôi; Oral ở
trong tuổi bốnmươi mấy. Và vì vậy anh ấy nói, “Anh có nghĩ Đức
ChúaTrời sẽ nghe lời cầunguyện của tôi chongười đaukhông?”

Tôi nói, “Thưa anh, Ngài sẽ nghe lời cầu nguyện của bất cứ
ai mà muốn cầu nguyện.” Ồ, anh ấy đã khởi sự, và anh ấy nói,
“Tôi đi đây!”
5 Và anh ấy là một người rất thôngminh, và học vấn cao đẳng,
bốn năm tâm lý học, và tôi tin chắc anh ấy làmột—anh ấy làmột
người thông minh. Và anh ấy đã đến chỗ bây giờ tới chỗ anh ấy
đã có một đội ngũ cố vấn chung quanh anh, và vân vân, cho đến
nỗi, khi anh ấy nói, anh ấy—anh ấy nghĩ ra nó. Và tôi tin chắc,
anh em sẽ thật sự thích anh ấy.
6 Và vì vậy bây giờ tôi muốn đưa ra chỉ một báo cáo nhỏ về
những gì Chúa chúng ta đã làm trong buổi nhóm khiêm tốn của
chúng ta ở Jamaica và ở Puerto Rico. Thật là một điều lạ mà tôi
đã trải qua, bởi vì nhiều cuộc gọi đến. Như Leo ở đây biết, rằng
điện thoại…Và qua suốt cả một tuần lễ, thật là có hàng trăm nơi
mời các buổi nhóm. Nhưng tuy nhiên tôi thích cảm thấy được
dẫn dắt nơi nào để tôi đi, thích vì điều đó. Nếu tôi đi bởi vì người
đó đã sai đến mời tôi đến, thì tôi đến trong danh nghĩa của giáo
hội đó hay tổ chức đó. Nếu tôi sẽ đi bởi vì Anh Neville nói tôi nên
đi, thì tôi sẽ đi trong danh của Anh Neville. Nhưng tôi muốn đi
khi Chúa Jêsus sai đi, vì vậy anh em có thể đi trong Danh của
Chúa Jêsus, để gặp dân sự.
7 Và tôi đang nằm trên giường, và tôi đã mệt mỏi một chút.
Thung lũng này, sớm hay muộn, tôi sẽ phải rời khỏi thung lũng
này, bởi vì nó cứ làm vỡ cổ họng tôi tới chỗ tôi thật sự hầu như
không thể chịu đựng được nó. Tôi có thể đi khỏi và trở về…Chúng
tôi đến ngày nọ, Leo và tôi, trong bốnmươi dặm, sau khi ở trong
những đầm lầy ở Florida, cổ họng đã thông suốt, và trong vòng
bốn mươi dặm của Louisville nó ngừng lại lần nữa. Anh Banks
Wood phải ở nơi nào đó ở đây sáng nay. Và ngày nọ đang đến
từ Kingston và—và Puerto Rico, nơi mà cổ họng tôi đã thật hoàn
hảo; và tôi rời khỏi máy bay, vẫn ổn; và trước khi chúng tôi có
thể đến được Jeffersonville, nó đã đóng lại lần nữa. Đấy, chính
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là thung lũng ở đây. Chính là vi trùng trong không khí, hay cũng
chính là Đức Chúa Trời, đấng, đang cố đuổi tôi đi. Vì vậy, tôi—tôi
khônghiểuđiềuđó. Tôi đã cầunguyệnvà cầu xin rất nhiều lần.
8 Nhưng, tuy nhiên, tôi đã thật sự thức giấc, khoảng ba giờ
sáng. Và vợ tôi và bé trai còn ngủ. Và tôi ngồi dậy trên giường, và
tôi thấy một số đông người đã nhóm lại trong một nơi rộng lớn,
và tôi nói với Billy Paul, “Con đi vào đó và phát thẻ cầu nguyện
cho những người đó.”
9 Và cậu ấy nói, “Được rồi, thưa bố.” Vài phút sau cậu ấy quay
lại, và nói, “Bố không thể phát thẻ cầu nguyện cho những người
đó.” Cậu ấy nói, “Bố có thấy người đàn ông này đang đứng đây
không?”

Tôi đáp, “Có.”
10 Cậu ấy nói, “Ông ấy ở trên đây, và con nói, ‘Mọi người muốn
có thẻ cầu nguyện, hãy đưa tay lên.’” Và nói, “Con đi đến đưa cho
ông ấymột thẻ cầu nguyện, ông ấy đã đi nơi nào khác. Và rồi con
đi qua đó, và ông ấy lại đi qua nơi nào khác. Bây giờ ở đây ông ấy
ở phía sau trên đây.” Nói, “Con thậm chí không thể phát ra một
thẻ cầu nguyện.”
11 Tôi nói, “Ồ, Billy, con sẽ không phải phát ra thẻ cầu nguyện,
bởi vì có một không gian lớn như vậy ở đây cho đến nỗi mọi
người có thể…” Các thẻ cầu nguyện là để tránh sự lộn xộn…
con thấy đó, và giữ cho họ có trật tự. Tôi nói, “Ồ, bố có thể lấy
mọi người ở đó, không nhiều hơn những gì có trong không gian
bố đã có được, và cho họ xếp hàng và cầu nguyện cho họ từng
người một.”
12 Và cậu ấy nói, “Tốt lắm.” Và cậu ấy quay qua bên phải và đi
khỏi tôi. Và tôi quay lại lối này khi cậu ấy đi ra lối đó, và đang
nhìn theo cậu ấy.
13 Và tôi nghemột Tiếng từ trên Trời xuống, và nói, “Nhưng vào
lúc này Ta sẽ bắt đầu tôn ngươi lên.” Và tôi nhìn xem, và tôi chưa
hề thấy một đám đông người như vậy, họ đang họp lại từ khắp
mọi nơi.
14 Và tên của Anh Roberts được gọi lên, nói, “Bây giờ Anh Oral
Roberts sẽ đến gặp ngươi.”
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Và tôi nói, “Con sẽ chàomừngAnhRoberts như thếnào?”

Phán, “Giống như cách anh ấy chàomừng ngươi.”
15 Ồ, tôi thấy Anh Roberts mặc bộ đồmàu đen đang đến, và đội
cái mũ quen thuộc giống như Bing Crosby, lật nó lênmột chút và
kéo xuống, cái mũ màu đen quen thuộc. Và tôi đang đứng hầu
nhưở trên, và anh ấyngước lên vànói, “Chào, AnhBranham.”

Và tôi nói, “Chào, Anh Roberts,” bắt tay anh ấy.

Nói, “Anh cómột đám đông tốt.”
16 Tôi nói, “Khá đông người, Anh Roberts.” Và anh ấy quay lại
và đi ra khỏi lối Billy đã đi, về phía bên phải.
17 Và tôi nghĩ, “Mình sẽ nói với họ từ đâu?” Và tôi đã cố gắng
trênmọi nơi để tìm thấy chỗ để nói. Tôi đã ở trongmột tình trạng
như vậy, điều gì đó giảm sút, đến nỗi tôi không thể thấy chỗ để—
để nói với họ từ đâu.

Và người nào đó nói, “Ố, đến qua đây.”
18 Tôi nói, “Ồ, anh không thể thấy nơi nào tốt hơn ở đó.” Và tôi
đã khởi sự băng qua nơi đó. Và tôi nhớ điều này lúc đó, tôi nói,
“Điều quan trọng để cho tôi làm là giữ sự khiêm nhường trong
lòng tôi, luôn luôn, trướcĐức Chúa Trời và con cái Ngài.”
19 Và tôi ra khỏi khải tượng đó. Và tôi nghĩ, “Điều đó có ý nghĩa
gì? Có lẽ nó nghĩa là chúng ta sẽ có như vậy…Hay là ở đâu—nó
sẽ xảy ra ở đâu?” Anh em thấy đó, thỉnh thoảng, trong những
khải tượng, Ngài không bảo anh em đúng ở đâu, Ngài—Ngài chỉ
phán và anh em chỉ…Nó ở giống như, trong ẩn dụ. Và tôi chắc
chắn anh emnào đọc Kinh Thánh đều hiểu điều đó.
20 Và rồi tôi đi vào phòng phía trước và ngồi xuống một lát, và
lúc đó khoảng ba giờ rưỡi hay bốn giờ sáng. Tôi đã ngủ thiếp đi.
Tôi đi trở lại và nằm xuống, và tôi đã mơ một giấc mơ, và nó
là giấc mơ kỳ cục nhất. Và hầu hết anh em đều biết một trong
những người quản lý của tôi, Jack Moore. Anh Jack Moore, tôi
đã biết anh trong nhiều năm. Tôi nghĩ rằng tôi đã ra ngoài hẹn
hò với con gái của anh ấy, một cô gái khoảng mười bảy tuổi, và
lấy tay nắm cô ấy, dẫn cô ấy lên đồi, bé Jackie. Ồ, tôi đã biết cô bé
từ khi cô ấy còn bú. Và tôi đã dẫn cô ấy lên đồi, và tôi đi ba dãy
phố lên đồi, dẫn cô gái này. Và chúng tôi đến dưới một cây to,
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và cô ấy ngồi xuống. Và giống như nhiều cô gái ở tuổi thiếu niên
ngày nay chúng mặc váy mà, anh em biết, loại phồng ra, và cô
ấy đã mặc một trong những loại váy đó. Và cô ấy lấy cái váy nhỏ
này và hầu như trải nó ra và ngồi xuống. Và như những người
trẻ tuổi thường nhìn lẫn nhau, cô ấy xếp đôi tay lại như thế này
và bắt đầu ngước lên nhìn bầu trời. Ồ, Jackie là một cô bé rất tốt,
nhưng cô ấy có cái miệng thật rộng và đôi mắt thật to, và loại
tóc màu hung, không quyến rũ lắm, nhưng là một tiểu thư đích
thực. Và tôi có thể thấy đôi mắt to của cô ấy khi cô nhìn hướng
lên bầu trời, và cách bầu trời phản chiếu trong mắt cô ấy như
thế nào.
21 Ồ, tôi đi cách cô ấy khoảng năm phít, và hầu như nằm xuống
lề đường như thế này, và lấy một cọng rơm và bỏ nó vào miệng
tôi, và bắt đầu nhai cọng rơm này. Và tôi bắt đầu nghĩ, “Mình
đang làm gì ở đây? Ồ, mình một ông già, và với cô gái trẻ này.
Ồ,” tôi nói, “mình đã kết hôn và cómột đống con. Mình không có
việc gì ở đây với cô gái trẻ này.”
22 Và tôi bèn đứng dậy. Và, khi tôi đứng, một Tiếng đã đến từ
trên cây, và nói, “Điều này dành cho một dấu hiệu và cho một
nguyên cớ.”
23 Và tôi thức giấc, và tôi hầunhư la lên,một—một cơnácmộng.
Tôi nghĩ, “Ồ, không biết có phải điều đó có nghĩa là mình sẽ sa
ngã hay điều gì đó xảy ra với mình không?” Ồ, tôi nghĩ, “Nếu
mình đi tới cố gắng sử dụng tâm trí riêng của mình, thì mình sẽ
làm nó lộn xộn lên hết thảy, vì vậymình sẽ chỉ chờ đợi Đức Chúa
Trời.” Và tôi đã bắt đầu cầu nguyện. Tôi nói, “Lạy Chúa, giấc mơ
đó gắn liền với khải tượng đó chỉ trong một phần đầu của đêm,
hay nó có nghĩa gì?”
24 Sau khi chờ đợi ít lâu, có lẽ một giờ (Vợ tôi đã thức dậy rồi
và bữa ăn sáng đã sẵn sàng.), rồi Tiếng ấy đã đến lại lần nữa, và
nói, “Hãy đi đến Kingston, và nó sẽ được bảo cho ngươi biết ở đó
điều gì để làm.”
25 Vậy, tôi lập tức đi đến Kingston. Và họ—họ đã biết chiều thứ
Năm tôi sẽ ở đó vào thứ Sáu. Đó là tất cả sự thông báo mà chúng
tôi đã có. Tôi không giỏi trong việc làm…?…hay ước tính những
đám đông, bởi vì tôi thường phóng đại về nó. Nhưng đêm đầu
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tiên, tôi có thể nói chúng ta đã có khoảng mười hai, ồ, khoảng
ngoài, một ngàn hai trăm người, bởi vì điều đó thật sự được
biết ngày nọ. Và ngày kế tiếp họ khởi đầu những người chạy đua
chạy bốn dặm, chạy tiếp sức, trên núi. Một người chạy sẽ chạy
trong bốn giờ, và rồi để người khác nào đó chạy tiếp lên núi. Và
đêm thứ hai có khoảng năm ngàn người. Và đêm thứ ba ước tính
khoảng mười lăm ngàn, có lẽ hai mươi. Và đã có ngàn lần ngàn
người đã đến với Chúa.
26 Và khải tượng là, hội thánh nhỏ, cô gái là một gái đồng trinh,
chỉ là đứa trẻ, và điều đó có nghĩa là sự trinh bạch của hội thánh.
Và ba khối phố ở trên đồi, là ba ngày tôi sẽ hầu việc. Và lấy hội
thánh đồng trinh nhỏ bởi chức vụ của tôi, từ nơi nó ở, lên cao
hơn trong những việc của Đức Chúa Trời, cho đến khi nó làm
rúng động toàn quần đảo.
27 Và, ồ, những mục sư truyền đạo và dân chúng xung quanh,
đang khóc và kêu xin và thuyết phục, “Chỉmột hay hai đêmnữa,”
những quan chức thành phố.
28 Chúng tôi đã đi từ đó đến Puerto Rico. Ở đó chúng tôi đã gặp
chiến thắng cao quý, lớn lao, và hàng ngàn lần ngàn người chất
trong đường đi, cho đến nỗi ước tính khoảng bốnmươi ngàn linh
hồn quý báu đã đến với Chúa Jêsus. Và vào lúc đi, tôi hi vọng
tôi…tôi có thể nói điều này với hội thánh của riêng tôi, nhưng
tôi không thể làm điều đó ngoài công chúng, chung quanh nơi
những người không phải là nhà, bởi vì điều đó có thể bị nhìn sai.
Nhưng tôi có tên của quan án ở đây trên một tờ báo, người đã
đưa ra cuộc nói chuyện khi chúng tôi rời khỏi, ngay ở đây, ông
ấy và đội ngũ của ông.
29 Và tôi…Ông—ông ấy nói, “Chúng tôi được vinh dự ở trong
quần đảo có những mục sư truyền đạo khác nhau.” Ông ấy nói,
“Khi Ông Billy Graham vừa mới rời khỏi quần đảo mới đây,” và
nói, “chúng tôi đã có một—một buổi nhóm đầy vinh hiển,” ông
ấy nói, “nhưng Billy Graham vừa mang đến cho chúng tôi cùng
một Phúc âm mà chúng tôi luôn luôn nghe.” Ông ấy nói, “Rồi
chúng tôi được vinh dự có Ông Roberts đến trên đảo,” ông ấy
nói, “và Ông Roberts đã cho chúng tôi một buổi nhóm ba ngày
tuyệt vời. Nhưng,” nói, “phí tổn rất cao ở khách sạn,” nói, “để lại
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ba mươi lăm ngàn đô-la trong ba đêm, cho phí tổn khách sạn.”
Ông ấy nói, “Rồi Ông Osborn đã ở đây, làmột đầy tớ tuyệt vời của
Đấng Christ. Nhưng,” nói, “khi Ông Osborn rời khỏi, có một sự
thất vọng,” nói, “nó trông giống nhưmọi thứ đã chết.”
30 “Nhưng,” nói, “chúng tôi để ý trong buổi nhóm này rằng thật
sự hầu như không có người nào trên bục cho Anh Branham để
cầu nguyện cho. Nhưng,” nói, “sau khi những buổi nhóm chấm
dứt, chúng tôi có thể có cả xe tải chất đầy những xe lăn cũ và gậy
và mọi thứ, từ trong cử tọa.” Ông ấy nói, “Đó không phải là con
người lúc này, Đức ChúaTrời đã đếnvới chúng tôi,” ông ấynói.
31 Tôi nói, “Đừng trông mong những lời cầu nguyện của tôi;
nhưng mà những lời cầu nguyện của quý vị ở ngoài đó, đặt tay
quý vị lên nhau.” Và họ sẽ mang có lẽ một hay hai tá đến bục
giảng, và, khi sự phân biệt giáng xuống, dân sự sẽ cứ la hét.
Chúng tôi ở lại trong một khách sạn hạng tư, và đã trả tất cả các
phí tổn của riêng chúng tôi và các phương tiện, chính chúng tôi.
32 Anh em đã giúp đỡ làm điều đó, chính anh em, với của dâng
phần mười của anh em mà anh em gởi đến tôi. Đó là những gì
nó đã làm. Và tôi muốn anh em biết rằng, từ tất cả của điều đó,
anh em có dự phần vào nó. Và trong ngày vinh hiển lớn hầu đến,
Đức Chúa Trời sẽ ban thưởng cho anh em điều đó. Đấy, anh em
đã không có…
33 Nếu tự cá nhân con người hành động và thực hiện điều gì
đó, thì, anh em thấy, khi người đó rời khỏi, người ta nghĩ, “Một
sự thất bại lớn, Đức Chúa Trời đã lìa bỏ chúng ta.” Đức Chúa Trời
không lìa khỏi anh em. Ngài luôn ở cùng anh em. Đấy, chính là
anh em chỉ đi vào điều đó quá nhiều như bất cứ, như bất cứ
người nào. Đức Chúa Trời có thể sử dụng một người cho một
chức vụ nào đó, nhưng điều đó không có nghĩa rằng người đó
có một quyền lựa chọn về Đức Chúa Trời. Chính là đức tin của
chính anh em vào Đức Chúa Trời.
34 Và họ sẽ đi ra ngoài đó trong những chiếc xe đẩy nhỏ cũ kỹ,
mà họ sẽ lấy giống như những chiếc bánh xe con, và—và làm
một cái bảng, và đặt mọi người trên đó và đưa họ vào. Và sau
khi buổi nhóm kết thúc, tất cả dấu vết đường đi sẽ làm sạch, họ
chỉ đi cùng với những xe toa trần và xúc lên những chiếc xe đẩy
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nhỏ cũ kỹ và những chiếc ghế cũ lớn, và những cây gậy và cũi và
những cái giường, và đúng nơi họ vừa đi và rời khỏi họ, bởi vì sự
Hiện diện của Chúa đã ở đó. Đó là những gì chúng ta muốn thấy.
Conngười ra từbức tranh lúc đó, ĐứcChúaTrời đang vậnhành.
35 Đi trở lại, chỉ để giúp đỡ bây giờ sáng nay, tôi sẽ nói trong vài
phút. Và tôi đã yêu cầu các chàng trai không tung ra cuốn băng
ghi âm. Ba ngày tôi đã cố gắng khó khăn để suy nghĩ, “Mình sẽ
nói về điều gì?” Và sáng nay, trước khi tôi rời khỏi, tôi cảm thấy
một sự cảnh báo thật tinh tế trong lòng với hội thánh. Và tôi đã
bảo họ, “Hãy ghi âm, nhưng đừng tung chúng ra bán.”
36 Nhưng trước khi chúng ta làm điều này, tôi muốn đưa ra với
anh em một lời chứng ngắn, mà nó có thể tốt cho anh em. Nó
thật tốt cho tôi. Chúng tôi đã đi tiếp một cuộc hành trình câu cá
ba ngày, Leo và Gene và chính tôi, và con trai tôi Billy Paul và
vợ cậu ấy, đi xuống với một người bạn mà đến đây tại đền tạm
này, từ dưới Georgia. Và họ đã đưa chúng tôi đến một đầm lầy
nào đó, tôi không biết thật sự nó ở đâu lúc ấy, gần Okeechobee
hay điều gì đó giống như thế, tôi không biết tên những người thổ
dân Seminole Indian họ đặt cho nó. Nhưng, tuy nhiên, chúng tôi
đã đi nhiều dặm trở về.
37 Và Anh Evans này, em trai anh ấy là một tội nhân. Và anh
ấy là người đánh cá tuyệt vời, và anh ấy đi trở về đầm lầy cách
đây một vài tháng. Và họ có cái mà họ gọi là “rắn chuông đất.”
Và rắn chuông đất đã cắn anh ấy, và anh ấy thật hầu như không
sống nỗi. Tay chân anh sưng lên, và họ đưa anh đến các bác sĩ
và họ đã tiêm thuốc cho anh. Những điều đó làm chết người. Và
họ cũng có nhiều rắn hổ mang ở đó, rắn hổ mang, rắn hổ mang
ở đầm lầy, cá sấu dài tới hai mươi phít.
38 Và trong khi chúng tôi đang câu cá ở đó, tôi bắt được một
con cá vượt thật to. Ồ, đó thật là một ngày của—của sự thư giãn.
Và nó rất to đến nỗi tôi không thể kéo nó lên khỏi nước, và nó
cứ làm căng cái lưỡi câu và cứ tiếp tục, hay kéo tự do. Và chúng
tôi đã câu được nhiều cá vượt, khoảng một trăm năm mươi cân
cá vượt lớn. Và chúng, một số chúng cân nặng nhiều cân, và từ
bốn đến bảy, tám cân. Và tôi đã bắt được con cá lớn này, và nó
đã tuột mất.



CỬA THÌ HẸP 59

39 Và tôi ném trở lại, và tôi—tôi bắt một con khác, khoảng sáu,
bảy cân. Và tôi có một cần câu dài mà bạn phải giữ trên lá súng.
Và Anh Evans đã có…Chúng tôi hết thảy ướt đẫm vì lội trong
nước, bởi vì nó đúng là những đầm lầy. Và anh ấy đã cởi giày
ra và xăn ống quần lên, và ngồi trên một nơi khô ráo một chút,
hầu như để cho khô bộ đồ của mình. Và anh ấy thấy con cá lớn
nầy đang dầm mình gần những bụi cây, và tôi đang lội về phía
anh. Anh ấy nói, “Chờ một chút, Anh Branham, tôi sẽ kiếm nó
cho anh.” Và anh ấy chạy ra nơi đó. Và tôi kéo nó lên, đoán con
cá đã gần chết, nằm trên lá cây súng. Và anh ấy chạy ra để nhặt
nó lên. Và, khi anh ấy đến, anh ấy hét lên một tiếng, và anh ấy
chạy lại đây.Một con rắn chuông đã cắn anh ấy.
40 Và chúng tôi nhìn vào nó, và có những cái lỗ răng nanh trong
bàn chân anh ấy nơi rắn chuông đã cắn anh, và nó làm anh ấy
đau đớn rất nhiều đến nỗi nướcmắt ứa ra trongmắt anh ấy. Nói,
cảm thấy giống như thể xương cốt của anh hoàn toàn bị liệt. Và
chúng tôi ở đó, nhiều dặm cách xa trong đầm lầy đó. Anh ấy là
một người to lớn phải mang đi. Và khi một con rắn cắn bạn, bạn
bị đau rất nhiều trong vài phút đến nỗi bạn gần như chết. Và
Leo đang chịu đựng điều đó. Và điều gì đó đã đến với tâm trí tôi,
“Ngài vẫn là Đức Chúa Trời!” Và khi anh ấy ấy đang nắm bàn
chân mình và nắm chặt nó, và hai cái lỗ to dấu răng nanh trong
đó nơi rắn chuông đã chụp lấy anh, tôi đặt bàn tay trên nơi đó
và nói, “Lạy Chúa, có Lời Ngài được chép rằng, ‘Họ sẽ đạp trên
đầu rắn và bọ cạp, và chẳng có thứ gì sẽ làm hại họ.’” Và ngay
lúc đó, mọi sự đau đớn lìa khỏi bàn chân anh ấy. Anh ấy mang
giày vào và câu cá suốt ngày.
41 Đi vào tối hôm đó và kể cho họ về điều đó, họ nói, “Tốt hơn
anh nên đi tới một bác sĩ.”
42 Anh ấy nói, “Nếu Đức Chúa Trời đã che chở tôi khỏi điều này,
Ngài sẽ chăm sóc tôi phần còn lại của con đường.” Chúng tôi đã
câu cá ba ngày, không bị ảnh hưởng đau chút nào.
43 Đức Chúa Trời vẫn là Đức Chúa Trời. Ngài giữ mọi lời hứa.
Và trong suốt chức vụ của tôi, đó là lần đầu tiên tôi từng thấy
Đức Chúa Trời đến với một con rắn cắn, bởi vì đó là lần đầu tiên
tôi đã từng có cơ hội để cầu nguyện cho người nào đó bị rắn cắn.
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Chỉ để anh em biết rằng Ngài luôn giữ mọi lời hứa của Ngài, và
Lời Ngài là tốt lành và chân thật. A-men.

44 Hãy nhớ những buổi nhóm tối nay và thứ Tư sắp đến này. Và
cầu nguyện cho người nào đó bây giờ mà thật sự cần được cầu
nguyện cho, đó là tôi. Và, nên nhớ, tham dự buổi nhóm của Anh
Roberts khi nóđến thànhphố, và chàomừnganhấy từđền tạm.

45 Trước khi chúng ta đọc lời Kinh Thánh, tôi—tôi muốn chúng
ta đứng lên tại chỗ một lát. Và, không có nhạc, chúng ta hãy chỉ
hát một hay hai điệp khúc của bài thánh ca cổ đầy vinh hiển này
của hội thánh, “Lòng Tin Ngước Lên Ngài.” Được rồi, mọi người
cùng hòa với tôi bây giờ, và chúng ta hãy hát bài đó. Và đừng
nghĩ về các bạn đang hát như thế nào, cứ hát vì sự vinh hiển của
Đức Chúa Trời. Mời anh hướng dẫn chúng tôi hát bài đó, Anh
Neville?

Lòng tin ngước lên Chúa chẳng thôi,
Ngài là Chiên Con của Đồi Sọ,
Cứu Chúa thiêng liêng;
Bây giờ xin nghe lời tôi khẩn xin,
Quăng mọi tội xa khỏi tôi,
Ô xin để tôi từ ngày nầy
Thuộc về Chúa hoàn toàn!

Hồi tôi bước đi trong cuộc đời tối tăm hỗn độn,
Và đau buồn giăng bủa quanh tôi,
Ngài là Đấng Dẫn Dắt tôi;
Cho ngày thay đêm tối nay,
Lau dòng lụy xưa, ráo ngay,
Cũng không để bước tôi lạc loài
Lạc xa Chúa hoài.

46 Trong khi chúng ta cúi đầu, tôi muốn đọc từ bản viết thiêng
liêng của Kinh Thánh, Tin lành Ma-thi-ơ, chương thứ 7, câu 13
và 14. Và xin Chúa gia ơn phước dồi dào của Ngài khi chúng
ta đọc Nó.

Các ngươi hãy vào cửa hẹp: vì cửa rộng, và đường
khoảng khoát, dẫn đến những sự hủy diệt, và kẻ vào đó
cũng nhiều:
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Vì cửa thì hẹp, và đường thì chật, dẫn đến sự sống, và
kẻ kiếm được nó thì ít.

47 Chúng ta hãy cầu nguyện. Ôi Đức Chúa Trời, Đấng đã mang
lại Chúa Jêsus từ cõi chết và từmồmả, và đã ban Ngài cho chúng
con sáng hôm nay như một Của Lễ hằng sống, chúng con khiêm
nhu dâng hiến đời sống chúng con cho Ngài một lần nữa, về
những ý nghĩ mà Ngài sẽ rất quan tâm tới chúng con. Trong khi
chúng con còn là những tội nhân, chết trong tội lỗi và những vi
phạm, Ngài đã ban đến Con yêu dấu duy nhất của Ngài, đã trở
nên trong hình thức của xác thịt tội lỗi, để trở nên sự làm hòa
cho tội lỗi của chúng con, hầu cho Đấng Vô Tội, chịu đựng tội lỗi,
có thể làm cho chúng con hòa thuận lại với nhau trong sự thông
công với Ngài.

48 Và, Ôi Đức Chúa Trời, nếu có tội lỗi giữa chúng con sáng nay,
điều gì đó mà có thể ngăn trở Đức Thánh Linh từ việc mang đến
cho chúng con Sứ điệp của Đức Chúa Trời đến mỗi tấm lòng của
chúng con, chúng con cầu nguyện rằng, cách khiêm nhu, Chúa
ôi, Ngài tha thứ cho chúng con về những sự vi phạm của chúng
con. Xin tẩy sạch chúng con bằng Huyết của Đức Chúa Jêsus.
Đấng…Chúng con biết, trong chính chúng con, chúng con chẳng
là gì cả, và chúng con xưng nhận rằng chúng con chẳng là gì cả.
Nhưng Ngài là thánh khiết, Ngài là chân thật, Ngài là công bình,
Ngài là chính Nguồn của sự thương xót. Và chúng con hèn mọn
bò ở đó ngày hôm nay, như những linh hồn sám hối. Như một
lời chứng vừa đưa ra, từ Jamaica và từ Puerto Rico, và nơi mà
Ngài đã làm những công việc lớn như vậy, Ôi Đức Chúa Trời, đó
là dấu hiệu về sự đến của Đấng Công Bình.

49 Thật Ngài đã giải cứu Anh Evans khỏi nọc độc của con rắn
đó, bởi vì anh ấy làmột người tin, và Lời Ngài thì luôn luôn đúng.
Bây giờ, Chúa ôi, xin giải cứu chúng con khỏi nọc độc của sự chết
sáng nay, nơi mà kẻ thù đã cắn và đầu độc chúng con. Xin để dầu
chữa lành của Ngài, sáng nay, Chúa ôi, dầm thấm tâm linh chúng
con và tẩy sạch chúng con khỏi mọi điều gian ác. Xin chữa lành
sự đau ốm của những thân thể vật lý mà đã bị suy sụp bởi quyền
lực của kẻ thù. Mọi sự đó ở trong sự Hiện diện Thiêng liêng, xin
cho họ được chữa lành.
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50 Xin phán với chúng con bây giờ qua Lời được chép của Ngài,
Chúa ôi. Không biết điều gì để nói, nhưng Ngài sẽ chu cấp nó. Và
Ngài cảnh báo chúng con, Chúa ôi, và khiến chúng con sẵn sàng
cho sự Đến của Ngài. Vì chúng con cầu xin điều này trong Danh
Chúa Jêsus và vì cớ Ngài. A-men.
51 Tôi luôn trễ một chút, bởi vì tôi đã chờ đợi lúc này. Và trường
Chúa Nhật, tôi đoán, đã tan học. Nhưng có điều gì đó về nó, khi
tôi về đến nhà tôi thật sự cảm thấy như tôi có nhiều thời gian.
Anh em biết, chúng ta ở trong sự vội vàng quá nhiều, dù sao đi
nữa. Vì vậy, chúng ta sẽ chỉ tin Đức Chúa Trời.
52 Chúa chúng ta đang đưa ra sự cảnh báo nghiêm khắc này
cho dân sự của dòng dõi Ngài, những người mà rất ngoan đạo.
Và Ngài phán, “Cửa thì hẹp, và đường thì chật, để dẫn đến Sự
Sống, và sẽ ít kẻ sẽ tìm được Nó.” Vậy thì, không phải bởi vì họ
không tin đạo. Họ rất ngoan đạo. Và bởi vì rằng họ đã tin cậy
vào giáo hội và vào những tín điều và những giáo phái nào đó,
và đã tin (tới một mức độ) nơi Đức Chúa Trời, họ nghĩ mọi sự
thì ổn thỏa. Nhưng Ngài đang bảo họ rằng sẽ có ít người được
vào trong.
53 Và tôi đang tự hỏi sáng nay nếu như tôi có thể ví sánh dòng
dõi đó với dòng dõi này. Đấy, nó đã ở vào sự kết thúc sự phân
chia thời đại Do Thái, và Ngài đang nhắc lại với những thời đại
khác và những sự kết thúc khác của những sự phân chia thời
đại khác, và đang bảo họ rằng chính điều mà đã được làm trong
những sự phân chia thời đại trước thì đang được làm trước họ.
Và họ đã không nhận ra nó. Và chúng ta hãy xemmột số điềumà
Ngài đang nói về.
54 Họ, chẳng hạn, đã không thể tin rằng Đức Chúa Trời đã ở
trong Người đó. Đó là sự trở ngại lớn nhất mà họ phải vượt qua,
là cách mà Ngài là Người tuy nhiên đã làm cho chính Ngài là
Đức Chúa Trời. Họ không thể hiểu làm thế nào Đức Chúa Trời có
thể ở trong xác thịt con người. Và trong mọi thời đại, trong mọi
lúc, Đức Chúa Trời luôn luôn ở trong con người. Con người là đại
diện của Đức Chúa Trời. Trong mọi thế hệ, Đức Chúa Trời phán
với dân sự Ngài qua môi miệng con người. Ngài luôn luôn chọn
người nào đó hay điều gì đómàNgài có thể dùng.
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55 Và Ngài đã nhắc đến họ, như là một sự vấp ngã như vậy, về
Áp-ra-ham. Ngài phán, với họ, “Nếu các ngươi tự xưng là ‘con cái
của Áp-ra-ham,’ Áp-ra-ham là ‘tổ phụ’ các ngươi, người đã thấy
ngày của Ta và vui mừng thấy nó. Áp-ra-ham, đấng tiên tri.” Và
không nghi ngờ gì Chúa Jêsus đang ám chỉ với họ rằng Ngài đã
chứng minh với họ rằng Ngài là Đấng Mê-si, bởi vì dấu hiệu của
ĐấngMê-si đang theoNgài. Và chính là đường lối đó quamọi thời
đại, mà, dấu hiệu của ĐấngMê-si. Nhưng tuy nhiên Ngài làm cho
chínhNgài là Đức Chúa Trời, chínhNgài ĐấngMê-si, điều đó làm
cho họ vấp ngã. Họ không thể hiểu được điều đó.

56 Bấy giờ, khi Áp-ra-ham (mà họ gọi là tổ phụ của họ) đã gặp
Đức Chúa Trời, Ngài cũng ở trong xác thịt, bởi vì Ngài ăn thịt bò
con, ăn bánh ngô, (và uống sữa) và bơ, trong sự hiện diện của
Áp-ra-ham, và tuy nhiên Ngài là Đức Chúa Trời. Áp-ra-ham đã
nhận ra Ngài, Đức Chúa Trời, và đã gọi Ngài là “Ê-lô-him,” nghĩa
là Đức Giê-hô-va Toàn Năng. Một Người mặc y phục, với bụi trên
ThânNgài, và ngồi dướimột cây, chomát, và ăn thịt và uống sữa.
Thế thì những người Do Thái công bình, có tấm lòng độc ác, lạnh
lùng, ích kỷ kia không thể tin Ngài là Con Đức Chúa Trời, và đã
gọi Áp-ra-ham tổ phụ của họ. Và Ngài đang để cho họ biết rằng
Ngài đang làm những việc giống như vậy, trong xác thịt Ngài,
mà Đức Chúa Trời đã làm trong xác thịt khác khi Ngài gặp tổ
phụ của họ, là Áp-ra-ham. Và Áp-ra-ham đã tin điều đó. Còn họ
không thể tin nó.

57 Anh em thấy, khi Áp-ra-ham đang ngồi dưới trại người bởi
vì người đã làm một sự lựa chọn, và sự lựa chọn đó được mang
đến trước mỗi người được sanh ra trong thế gian này. Cây biết
điều thiện và điều ác được đặt trước mỗi người. Và khi Lót, cháu
trai của ông, và những người chăn súc vật của họ bắt đầu tranh
cãi về đất đai; Áp-ra-ham, là một người công bình, đã nói với họ,
“Thật chẳng nên có sự cãi lẫy giữa chúng ta. Ngươi cứ chọn con
đường ngươi đi.” Nơi đó đến trong đời sống của người tin. Và nó
ở trước anh em sáng nay, và nó ở trước tôi.

58 Lót đã không nghĩ rằng ông sẽ sa ngã, nhưng ông đi đến
hướng về phía Sô-đômnơi sự việc dễ dàng. Và cónhiều lần chúng
ta nhìn hướng về cách dễ dãi. “Tôi sẽ gia nhập giáo hội nào đó-
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nào đó, và, anh thấy đó, không ai sẽ nói điều gì chống lại nó, bởi
vì nó là giáo hội lớn nhất trong thành phố.” Cách dễ dàng! Nhiều
lần chúng ta làm thế, khi, chúng ta sai!
59 Nênnhớ, nếu anh emđi theoĐấng Christ, anh em sẽ bị người
ta ghét, vì hết thảy những người sống tin kính trong Chúa Cứu
Thế Jêsus sẽ chịu đựng những sự bắt bớ. Và nếu anh em đến với
Đấng Christ, anh em sẽ không đến bởi giáo hội nào hay giáo phái
nào, hay tín điều nào. Anh em sẽ đến bởi Huyết, đó là đại lộ duy
nhất. Và anh emkhông thểmangmột người nào theo với anh em,
anh em sẽ đến một mình và đứng trên sự xưng nhận của chính
anh em và của chính đức tin của anh em. Anh em sẽ không cưỡi
vào dựa trên mục sư, hay trên đức tin của mẹ anh em. Anh em
sẽ đến như một cá nhân khi anh em đến với Đức Chúa Trời! Và
nhiều lần chúng ta làmnhững sự lựa chọn ngu dại đó.
60 Điều gì xảy ra nếu Lót, khi ông thấy mọi sự dễ dàng…? Ông
đã thấy nơi đó có quá nhiều tiền và nhiều sựưa chuộng của quần
chúng, bởi vì ông là một người lạ, và một người thông minh, có
học vấn, nhiều tâm lý học, và ông có thể làm những điều gì đó
và tuy nhiên vẫn duy trì tôn giáo của ông. Ông nghĩ, “Ta đã có
đức tin nơi Đức Chúa Trời, vì vậy ta sẽ cứ đi xuống trong Sô-đôm
và ta—ta sẽ làm ra một số tiền nhiều hơn, và ta sẽ trở nên một
người vĩ đại, có lẽ là một thầy giảng tuyệt vời.” Đấy, anh em có
một sự lựa chọn tốt để làm.
61 Và tín đồ thường có một sự lựa chọn để làm. “Ta sẽ đi xuống
với giáo hội nào đó ở đó. Ồ, mọi người trong thành phố nghĩ đây
là giáo hội lớn nhất! Ồ, thị trưởng của thành phố thuộc về giáo
hội này.” Vậy thì, ông ấy có thể thuộc vềmột giáo hội mà thật tốt,
nhưng anh em vẫn phải xét đoán giáo hội đó và dân sự của nó
bởi lời Kinh Thánh. Thỉnh thoảng họ hành động bởi vì đó là cách
được quần chúng ưa chuộng, dân—dân sự mặc đẹp hơn những
nơi nào đó. Và đó là nơi chúng ta làm một—một sai lầm nghiêm
trọng. Bây giờ để ý điều này.
62 Và Áp-ra-ham, điều duy nhất ông có thể làm là nhận lấy sự
lựa chọn thứ hai. Và đôi khi sự lựa chọn thứ hai lại tốt hơn sự
lựa chọn thứ nhất, nếu nó đã nhận như thế. Để ý, không lâu, khi
Lót đã thấy thành phố lớn đó, ông không thấy vợ ông biến thành
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trụ muối, mặc dầu, ông không thấy lửa thiêu đốt thành phố ấy.
Nhưng Áp-ra-ham nhận lấy con đường với sự sỉ nhục của Chúa.
Ông đã ở lại trong sa mạc.

63 Và, tuy nhiên, điều gì xảy ra nếu Sa-ra đã nói…Bây giờ nên
nhớ, Sa-ra là người đàn bà đẹp nhất trong cả xứ. Không có người
đàn bà nào đẹp như Sa-ra. Mọi người, đã thấy nàng, đều yêu
nàng. Vậy thì, thật dễ dàng cho Sa-ra nhận lấy loại lựa chọn đó.
Nhưng nàng đã chọn ở lại với Áp-ra-ham.

64 Ồ, những người nữ, đừng để ma quỷ làm mù các chị, được
ưa chuộng và gia nhập điều này và điều kia. Các chị cứ ở lại với
Đấng Christ! Vì, thì giờ đã gần rồi, những sự hủy diệt lớn đang
nằm ở phía trước, tệ hơn Sô-đôm và Gô-mô-rơ, cho đất nước này.
Sô-đômvàGô-mô-rơ sẽ làmột sự tín nhiệmvới nó.

65 Bây giờ, trong khi Áp-ra-ham đã nhận lấy con đường được
ban cho ông bởi Đức Chúa Trời, và có tình trạng còi cọc của xứ,
ông không có sự thịnh vượng chút nào. Nhưng tuy nhiên ông
đã biết một điều, ông hầu việc Đức Chúa Trời và ông tin Đức
Chúa Trời.

66 Vì vậy ngày nọ có ba người đã đến, và họ đầy bụi và có vẻ
mệt mỏi, và Áp-ra-ham cảm thấy áy náy cho họ, ông nói, “Hãy
đến gần và ngồi xuống dưới cây sồi chỉ một lát.” Và trong khi
ông đang đứng đó nói chuyện với họ, ông đã nhận ra rằng họ
thật sự không phải là những con người bình thường, bởi sự nói
chuyện của họ. Họ thì khác hẳn. Và Áp-ra-ham đi và giết một bò
con vànấunó, và bảo Sa-ra làmbánhvà sửa soạn chohọ ăn.

67 Bây giờ nên nhớ, hai người trong họ là những Thiên sứ,
những Thiên sứ trong xác thịt con người, và một trong họ là
ChínhĐức Chúa Trời. Và Đấngmà là Đức Chúa Trời đã quay lưng
lại phía trại.

68 Và Sa-ra ở trong trại. Tôi thích thấymột người nữ cứ giữ đúng
địa vị củamình như thế, không đi ra và nói với chồngmình điều
gì để làm, vàmỗi lần người nào đó đến gần. Nhưng bà ở lại trong
trại. Không nghi ngờ gì, có lẽ đang rửa chén bát hay đang làm
điều gì đó.
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69 VàĐấng nàyMà là Đức Chúa Trời, Ngài cứ nhìn chung quanh
hướng về phía Sô-đôm, và Ngài bảo họ Ngài sẽ làm gì. Và hai
Thiên sứ đi xuống đó để giảng Phúc âm. Nhưng một Đấng ở lại
phía sau, đó làĐấng làĐứcChúaTrời, vàNgài phán, “Ta sẽ không
giữ những bí mật mà Ta biết với Áp-ra-ham, bởi vì người sẽ là kẻ
thừa kế thế gian.”
70 Ồ, chúng ta đã có một quyền lợi sáng nay, thưa hội thánh, để
biết những bí mật về sự Tái lâm của Chúa. Vì, “Phước cho những
kẻ làm sự hòa bình, họ sẽ được gọi là con cái của Đức Chúa Trời.
Phước cho những kẻ đói và khát, họ sẽ được no đủ. Phước cho
những kẻ có lòng trong sạch, vì họ sẽ thấy Đức Chúa Trời. Phước
cho những kẻ nhu mì, vì họ sẽ hưởng được đất.” Thế thì, nếu
hội thánh của Đức Chúa Trời hằng sống được hưởng đất này, thì
không bí mật nào bị giữ khỏi nó.
71 “Mọi sự Cha đã bảo Ta, Ta đã bảo cho các ngươi,” Chúa Jêsus
phán. Và họ đã không thể tin Ngài.
72 Vì vậy trong những ngày của Áp-ra-ham, khi Ngài đang nhắc
lại với họ, Ngài đã phán rằng khi Áp-ra-hamđang nói chuyện với
Thiên sứ, và Ngài quay lưng lại phía trại, và Ngài đã bảo Áp-ra-
ham Ngài sẽ thăm viếng ông bằng một đứa con. Và Sa-ra, trong
trại, đã cười. Và Ngài phán, “Sao Sa-ra cười?” Ngài đang cho thấy
điều gì? “Tại sao Sa-ra cười?” Điều đó xảy ra chỉ vài giờ trước
sự hủy diệt, khi điều đó đã xảy ra. Ngay trước khi sự hủy diệt,
lửa đó đến từ trời và thiêu đốt thành phố, và dấu hiệu đó được
thực hiện.
73 Và Chúa Jêsus phán, “Các ngươi sai lầm,” với những tiến sĩ
thần đạo vĩ đại, với một dân sùng đạo nơi có hàng triệu người
theo nghĩa đen là tín hữu. Ngài phán, “Các ngươi sai lầm, không
biết những lời Kinh Thánh cũng không biết Quyền phép của Đức
Chúa Trời.” Với một thế hệ như thế, đó là những người được đào
tạo tốt, đó là những học giả uyên thâm và nuôi dạy giáo hội.
Khi đứa con được sanh ra, nó là sự thịnh vượng của hội thánh.
Anh em phải là một người Y-sơ-ra-ên. Tám ngày sau khi sanh
ra, đó là sự cắt bì, và anh em là người Y-sơ-ra-ên từ ban đầu. Và
chức tế lễ đã đến từ những người Lê-vi, mà đã được huấn luyện
qua hàng trăm năm trong lời Kinh Thánh. Tuy nhiên Chúa Jêsus



CỬA THÌ HẸP 67

phán, “Các ngươi sai lầm, không biết những lời Kinh Thánh!”
Họ đã biết chúng trong những sách học biết riêng của họ, họ
biết nó bằng sách giáo lý đại cương của họ, họ biết nó bằng thần
học của chính họ. Nhưng Chúa Jêsus phán, “Các ngươi không
biết Nó, những lời Kinh Thánh, các ngươi cũng không biết Quyền
phép của Đức Chúa Trời. Nếu các ngươi đã biết Áp-ra-ham, ắt các
ngươi đã biết Ta. Nếu các ngươi là con cái Áp-ra-ham, các ngươi
sẽ biết Ta, bởi vì Áp-ra-ham đã vui mừng khi người thấy ngày
của Ta, vì người đã thấy trước ngày đó. Khi Ta đứng trước người
ở đó, trong thân thể xác thịt, và thi hành điều này, người đã biết
đó là Ta, và người đã gọi Ta ‘Ê-lô-him.’ Nhưng ở đây Ta làm điều
giống như vậy trước các ngươi, và các ngươi gọi Ta là ‘Bê-ên-
xê-bun.’”

“Ồ,” họnói, “chúng tôi cóÁp-ra-ham là tổ phụ chúng tôi.”

“Gọi Áp-ra-ham là ‘tổ phụ’ các ngươi à?”

74 Người ấy nói, “Ồ, chúng tôi, chúng tôi thuộc về giáo hội.
Chúng tôi là một dân sùng đạo. Chúng tôi là dân vĩ đại. Chúng
tôi là dân sự của Đức Chúa Trời!”

Chúa Jêsus phán, “Các ngươi là ma quỷ, nó là cha của
các ngươi.”

75 Tôimuốn ví sánh dòng dõi đó với dòng dõi này, ngày nay, khi
có đúng là hàng triệu ngườimà xưng nhận Cơ-đốc giáo, và không
biết gì về Đức Chúa Trời hơn một người Hottentot biết về đêm
Ai Cập. Có các ông và các bà ngày nay, đúng là hàng triệu người
xưng nhận là Cơ-đốc nhân mà tuyên bố Đấng Christ, lại không
biết nguyên tắc đầu tiên của Quyền năng về sự sống lại của Ngài,
và không bao giờ nếm biết sự tốt lành của Ngài. Họ chưa bao giờ
cảm thấyQuyềnnăng củaNgài.Mắt họ bịmùvới Lẽ thật.

76 Nói, “Ngươi bị mù, những người dẫn đường của người mù.
Sẽ không…người…nếu người mù dẫn người mù, hết thảy họ sẽ
không rơi xuống hố sao?”

77 Rồi họ nghĩ, “Chúng ta là những Cơ-đốc nhân. Chúng ta là
những tín hữu. Chúng ta thuộc về những giáo hội cao quý nhất
từng có. Các thầy dạy luật của chúng ta là những học giả được
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đào tạo tốt nhất.” Và tuy nhiên Chúa Jêsus đã bảo họ rằng họ
thậm chí không biết lời Kinh Thánh.

78 Thấy cách Đức Chúa Trời đã giấu nó khỏi đôi mắt của người
khônngoan và cẩn trọng như thế nào, và bày tỏ nó chonhững trẻ
thơ muốn học biết như vậy không? Ồ, Quyền năng vĩ đại và sự-
vô hạn của Đức Chúa Trời! Ngài thật tốt lành biết bao cho những
ai muốn bước đi ngay thẳng trước Ngài! Ngài sẽ không che giấu
điều gì tốt lành.

79 Và thấy ngày mà khi dân tộc chúng ta, thế giới chúng ta, bị
hư nát với điều giống như vậy!

80 Chúa Jêsus đãmuốn cảnh báo chính xác ngay với họ. Họ nói,
“Ồ, Áp-ra-ham là tổ phụ chúng tôi. Và chúng tôi sẽ ở trong miền
Vinh hiển, Ngài đừng lo về điều đó, bởi vì chúng tôi tin nơi Đức
Chúa Trời. Chúng tôi là những giáo sư, và chúng tôi tin nơi Đức
Chúa Trời, và chúng tôi dạy dỗ dân sự của chúng tôi. Còn Ngài là
aimà đến đây vớimột—một dấu hiệu hơi huyền bí và cố gọi điều
đó là Đức Chúa Trời? Ngài chẳng là gì ngoài Bê-ên-xê-bun.” Thế
đấy, họ đã có những tín điều của họ và giáo phái của họ.

Chúa Jêsus bảo họ, “Các ngươi là ma quỷ.” Hãy suy nghĩ về
điều đó!

81 Và tôi có thể ví sánh dòng dõi đó với dòng dõi này, ngày nay
khi chúng ta có hàng triệu người gia nhập các giáo hội, chúng
ta có hàng vạn. Và Đức Chúa Trời giáng xuống sống trong hội
thánh Ngài lần nữa, và làm những điều giống như Ngài đã làm ở
đó, để làm cho chính Ngài hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời
không hề thay đổi. Và người ta quay lưng lại với nó, luôn luôn,
một số được nhiều người ưa chuộng, một số tránh sự lựa chọn.
Nó bị ép buộc với dân sự! Anh em phải lựa chọn. Anh em không
thể đứng trung lập. Anh em phải nói “đúng” hoặc “không.” Anh
em sẽ không bao giờ rời khỏi cửa cùng con người đó khi anh em
đi vào. Anh em không thể làm điều đó. Anh em phải có sự chọn
lựa để làm. Hãy làmnó vì Đấng Christ sáng nay.

82 Họ nghĩ mọi sự thuộc về hội thánh sẽ được cứu. Chúa Jêsus
phán, “Cửa thì hẹp, và đường thì chật, và nhưng sẽ có ít kẻ sẽ
kiếm được nó.”
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83 Xin cho tôi cảnh báo anh chị em sáng nay, thưa hội thánh,
hãy cẩn thận. Phải mất thời gian ngày hôm nay, trong thế hệ tự
phụ, tự cao tự đại của lối đạo đức giả mà chúng ta đang sống.
Một thời đại mà khi các quý ông và quý bà đứng trong những
nhà thờ và ngồi trong những ghế dài dành riêng, và hát những
bài thánh ca của Đức Chúa Trời, và bước ra khỏi nhà thờ đó và
hút thuốc, và uống rượu uýt-ki, và đi nhảy đầm, và—và sống cho
thế gian, và kể những chuyện đùa dơ bẩn, tục tĩu, và tự xưng họ
là “những Cơ-đốc nhân.” Khi mà các ông và các bà có thể bước đi
từ bục giảng hay từ nhà thờ, và từ nơi củaQuyền năng về sự sống
lại, nơi mà cùng dấu hiệu Mê-si là một sự vận hành giữa họ, và
không phải là một con người mới trong Đấng Christ, thì có điều
gì đó sai trật. Khi báo chí có thể nguyền rủa nó; và từ bờ duyên
hải nầy đến bờ duyên hải kia, đi đi lại lại, từ những vùng băng
giá của phương Bắc tới những rừng rậm nhiệt đới của phương
Nam, Đức Chúa Trời gởi nó đến, và dân sự luôn luôn quay lưng
lại với nó. Thế thì chúng ta có thể nói điều gì, chúng ta có thể
làm gì? Chúng ta quay lưng với những lời Kinh Thánh mà Ngài
đã phán, “Cửa thì hẹp, và đường thì chật, và nhưng sẽ có ít kẻ sẽ
kiếm được nó.”

84 Ngài phán, “Như việc đã xảy ra trong thời Nô-ê thể nào, cũng
sẽ xảy ra như vậy trong sự Đến của Con người.” Hãy lắng nghe,
trong thời Nô-ê, thế gian đã đông người ở giống như ngày hôm
nay. Khoa học của họ đã vượt trội hơn chúng ta. Họ đã xây tượng
nhân sư và những kim tự tháp và đã làmnhững việcmà chúng ta
không thể làm ngày nay. [Băng trống—Bt.] Một dân thông minh,
vĩ đại, vượt trội. Và nên nhớ, khoa học nói ngày nay, “Chỉ một
phút trước nửa đêm.” Chỉ một phút trước khi đồng hồ đánh giờ
chết. Nó trễ hơn chúng ta nghĩ. Tôi hi vọng rằng—tin rằng Đức
Thánh Linh sẽ dầm thấm điều này vào trongmỗi tấm lòng người
tin, “như thời của Nô-ê”!

85 Bao nhiêu người đã được cứu trong thời Nô-ê, ra từ thế hệ
đó? Tám, tám từ trong nhiều triệu. Ngài phán, “Trong sự Đến
của Con người cũng sẽ như vậy.”

86 “Và như đã xảy ra trong thời Sô-đôm, trong sự Đến của Con
người cũng sẽ như vậy.” Trên hàng vạn người, có ba người
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được cứu.
87 Anh em nói với tôi, “Thầy giảng à, còn về tất cả những ngàn
người sẽ đến với Ngài thì sao?” Vậy thì, thưa anh em, điều đó
được lập nên qua nhiều thế hệ.
88 Tôi sẽ ngạc nhiên nếu như một tá người đến từ thế hệ
này. “Cửa thì hẹp, và đường thì chật, và nhưng sẽ có ít kẻ tìm
được nó.”
89 Ồ, tôi biết những giáo hội, những gì họ nói, “Nếu anh ghi tên
vào sách và anh trở nên một hội viên, này, anh tốt lắm.” Không
có lời Kinh Thánh nào như thế. Nếu mọi thứ phải có tên nó trên
sách đó, và trong—trong giáo hội, thì sẽ có tỉ lần tỉ lần tỉ, mọi thứ
sẽ đi vào. Rồi mọi thứ linh sẽ ở trong đó, và loại tình trạng gì sẽ
có trên Thiên đàng?Hãy suy nghĩ về điều đó bây giờ.
90 Như người nào đó muốn nói với tôi, “Này chờ một chút, Anh
Branham. Hội A gì đó, tôi đã nghe họ nói tiếng lạ, tôi biết họ sẽ
làm điều đó.”
91 Điều đó không có nghĩa họ sẽ làm nó chút nào. Phao-lô đã
nói, trong Cô-rinh-tô Nhất 13, “Dầu tôi nói thứ tiếng của loài
người và các thiên sứ, mà không có tình yêu thương, thì tôi
chẳng ra gì.”
92 “Ồ, tôi đi đến buổi nhóm của Ông A gì đó. Ồ, ông ấy đã làm
những công việc thật vĩ đại, quyền năng. Tôi thấy ông ấy làm cho
người mù được thấy.”
93 Ông ấy vẫn có thể bị hư mất. “Nhiều người sẽ đến với Ta
trong ngày đó và nói, ‘Lạy Chúa, chẳng phải tôi đã nhơn Danh
Ngài mà giảng đạo, nói tiên tri? Chẳng phải, trong Danh Ngài,
tôi đã đuổi các tà linh? Chẳng phải, nhơn Danh Ngài, tôi đã làm
những công việc lớn?’ Ngài sẽ phán, ‘Hãy lui ra khỏi Ta, hỡi các
ngươi là những kẻ làm công gian ác, Ta không biết các ngươi bao
giờ.’” “Cửa thì hẹp, và đường thì chật, và nhưng sẽ có ít kẻ sẽ tìm
được nó.”
94 Xin cho tôi đưa ra cho anh em một số nhận định mà sẽ làm
cho anh em rúng động. Theo y khoa, tại thành phố Chicago, theo
thống kê của bác sĩ, rằng có ba mươi ngàn trường hợp phá thai
chỉ ở Chicago, trong bamươi ngày,mà các bác sĩ đã có. Bao nhiêu
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trong những viên thuốc nhỏ này và các thứ họ dùng, về những
trường hợp phá thai?
95 Bảng thống kê cho thấy, ở hiệp chủng quốc Hoa Kỳ, rằng có
những đứa con không giá thú được sanh ra nhiều hơn những
đứa con có giá thú. Anh em biết Kinh Thánh đã nói gì không,
trong Phục Truyền 14:2, rằng “một đứa con không giá thú, sẽmất
bốn trăm năm để được hết thời gian đó”? Con cháu chắt chít của
họ không được đứng trong hội chúng của Chúa, bốn trăm năm,
mười thế hệ. Bốn mươi năm là một thế hệ. Ông cố-cố-cố-cố-cố-
cố-cố-nội của họ là một người con không giá thú, người đó bị
bỏ ra ngoài! Vậy thì điều gì? Chỉ cho tôi thấy nó đã được thay
đổi ở đâu.
96 Chúng ta đến với điều gì? Và bây giờ những đứa con hoang,
bởi vì tội tà dâm, và những người nữ tội lỗi mặc đồ trên đường
phố giống như đàn ông, là sự gớm ghiếc trước mặt Đức Chúa
Trời, những người hút thuốc, những người uống cốc-tai, những
người tự xưng là Cơ-đốc nhân. Đức Chúa Trời cấm đám điếm đĩ
như vậy! Đúng thế. Rồi tự xưng họ là Cơ-đốc nhân sao? Không lạ
gì Chúa Jêsus đã phán, “Cửa thì hẹp, và đường thì chật, sẽ chỉ có
ít kẻ tìm thấy nó.”
97 Họ sẽ không tự hạmình. Họ cứng ngắc. Nhìn xem, khi Đa-vít
được nói về tội lỗi ông đã phạm, ông đã nhanh chóng ăn năn, và
Đức Chúa Trời yêu ông vì điều đó. Anh em nói với họ về tội lỗi
họ, họ sẽ nói, “Tôi sẽ không bao giờ đến nhà đó lần nữa.” Tại sao?
Họ có nhiều chỗ để đi, họ có thể đi đến những nhà thổ đó mà sẽ
chịu đựng với chỗ như vậy. Nhưng đã đến lúc mà các thầy giảng
mặc áo giáp trọn vẹn của Đức Chúa Trời vào và giảng Lời không
thỏa hiệp, Phúc âm.Những con người nên tự hạmình.
98 Không có sự chân thành giữa những Cơ-đốc nhân nữa. Họ
muốn nói, “Tôi là tín đồ Giám Lý, tôi là tín đồ Báp-tít, tôi là tín đồ
Ngũ Tuần,” điều đó không có nghĩa là [Anh Branham bật ngón
tay—Bt.] thế với Đức Chúa Trời.
99 “Tôi đã nói tiếng lạ, tôi đã làm các phép lạ.” Chúng ta đặt tất
cả tầm quan trọng lên điều đó, khi mà đó là một trong những
điều đui mù nhất mà họ có thể làm. Chắc chắn. Mưa rơi xuống
trên người công bình cũng như người gian ác. Mưa tưới nước
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cho vụ mùa cũng như nó tưới ướt cho cỏ dại, Roy. Cũng mưa đó,
cũng Đức Thánh Linh đó giáng trên dân sự. Điều đó không có
nghĩa là…Bản chất của họ phải là khác nhau, từ bên trong mà
ra. Không phải một sự hiện rõ ra bên ngoài hay sự biểu hiện,
nhưng Thánh Linh bên trong của Đức Chúa Trời hằng sống mà
làm cho người đó trở nênmột con người mới, mà khiêm nhường
trong lòng anh ấy hay chị ấy trước Đức Chúa Trời.
100 Các bạn nói, “Thầy giảng ơi, ông muốn nói với tôi ông nghi
ngờ một tá người từ hàng triệu người này và bốn tỷ người trên
thế giới sao?” Tôi ngờ liệu sẽ có một tá mà sẽ được Cất lên hay
không. Hãy nghĩ về điều đó! Tôi đang nói với anh em những gì
Chúa Jêsus đã phánởđây trong Phúc âm.Hãynghĩ về điều đó!
101 Nó phải đến với điều gì? Bởi vì sự vô đạo đức đã có ở giữa
dân sự, những đứa con không giá thú bắt đầu được sanh ra, điều
đó xóa mờ chúng đi. Đấy, chúng ta có thể đứng đây hàng giờ, đặt
những thứ đó, và chúng ta có thể thấy rằng chúng ta đang sống
trong một thời đại dân chúng thối nát, hư hoại, ghê tởm đến tận
cốt lõi. Không lạ gì họ không thể thấy những dấu hiệu, không
lạ gì họ không muốn nghe Phúc âm, họ bị cứng lòng, tuy nhiên
đúng là sùng đạo và giả nhân giả nghĩa.
102 Chúa Jêsus chẳng đã phán rằng, “Thánh Linh phán cách tỏ
tường, trong những ngày sau rốt người ta sẽ trở nên nóng nảy, tự
cao, những người ưa thích sự vui chơi nhiều hơn những người
yêu mến Đức Chúa Trời, bội bạc, không tiết độ, hung dữ, và thù
người lành, có hình thức tin kính”? Thấy không? Ồ, anh em có
thể la lớn, chắc chắn. Anh em có thể nói tiếng lạ, chắc chắn. Đức
tin sẽ đuổi các quỷ, chắc chắn. Tuy nhiên điều đó không phải là
những gì chúng ta đang nói về.
103 Thế thì anh em sẽ nói với tôi, “Anh Branham, dấu hiệu của
một Cơ-đốc nhân là gì? Ai sẽ được cứu? Anh sẽ được chứ, Anh
Branham?”Tôi đang tin cậyđiềuđóvớiĐứcChúaTrời. Tôi không
biết. Tôi đang tin rằng tôi được cứu. Tôi đang so sánh đời sống tôi,
hằng ngày, với Lời. Nếu nó không dựa trên Lời này, thì có điều gì
đó sai trật, tôi phải đi trở lại và làm cho đúng.
104 “Ồ,” nói, “Anh Branham, khi người ta nói tiếng lạ, điều đó
không có nghĩa là họ được cứu à?” Không, thưa quý vị! Không,
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thật vậy! Tôi đã nghe những phù thủy và thầy pháp nói tiếng lạ,
đủ thứ vô nghĩa. Tôi đã thấy người ta nói tiếng lạ và sống với
vợ người khác. Tôi đã thấy nhiều người nói tiếng lạ, và nhảy lên
nhảy xuống và la lớn giống như nhà bị hỏa hoạn, và đi ra và lôi
kéo làm ăn lươn lẹo, và ăn cắp, nói dối, và mọi thứ. Làm sao anh
em có thể trông đợi nó? Không, thưa quý vị.
105 Thuộc về giáo hội, những chấp sự trong giáo hội, sùng đạo
như họ có thể được. Ồ, anh em nghĩ họ sẽ mua xăng vào Chúa
nhật không? Không. Nhưng vào thứ Hai làm điều gì đó mà dơ
bẩn và thối nát và thấp hèn. Đức Chúa Trời ngự ở trong tấm lòng,
không phải ở bênngoài, nó là điều gì đó đến từ tấm lòng.
106 “Cửa thì hẹp, và đường thì chật, và sẽ có chỉ ít kẻ sẽ tìm thấy
nó.” Như việc đã xảy ra trong thời Nô-ê, tám trong những triệu
người kia; như nó đã xảy ra trong thời Sô-đôm, ba từ trong nhiều
triệu; sự đến của Con người cũng sẽ vậy.
107 Và anh em thấy sự thối nátmà chúng ta ở trong. Anh em thấy
cách mà mọi sự tưởng tượng, con người, anh ta đi ra đó và ma
quỷ làm cho những thầy giảng thông minh đứng trên bục giảng
và để cho dân sự đến gần với nó.
108 Ngày nọ một người nói, “Tôi không muốn có anh trong bục
giảng của tôi, anh sẽ làm những người nữ của tôi nổi điên.”
Không, họ đã như thế rồi. Nó sẽ mang họ đến với đầu óc tỉnh
táo của họ, nói cho họ biết ở đó để thôi mặc những thứ đồ này và
các thứ. Và, ồ, người nào đó phải làm điều đó.
109 Tôi đã nói với vợ tôi, “Anh đã nổi điên không, chính anh?Anh
bị tâm thần không? Hay là, có vấn đề gì với anh không?” Điều gì
đó ở bên trong không thể nín lặng. Tôi phải nói Nó, tôi không
quan tâm những gì bất cứ ai nói.
110 Nói, “Anh sẽ hủy hoại chức vụ của anh.” Ồ, bất cứ chức vụ
nàomà Phúc âm sẽ hủy hoại, thì nên bị hủy hoại.

Đức Chúa Trời ban cho chúng ta tính dũng cảm để đấu tranh
cho những gì là Lẽ thật và nói Lẽ thật về nó! Nó là tội lỗi, một sự
sỉ nhục!
111 “Cửa thì hẹp,” Chúa Jêsus phán, “và đường thì chật.” Và anh
emmànghĩ hàng triệu, và tất cả anh emGiámLý, Báp-tít, Trưởng
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Lão, Ngũ Tuần đang đi vào, anh em sẽ là ngu dại vào ngày
đó. Chúa Jêsus phán, “Nhiều người sẽ đến và ngồi xuống trong
Vương quốc, nói, ‘Tôi có quyền được ở đây.’” Ngài phán, “Nhưng
con cái của Vương quốc sẽ đuổi họ ra. Sẽ có sự khóc lóc và than
vãn và nghiến răng.” Tốt hơn nên thống kê sáng nay, hỡi Cơ-đốc
nhân. Sẽ có mười lần triệu lần tỉ những Cơ-đốc nhân đã xưng
nhận, và đã cầm giữ trong đời sống của họ, mà sẽ bỏ mất cửa.
Chúa Jêsus đã phán vậy.

“Bao nhiêu người sẽ vào?”

112 Tôi không biết bao nhiêu người sẽ vào. Điều duy nhất là,
“Đức Chúa Trời ôi, xin cho con là một trong họ!” Chính là thế.
Ngài là Quan Án. “Xin để con làmột.”

113 Anh em nói, “Anh Branham, làm sao anh có thể nói cho biết
lúc đó khi nào làmột Cơ-đốc nhân?”

114 Tôi không biết. Nhưng xin để tôi nói với anh em những gì lời
Kinh Thánh nói. Chắc chắn anh em tin điều Đó. Khi Đức Thánh
Linh được ban đến cho thế gian, Đức Chúa Trời phán qua Đức
Thánh Linh. Ngài sai một thiên sứ đi trước—trước, trước tiên. Và
Ngài phán, “Hãy đi khắp thành phố và giữa dân chúng, và đóng
dấu trên trán của họ, của chúng dấu hiệu đó và kêu la vì những
sự gớm ghiếc, sửa lại cho đúng những điều đó.”

115 Sự gớm ghiếc là gì? Một người đàn bàmà sẽ mặc áo thuộc về
người đàn ông. Điều đó làm cho Đức Chúa Trời buồn nôn. Bạn
đã bao giờ đến gần điều gì đómà gớm ghiếc không? Thật điều đó
làm cho bạn buồn nôn! Bạn không thể chịu đựng nó. Một người
nữ mà muốn mặc đồ thuộc về người nam, đó là cách nó làm
Đức Chúa Trời cảm thấy; bạn có thể hát trong ban hát, bạn có
thể cầu nguyện mỗi ngày, và la lớn mỗi ngày, hay sống cho Đức
Chúa Trời mỗi ngày, bạn bị định tội trong sự Hiện diện của Đức
Chúa Trời. Điều đó chính xác những gì lời Kinh Thánh nói. “Một
sự gớm ghiếc!” Và những người mà ủng hộ như vậy sẽ có phần
với như vậy.

116 Đức Chúa Trời ban ơn cho chúng ta để chịu đựng chống lại
với điều như vậy. Nếu bạn phải chịu đựng một mình, hãy chịu
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đựng ở đó và nắm giữ Lời của Đức Chúa Trời trong tay mình. Nó
sẽ không bao giờ sai.

117 Bây giờ chúng ta đến một ngày, mà, sự gớm ghiếc của dân
chúng. Và Thiên sứ đi trước đóng ấn lần nữa. Hãy tìm ra cho tôi
một người ở Jeffersonville, nếu anh emmuốn biết ai sẽ làm điều
đó, tìm ra cho tôimột người trong thànhphố của chúng tamà thở
dài và kêu khóc, luôn luôn phiền lòng vàmệtmỏi, và cầu nguyện
cho những sự gớm ghiếc đã làm trong thành phố. Anh em có thể
giơ tay lên và chỉmột người? Rồi lấy lời Kinh Thánh này, “Cửa thì
hẹp, và đường thì chật, để dẫn đến Sự Sống, kẻ kiếm được nó thì
ít.” Đó là những người duy nhấtmà đã được đóng ấn.

118 Ồ, tôi có thể chỉ cho anh em thấy nhiều người đi nhà thờ.
Tôi có thể chỉ cho anh em nhiều người hát trong ban hát. Tôi có
chỉ cho anh em nhiều người dạy trường Chúa nhật. Tôi có thể
chỉ cho anh em thấy nhiều người đứng đầu của—của các đoàn
thể xã hội. Tôi có thể chỉ cho anh em thấy nhiều người mà la lớn,
nhiềungười nói tiếng lạ, nhiềungườimà làmcông tác Phúc âm.

119 Nhưnghãy chỉ cho tôimột ngườimà tận trong tâmhồnhọ rất
phiền muộn về những tội lỗi của thế gian! Hãy chỉ cho tôi thấy
môt thầy giảng mà có thể đứng ngày nay và định tội những giáo
phái. Hãy chỉ cho tôi một thầy giảng mà sẽ đứng và nói những
việc như vậy, và lên án những giáo phái họ. Người đó tốt hơn là
không, người đó sẽ bị đuổi ra, đó là vé ăn của anh ta.

120 Không lạ gì Billy Graham đã bảo JackMoore, nói, không thấy
cách các buổi nhómcủa tôi chịu đựng, nói, “Anh ấy không phải là
người Báp-tít, anh ấy cũng không phải là người Giám Lý hay Ngũ
Tuần.” Nói, “Và hết thảy họ đều chống lại anh ấy.” Chắc chắn, tôi
không đang nói rằng…Lý do tôi đã nói, tôi không thể nói điều
đó ra trước công chúng. Tôi nói nó với hội thánh của riêng tôi.
Tôi đang có một sự đấu tranh, bởi vì thì giờ thử thách đang ở
trên tôi.

121 Họ nói, “Nếu anh đến, thì sẽ ổn thôi, nhưng anh đừng nói gì
về điềuĐó.” Anh thật sự có thể tiết kiệmhơi củamình.

122 Tôi sẽ giảng điều gì Đức Chúa Trời nói giảng! Đúng thế. Một
trong họ tám linh hồn ấy sẽ ở đâu đó. Một trong họ sẽ ở đâu đó.
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Nhưng vào ngày ấy tôi không muốn phạm tội về việc nói tôi đã
thỏa hiệp bởi vì tín điều nào đó hay giáo lý giáo hội nào đó, hay
giáo phái nào đó. Tôi đã giảng Lẽ thật!
123 Họ nói, “Tại sao anh không, sao chức vụ của anh không, Anh
Branham, điều đó dường như rất vĩ đại, tại sao nó không càn
quét giống nhưnhững người khác này họ đang làm?”
124 Điều đó nó ở ngay đó. Chính là thế. Tôi đi vào thành phố, anh
em nghĩ hội Phúc ÂmNgũ Tuần sẽ hợp tác với tôi không? Không
với những gì tôi tin, họ không. Có thể thỉnh thoảng nhậnmột lần.
Anh em nghĩ Giám Lý sẽ nhận không? Thử đi, rồi thấy. Hãy làm
người quản lý của tôi trong một tuần. Nếu anh em đi vào, anh
em sẽ đi vào trong Danh Chúa Jêsus. Đúng thế.
125 Ồ, dĩ nhiên, họ nhận anh em ở đó, chắc chắn, đưa anh em
đến nơi nào đó trong một địa điểm, và để anh em sẽ không ở
trong sự liên kết với họ trong bất cứ cách nào như thế. Và rồi khi
anh em rời khỏi, nói, “Ồ, này, Anh Branham hầu như bị lãng trí
một chút, anh biết đấy. Anh ấy…”
126 Nếu tôi bị lãng trí, thì Kinh Thánh không còn sự Dạy dỗ
nữa. Đó là những gì Kinh Thánh đã nói! Vâng, thưa quý vị. Hãy
xem chừng!
127 Chúa Jêsus phán, “Sao các ngươi gọi Ta là ‘Bê-ên-xê-bun’?
Các ngươi đã tin Sa-lô-môn, dấu hiệu sự phân biệt của người. Các
ngươi tin ngày của người. Nữ hoàng phươngNamđến từ nơi đầu
cùng đất, để thấy ân tứ đó, và nàng đã tin nó khi nàng thấy nó. Và
các ngươi ngồi và nhìn thấynóhằngngày,màkhông tin nó.”
128 Và các anh em của Chính Ngài đã không tin Ngài. Nói, “Các
anh đi lên dự lễ,” Ngài phán, “nhưng Tôi không đi lên bây giờ.”
Ngài đã đi lên đường khác, bởi vì các anh em của Chính Ngài
không tin Ngài. Đúng thế. “Cửa thì hẹp, và đường thì chật, và sẽ
chỉ có ít kẻ tìm thấy nó.”
129 Khi đến với các môn đồ, tới cao điểm, họ ở đâu? Một người
đàn bà và một người đàn ông bên cạnh thập tự giá với Ngài,
Giăng vàMa-ri. Những người còn lại của họ đã bỏ đi.
130 Đây là cao điểm. Đây là lúc. Đây là khi Đức Chúa Trời đang
làm các sự việc. Đây là khi Đấng Mê-si ở trên đất. Đây là khi
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Quyền năng của Đức Chúa Trời đang vận hành trong dân sự
Ngài. Và người ta gọi họ là “thánh giật gân, điên khùng, tâm
thần,” ồ, như thế đó. Nhưng thì giờ là đây!

131 Chắc chắn sẽ cónhững sự thất vọng lớnnàođóở sựphánxét.

132 Ồ, người bán rượu lậu, anh ta biết nơi anh ta sẽ ở tại sự phán
xét. Người bán bia hơi cũng biết anh ta sẽ ở đâu. Gái điếm cũng
biết cô ta sẽ đứng ở đâu. Người đánh bài cũng biết anh ta sẽ đứng
ở đâu. Người say rượu cũng biết anh ta sẽ đứng ở đâu. Anh ta sẽ
không bị thất vọng.

133 Nhưng nơi sự thất vọng sẽ ở, là những người mà nghĩ họ
đúng. Đó là nơi sự thất vọng. “Khi họ đứng lên đó, nói, ‘Chắc
chắn, chúng tôi đuổi các quỷ trong Danh Ngài. Chúng tôi là
những thầy giảng đạo. Chúng tôi thuộc về các giáo hội nào đó-
nào đó. Chúng tôi đã làm những phép lạ lớn. Ồ, chúng tôi đã rao
giảng! Ồ, tôi đã là một—tôi đã là một quản gia trong giáo hội.
Tôi đã là giámmục. Tôi đã là thế này.’ Hãy lui ra khỏi Ta, hỡi các
ngươi là những kẻ làm công gian ác, Ta không biết các ngươi bao
giờ.” Thế đấy. Đó làmột sự thất vọng. Ngài phán, “Con cái của con
cái họ sẽ đến và ngồi xuống trong Vương quốc, nói, ‘Chúng tôi
có quyền được ở đây,’ và chúng sẽ bị đuổi ra để vào trong sự
tối tăm, nơi sẽ có sự khóc lóc và than vãn và nghiến răng.” “Cửa
thì hẹp, đường thì chật, để dẫn đến Sự Sống, kẻ kiếm được nó
thì sẽ ít.”

134 Với anh chị em, dân sự yêu dấu của tôi, sáng hôm nay, lắng
nghe điều này. Tôi không hề bịa đặt điều này. Tôi chịu trách
nhiệm nói Nó. Đó là tất cả trách nhiệm của tôi. Nếu tôi chưa hề
giảng bài giảng khác trong đời tôi, đó là Lẽ thật: sẽ chỉ có ít người
được cứu. Chỉ nhớ rằng: chỉ rất ít. Anh em làmột trong họ.

135 “Họ là ai, Anh Branham?” Tôi không biết. Không ai khác biết.
Chúng ta thực hiện sự cứu rỗi của chính mình với lòng sợ sệt và
run rẩy.

136 Nhưng bạn được sắp thẳng hàng với Đức Chúa Trời. Nếu con
tim bạn không đập thật sự với Kinh Thánh đó, thì có điều gì đó
sai trật, có điều gì đó sai trật. Cho dù giáo hội của bạn nói gì đi
nữa, bạn không thể đi vào bằng điều đó. Bạn phải đi vào bằng
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những gì Đức Chúa Trời phán. Đây là Sách bạn sẽ bị phán xét từ
đó, Kinh Thánh. Hãy ở lại với Nó!

137 “Ồ,” bạn nói, “ồ, tôi đã chịu báp-têm trong Danh Chúa Jêsus.”
Điều đó đúng, đó là Kinh Thánh. Nhưng nếu đời sống đó không
đi theo với nó, thì chẳng có ích gì cho bạn chịu báp-têm.

138 Bạn nói, “Ồ, tôi đã nhận lãnh Đức Thánh Linh.” Điều đó tốt,
đó là điều bạnnên làm.Nhưngnếuđời sống không ở trong đó!

139 Nên nhớ, cỏ dại nhận lãnh cùng một năng lực mà rơi xuống
trên lúa mì để làm cho nó lớn lên, cũng, làm cho cỏ dại la lớn.
Cỏ dại nhỏ bé kia đứng thẳng lên và thật sung sướng như lúa
mì. Đúng thế, sống bởi cùng sự sống đó. Và một tội nhân có thể ở
lại trong sự Hiện diện của Đức Chúa Trời, la lớn sự chiến thắng,
và sống giống như một Cơ-đốc nhân. Nhưng nếu không có điều
gì khác trong tấm lòng! Người đó có thể có cùng Quyền năng để
đuổi các tà linh. Chúa Jêsus đã phán vậy. Người đó có thể giảng
Phúc âm thật tốt như bất cứ thầy giảng nào khác có thể làm. Điều
đó chính xác những gì, Chúa Jêsus đã phán vậy. Kinh Thánh dạy
điều đó. Vâng, thưa quý vị. “Dầu tôi nói các thứ tiếng loài người
và các thiên sứ, dầu tôi dâng thân thể mình chịu đốt để làm của
lễ, dầu tôi cho hết thảy hàng hóa của tôi để nuôi người nghèo,
tôi—tôi có đức tin dời được núi, tôi làm mọi sự này, tôi giảng
nhơn Danh Ngài, tôi đuổi quỷ nhơn Danh Ngài,” người nói, “tôi
cũng chẳng ra gì.” Vì vậy, người có thể làm điều đó, và “chẳng ra
gì.” Hiểu ý đó không?

140 Bây giờ, điều để làm là, từ tấm lòng của bạn, là một Cơ-đốc
nhân, bây giờ vào trong cửa hẹp. Vì, đường rộng dẫn đến sự hủy
diệt, và hàng triệu lần triệu trong thế hệ này của những tín hữu
sẽ đi vào trong chỗ đó. Bởi vì, cửa thì hẹp, và đường thì chật, chỉ
bạn và Đấng Christ mà thôi.

141 “Đường chật dẫn đến Sự Sống, và chỉ có ít kẻ sẽ tìm thấy nó.”
Vậy thì, đó là những Lời của Chúa chúng ta. Chao ôi! Ngài đang
làmgì? Đang đứng ở đó, phân biệt những ý tưởng của họ.

142 Vàngười đónói, “Ngài là Bê-ên-xê-bun. Ồ, làm saoNgài có thể
là Đức Chúa Trời? Ngài là một Người! Sự khôn ngoan này đến từ
đâu?” họ đã nói trong thành phố của ChínhNgài.
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143 Khi bạn đi vào thành phố ở đây, nó có vẻ như…Tôi không
nói điều này với sự bất đồng nào với các bạn; các bạn là những
Cơ-đốc nhân, các bạn yêu mến tôi. Các bạn bước vào thành phố
ở đây, và có vẻ như quyền lực của Sa-tan đánh gục các bạn. Nơi
này bị định tội. Thành phố này bị định tội.
144 Billy Graham đã nói gì khi ông đi vào Louisville? Ông nói đó
là “nơi đầy quyền lực ma quỷ nhất” ông đã từng thấy trong đời.
Đưa điều đó lên báo, nói, “Bạn có thể thật sự cảm thấy sự chống
đối của ma quỷ.”
145 Dĩ nhiên, tôi có thể cảm thấy điều đó. Tại sao? Đây là nhà của
chính tôi. Khi Chúa Jêsus trở về quê nhà của Chính Ngài, Ngài đã
phán nhiều công việc quyền năng Ngài không làm được, bởi vì
sự không tin của họ. Phán, “Một tiên tri không được tôn trọng,
một thầy giảng, khi ở trong quê hương của chính mình—trong
quê hương của chính mình, giữa dân sự của chính mình.” Hiểu
không? Anh em không thể tránh khỏi điều đó, lời Kinh Thánh
nói vậy. Hiểu không?
146 Bây giờ, khi anh embước vào trong thànhphốởđây! Và đừng
nói với tôi là tôi sẽ không biết. Tôi bước lên với những người mà
bắt tay tôi và nói, “Ồ, Anh Branham, tôi yêu mến anh.” Và anh
em biết đó là lời nói dối! Anh em biết đó là lời nói dối. Nếu Đức
Chúa Trời có thể nói cho tôi biết sự phân biệt trong lòng, tại sao
Ngài lại không thể nói cho tôi biết điều đó?
147 Chắc chắn, và ngay giữa trong những người của chính anh
em ở gần thành phố! Khi họ thấy anh em, nói, “Ồ, anh biết đấy,
tôi đã thấy nơi nào đó nào đó…”

“Ở đâu? Nó ở đâu?”

“Trên đó…”

“Hừ! Chúng ta biết gã đó!”
148 Anh em cảm thấy điều đó. Hãy để tôi nói cho anh em, anh
em để người nào đó đến tại nhà anh emmà không thích anh em
lắm, ngồi trong nhà anh em chỉ một chút và cảm thấy cảm giác
kỳ cục đó. Nhân điều đó bằngmười bốn ngàn lần lúc này, rồi anh
em có được những gì tôi đang nói về. Rồi khi anh em đi vào một
nơi mà mọi người yêu mến anh em, cảm giác được chào mừng
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đó, chỉ, ồ, chà, và anh em có thể cứ ngồi ở đómãi mãi, đấy. Chính
là điều đó, đấy, nó là một linh. Và nhiều người không biết nó là
gì, họ tự hỏi tại sao dân sự đã quá hư hỏng.

149 Điều gì làm cho những người nữ tốt lành, điều gì làm cho
những người nữ tốt lành mặc đồ thô bỉ và đi ra ngoài đó? Điều
gì làm cho, ngay cả bây giờ khi trời vẫn còn lạnh, những cô bé
mười sáu tuổi, mặc áo quần mà cô ấy không nên mặc trước mẹ
cô ấy, và đi ra đường phố? Đó là vì, không phải đứa trẻ đó (đứa
trẻ đó không biết tốt hơn), nhưng bởi vì thầy giảng nào đó trên
bục giảng đã không giữ đúng bổn phận của mình. Điều đó hoàn
toàn đúng. Chắc chắn. Phụ nữ mặc đồ trên phố, và hết thảy đều
mặc đồ khiêu dâm và những thứ như thế, và những tội nhân
nhìn vào họmà không biết rằng nàng thật sự phạm tội như nàng
đã sống với người đàn ông đó. Chúa Jêsus phán vậy! Chúa Jêsus
phán, “Hễ ai nhìn một người đàn bà mà động tình ham muốn
với nàng, thì đã phạm tội tà dâm với nàng trong lòng rồi, và sẽ
phải trả lời cho điều đó ở ngày phán xét.” Cửa thì hẹp, và đường
thì chật!

150 Tôi biết anh chị em nghĩ tôi là người khó tính. Tôi không khó
tính! Tôi là anh emcủa anh chị em, và tôi yêumếnanh chị em.

151 Hãy trốn khỏi cơn thạnh nộ sắp đến! Hãy đi đến thập tự giá
và khóc cho đến khi tấm lòng của anh chị em đầy dẫy Thánh
Linh Ngài, để sẽ quay lưng của anh chị em lại với mọi sự của
thế gian, và bước đi cách tin kính trước Ngài, với tấm lòng nóng
cháy của anh chị em dành cho Ngài. Tình yêu! Không phải bổn
phận. Đấng Christ không phải làmột bổn phận, để hầu việc Đấng
Christ, ấy là tình yêu thương để hầu việc Đấng Christ. Nó khiến
anh em căng thẳng, thúc ép anh em, cho đến nỗi mọi nhịp đập
của sự sống anh em đều đập với Ngài. Đó là khi anh em nhìn
thấy tội lỗi.

152 Và Ngài đã khóc cho thế gian. Nó làm Đức Chúa Trời thương
tiếc trong thời của Nô-ê, khi Ngài thấy những tấm lòng. Và Chúa
Jêsus ngự trên núi, và phán, “Hỡi Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem,
Ta đã muốn ấp ủ các ngươi thế nào, nhưng giờ của các ngươi đã
đến và nhà các ngươi sẽ bị để lại hoang tàn.”
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153 Sự Đến của Con Đức Chúa Trời cũng sẽ như vậy, lòng của
những người tin thật bị vỡ ra. Người ấy thấy ngay bây giờ ở đó
nên là một sự phục hưng càn quét đất nước này. Làm sao nó có
thể được qua một đám con vô giá thú? Làm sao nó có thể được,
khi họ bị định tội từ ban đầu?

154 Nước Đức Chúa Trời thì giống nhưmột người mà quăng lưới
xuống biển, và, khi người đó kéo lên, người đó có được những
con rùa, rùa nước ngọt, rắn, ếch nhái, một ít cá. Người đó chẳng
quyết định thứ nào, người đó cứ ném nó trên bờ. Đó là những gì
Phúc âm làm. Đó là những gì Billy Graham, Oral Roberts, chính
tôi, và tất cả các thầy giảng khác mà đang rao giảng Phúc âm,
ném nó ra, kéo nó vào, “Họ đấy, lạy Chúa.” Nhưng chúng ta đang
làm điều gì mỗi lần? Chúng ta tìm thấy, trước khi anh em có thể
đi trở lại lần nữa, họ đi ngay trở lại ngoài cái ao đó lần nữa. Gì
vậy? Ngay từ đầu, đó là con rùa. Điều đó không thay đổi được nó,
để bắt được vào trong lưới Phúc âm. Anh ta là rùa ngay từ đầu.
Anh ta là rùa nước từ ban đầu. Anh ta là rắn từ ban đầu. Anh ta
là kẻ giả hình trước khi anh ta đến trong nhà thờ. Anh ta không
cómongmuốn thậm chí bỏ uống rượu và đánh bài, và hút thuốc
và nói dối, và ăn cắp. Anh ta chỉ đến bởi vì anh ta sợ địa ngục.
Anh em đang tự làm cho mình còn hơn là một ứng cử viên cho
nó, khi anh em làm thế. Điều đó là thật. “Cửa thì hẹp, và đường
thì chật, và sẽ có ít kẻ sẽ tìm thấy nó.”

Chúng ta hãy cầu nguyện.

155 Lạy Chúa, ồ, xin tra xét con, Chúa ôi. Xin thử trường hợp của
con ngay bây giờ, Chúa ôi. Đừng để con phải đến trước sự phán
xét trước Ngài, sau khi sự giảng dạy cách này. Ồ, nếu có điều gì
ô uế trong con, Chúa ôi, xin, lấy nó ra khỏi! Chúng con thấy một
thời đại mà chúng con đang sống trong, khi những người đàn
ông và đàn bà đang trở nên quá cứng nhắc. Họ hổ thẹn. Ngài đã
phán lần nọ, “Những con gái Si-ôn thậm chí không thẹn đỏ mặt
nữa.” Sự khiêm tốn của họ đã bị lấy đi đến nỗi họ thậm chí chẳng
còn hổ thẹn nữa. Ôi Chúa, suy nghĩ về điều đó! Và biết rằng đồng
hồ nơi xa kia đang đập, chỉ một hay hai phút nữa thôi, và sự hủy
diệt lớn sẽ đến, rồi kẻ nào ô uế sẽ vẫn cứ ô uế.
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156 Lạy Đức Chúa Trời, xin đánh thức hết thảy chúng con dậy
sáng nay. Lay động chúng con, Chúa ôi! Chúng con thấy những
dấu hiệu đang xuất hiện. Chúng con phải mởmắt ra để biết điều
đó. Chúng con thấy nhiều triệu, nhiều triệu, Chúa ôi, đã quay
lưng lại và bỏ đi. Con tự hỏi, con có thể làm gì, con có thể làm
gì, Ôi Chúa? Có điều gì không, Chúa ôi? Nếu phải giảng nhiều
hơn, cầu nguyện nhiều hơn, bất cứ điều gì nhiều hơn nữa, xin
giúp con, Chúa ôi, hầu cho con có thể mang Sứ điệp đến cho dân
sự. Con có thể làm gì? Nhưng họ liên tục bác bỏ Nó. Ngài làm
những dấu hiệu lớn của Ngài và thi hành những phép lạ của
Ngài, và cho đến giờ dân sự bước đi ngay trên đó. Có phải đó
là lời Kinh Thánh của Ngài phải được ứng nghiệm, có phải là
lúc mà “Không người nào có thể đến cùng Ta nếu Cha Ta không
kéo người ấy đến, và hết thảy những kẻ mà Cha đã ban cho Ta
sẽ đến cùng Ta”? Lạy Chúa là Đức Chúa Trời, xin nhậm lời sáng
nay để dân sự sẽ tỉnh thức và thấy dấu hiệu cuối cùng này của
thế gian. Con cầu xin, Đức Chúa Trời ôi, để Ngài sẽ ban cho điều
gì đó cho dân sự.

157 Xin ban phước cho những người hèn mọn này ở đây sáng
nay. Đức Chúa Trời ôi, xin bắt đầu với Anh Neville, Chúa ôi. Xin
chữa lành thân thể anh ấy. Anh ấy bị đau sáng nay, Chúa ôi, rối
loạn tiêu hóa. Con cầu nguyện để bàn tay chữa lành của Ngài sẽ
ở trên anh ấy. Khuấy động linh hồn của anh.

158 Đức Chúa Trời ôi, xin đi ra giữa hội chúng này. Có các ông
và các bà đang ngồi ở đây mà con có thể không bao giờ thấy
lại họ cho đến ngày đó tại sự phán xét, lúc đó con phải tính sổ.
Nhưng con đã đọc Lời Ngài, “Cửa thì hẹp, và đường thì chật, và
chỉ có ít người sẽ tìm thấy nó.” Ôi Chúa, xin để đây là “ít kẻ” đó,
một số trong họ, phải không Ngài, Chúa ôi? Xin nhậm lời mọi
người ở đây.

159 Con cầu nguyện nhưmột người có thể cầu nguyện. Lạy Chúa,
những người này sẽ làm bất cứ điều gì cho con, như để giúp đỡ
con. Nếu con đói, họ sẽ nuôi con ăn. Nếu con cần một bộ đồ, họ
sẽ mua nó. Họ sẽ đi với nhau và mua cho con một chiếc xe hơi,
để giảng Phúc âm. Họ có thể làm bất cứ điều gì trong cách đó.
Ôi Cha ơi, xin tra xét linh hồn họ sáng nay, xin tra xét, và để cho
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họ tra xét nó trước Ngài. Con không biết, con tin rằng mọi người
trong họ thì ở trong những người được Chọn đó. Và xin cũng,
đặt con ở đó, Chúa ôi. Và nếu có lý do nào trong con mà con sẽ
không được ở đó, Chúa ôi, Ngài cứ bày tỏ nó cho con, con sẽ làm
cho nó đúng ngay bây giờ. Con muốn tin chắc, Chúa ôi, rằng vào
sáng hôm ấy sẽ không có rắc rối ở sông. Con muốn đi vào ngày
ấy. Và con không biết khi nào điều đó sẽ xảy ra, nó có thể chưa
phải là ngày hômnay. Vì vậy, xin giúp con biết, giúp những người
này biết.
160 Và khi nào chúng con thấy tấm lòng chúng con hờ hững!
Ồ, chúng con tận hưởng một Sứ điệp bổ ích để lắng nghe trên
radio, hay đi nhà thờ. Chúng con biết ơn sâu sắc một Sứ điệp bổ
ích. Chúng con không phiền việc nói về Chúa Jêsus ở nơi nào đó.
Nhưng, Chúa ôi, có phải tội lỗi là một gánh rất nặng với chúng
con, và nó làm mắt chúng con đổ lệ, la lớn và khóc lóc và đứng
chống lại nó, mọi thứ, những sự gớm ghiếc mà đã làm trong
thành phố không? Chúa ôi, xin để cho Thiên sứ của Đức Chúa
Trời thấy điều đó trên chúng con, và đánh dấu chúng con. Xin
nhậm lời, Chúa ôi.
161 Thậm chí đến, Chúa Jêsus ôi, bây giờ và sửa soạn tấm lòng
của chúng con, và ban cho chúng con những dấu hiệu thật của
Ngài rằng Ngài ở giữa chúng con, hầu cho chúng con có thể biết
rằng chúng con đang nhận lãnh—nhận lãnh dấu hiệu cuối cùng
trước khi chấm dứt thế hệ này.
162 Và chúng con thấy sự bất hợp pháp, khi đàn ông sống trong
đất nước và có những con trẻ được sanh ra bởi những người vợ
của người đàn ông khác, và—và những cô bé trên đường phố,
và hàng trăm trẻ bỏ trường học mỗi năm và những thiếu niên
trở thành những bà mẹ, và không có sự kính trọng, và cách mà
những phụnữđang trở nên đầu độc, chính họ, bằng sự hút thuốc
và—và uống rượu, và những chương trình truyền hình và vân
vân đang làmhư hỏng tâm trí của trẻ em. Ôi Chúa, nó có thể chịu
đựngđược bao lâu?VàNgài,mộtĐức ChúaTrời ThánhKhiết!
163 Ôi lạy Cha, con—con đang cảm thấy lạ ngày nay rằng điều gì
đó phải được thực hiện cách nhanh chóng, Chúa ôi. Con không
biết điều gì để nói, nhưng con cầu nguyện, Chúa ôi, rằng Ngài
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sẽ đặt để trong lòng chúng con về điều gì để làm. Xin nhậm
những lời này, Chúa ôi. Chúng con cầu xin chúng nhơn Danh
Chúa Jêsus. A-men.

164 Giờ đã gần rồi. Mỗi người có đầu óc xét đoán để lý luận, biết
rằng điều gì đó sắp sửa xảy ra. Không có một người nào trong
tòa nhà này, có tâm trí tỉnh táo, mà không biết rằng thế gian này
không thể đứng nỗi dưới những điều kiện này.

Chúng ta không thể chịu đựng, thưa các bạn. Khôngmột điều
nào, như mục sư các bạn và anh em của các bạn, không có một
điều nào mà tôi có thể hướng dẫn các bạn đến sáng nay ngoài
đến với Chúa Jêsus Christ. Không một điều nào mà tôi biết. Chỉ
nghĩ về những điều mà đã được nói tiên tri đến trước khi sự Cất
lên xảy ra,mọi sựmà tôi biết về được làm choứngnghiệm.

165 Các bạn nói, “Còn dấu hiệu của con thú thế nào?” Điều đó
xảy đến trong Đại nạn. Hội thánh sẽ được đi lúc đó. Sẽ không
phải đánh dấu những người này, những người sẽ được đi, đấy.
Sự đánh dấu sẽ diễn ra bây giờ. Sự đánh dấu là sự chỉ ra cho
thấy, nhãn hiệu. Hãy chạy đến Đức Chúa Trời, chạy đến với Ngài
nhanh chóng!

166 Tôi tự hỏi sáng nay, trong khi chúng ta chờ đợi ở đây chỉ một
lát. Và tôi cảm thấy thích các bạn làm. Tôi—tôi có thể hiểu cảm
giác của các bạn,mỗi người trong các bạn đang cố gắng suy nghĩ,
“Ôi Chúa, xin tra xét con!” Đó cũng, là cách tôi cảm thấy. Tôi nhận
biết rằng những Sứ điệp này như thế, thưa bạn, không được ưa
thích giữa dân sự. Bạn lên án chúng và bạn định-…bạn—bạn cứ
làm cho chúng thấp kém. Người nào đó phải làm thế. Tôi muốn
nó đã là có lẽ người nào khác. Nhưng nếu nó rơi nhằm phần tôi
để làm điều đó, nếu tôi phải là người đàn bà chùi rửa, hãy để tôi
chùi rửa. Nếu tôi là…Đa-vít nói, “Tôi thà là tấm thảm chùi chân ở
Nhà của Đức Chúa Trời, còn hơn là ở trong trại với tội lỗi.” Đúng
thế. Bất cứ điều gì Đức Chúa Trời muốn anh em làm, hãy làm
điều đó. Đừng hổ thẹn. Nếu đó là…

167 Và, nên nhớ, tôi biết đó là một điều quan trọng. Nói, “Anh
Branham, anh nói chỉ tám linh hồn được cứu à?”
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168 Tôi không biết bao nhiêu sẽ được cứu, tôi không thể nói với
anh em. Nhưng tôi nói một điều: họ sẽ là rất ít, trong một thời
đại như thế này. Cứ nghĩ đi, trong ngày đó nơi Ngài ở, bao nhiêu
người được cứu. Hãy nghĩ về thời Nô-ê, và thời của Lót—Lót, và
hết thảy họ, Ngài phán, “Trong sự đến của Con người cũng sẽ
xảy ra như vậy, vì, cửa thì hẹp, và đường thì chật.” Anh em thấy,
anh em đi vào một mình, với Ngài, và đó là tất cả. Hiểu không?
“Và chỉ ít kẻ tìm thấy được nó.” Bao nhiêu người tin đó là Lẽ thật
Phúc âm? Chúa Jêsus Christ đã phán vậy, “Ít kẻ sẽ tìm thấy nó.”
Thật rất ít. Làmột trong những người ít ỏi đó. Tôi biết điều đó thì
khó, nó đòi hỏi cố gắng lớn. Và nó làm tôi căng thẳng quá mức
để nói điều đó, cảm thấy một tình yêu nhân loại dành cho anh
chị em, nhưng tình yêu của Đức Chúa Trời ép buộc tôi nói với
anh chị em.

169 Bây giờ, đồng một Đức Thánh Linh đó mà đã thi hành trong
những ngày của Áp-ra-ham, đã thi hành trong những ngày của
Đấng Christ, đã hứa là ở đây để làm điều giống như vậy. Ngài
hiện có ở đây. Vậy thì, nếu tôi đã nói với anh chị em Lẽ thật, Đức
Chúa Trời có trách nhiệm với Lẽ thật đó.

170 Nếu tôi không giữ lời tôi, thì tôi không phải là người của lời
tôi. Nếu anh em không giữ lời của mình, anh em không phải là
người của lời anh em. Vậy thì, tôi có thể hứa với anh em điều gì
đó và tôi không thể làmnó, nhưng—nhưng tôi sẽ đến nói với anh
em. Nếu tôi nợ anh em điều gì đó, và giấu với anh em, thì tôi là
kẻ giả hình. Nếu tôi đến nói với anh em, “Tôi nợ anh, nhưng tôi
không thể trả cho anh, nhưng tôi sẽ cố hết sức,” thì anh em tha
thứ cho tôi và giúp đỡ tôi. Hiểu không?

171 Chúng ta hết thảy đều mắc nợ Đức Chúa Trời điều gì đó.
Chúng ta nợ Ngài đời sống của chúng ta. Chúng ta hãy thành
thật về điều đó. Bước ra và nói…Đừng nói, “Ồ, nào hãy nhìn, tôi
là—tôi là tín đồ Trưởng Lão. Tôi là tín đồ Giám Lý. Tôi là tín đồ
Ngũ Tuần. Tôi là tín đồ Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Tôi là tín
đồ Nazarene. Tôi là tín đồ Hành Hương Thánh.” Đừng nghĩ thế!
Sẽ có hàng triệu những người đó trong địa ngục. Bạn là một Cơ-
đốc nhân, trong Đấng Christ.
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172 Bao nhiêu người sẽ nói, “Anh Branham, xin nhớ tôi trong lời
cầu nguyện bây giờ, tôi muốn đứng lên”? Xin Đức Chúa Trời ban
phước cho bạn.

173 Lạy Chúa, Ngài thấy những bàn tay của họ. Thì giờ là đây,
Đức Thánh Linh lớn đã làm cho nín lặng tòa nhà này sáng nay.
Con cảm thấy sự Hiện diện của Ngài. Con nhận biết rằng Ngài ở
đây để tôn cao Lời Ngài, “Ta là Chúa đã trồng, và Ta sẽ tưới nó
ngày và đêm, kẻo kẻ nào đó sẽ nhổ nó khỏi tay Ta.” Ngài đã sai
đến Lời Ngài để làm một mục đích, và Nó sẽ—Nó sẽ phải làm
điều đó, Chúa ôi. Lời Kinh Thánh nói rằng Ngài hôm qua, ngày
nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi.

174 Họ không thể tin, họ những người trong thời của Ngài đã
không thể tin rằng Đức Thánh Linh đã ở trong Ngài. Và Ngài đã
làm cho chính Ngài (là một Người) Đức Chúa Trời, mà, Ngài là
Con được sanh ra đồng trinh của Đức Chúa Trời đã đến thế gian
để cứu chuộc chúng con khỏi tội lỗi chúng con. Và bởi vì rằng
họ đã thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong Ngài, họ đã
cố gắng làm cho nó khác đi. Và Ngài đã bảo họ, Chúa ôi, “Không
phải Ta làm các công việc, ấy là Cha Ta ở trong Ta. Ngài làm các
công việc. Nếu các ngươi gọi Áp-ra-ham là ‘tổ phụ’ các ngươi.
Áp-ra-ham đã thấy ngày của Ta.” Chắc chắn, người đã thấy, khi
người đứng bên Ngài, thấy Ngài làm các công việc và dấu hiệu
đó. “Người đã thấy ngày của Ta và đã vui mừng.” Nói, “Các ngươi
sai lầm, không biết lời Kinh Thánh cũng không biết Quyền năng
của Đức Chúa Trời, làm thế nào Đức Chúa Trời đó có thể phủ
bóng trênmột trinh nữ, và sanh ramột Con (bởi sự sanh ra đồng
trinh) và ở chính Ngài trong sự đầy đủ về Quyền năng của Ngài,
trong một Người đó.”

175 Và làm sao Ngài có thể lấy cùng Huyết đó từ Thân thể đó mà
Ngài đã dâng như một Của Lễ, và thánh hóa một dân mà chính
Ngài có thể sống trong, tiếp tục công việc của Ngài cho đến tận
thế! Ôi Đức Chúa Trời, xin thức tỉnh dân sự để thấy điều đó. Xin
nhậm lời. Xin cứumọi ngườimà đã giơ tay họ lên. Thanh tẩy tấm
lòng của họ. Lạy Chúa, bàn tay con giơ lên. Xin thanh tẩy con, Ôi
Chúa. Đây là nhà của sự chỉnh sửa. Đây là nơi mà chúng con nên
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được rửa sạch. Xin để cho Đức Thánh Linh tẩy sạch chúng con
sáng nay, và thanh tẩy chúng con khỏi sự hư nát.
176 Chúng con cầu nguyện, Chúa ôi, để sẽ không có một người
nào rời khỏi nơi đây mà không đầy dẫy Thánh Linh Ngài. Có lẽ
sẽ không có một cảm xúc từ bên ngoài khi nó xảy ra. Nhưng,
Chúa ôi, đi vào bên trong, kéo cái vỏ ra và cho chúng con thấy
chúng con là gì, Chúa ôi. Xin nhậm lời. Và rồi đổ đầy chúng con
bằng Thánh LinhNgài, vớimột tấm lòng chân thật và trong sạch.
Và trong thời gian bắt bớ và những thử thách khó khăn này, Ngài
sẽ trở nên êm dịu hơn và yêu dấu hơn với chúng con khi chúng
con bước đi tới, chờ đợi ngày đó. Trong khi nướcmắt chảy xuống
đôi má chúng con, vì tội lỗi của thành phố này, xin Đức Thánh
Linh nhìn xuống và phán, “Cómột người mà Ta có thể đóng dấu,
anh ấy là của Ta, cô ấy là của Ta.” Xin nhậm lời, Chúa ôi. Xin cho
điều đó được tìm thấy giữa chúng con ngày hôm nay. Chúng con
cầu xin điều đó trong Danh Chúa Jêsus. A-men.

Khi tôi đến nơi dòng sông lúc kết thúc ngày,
Và ngọn gió buồn rầu cuối cùng đã thổi;
Sẽ có Người nào đó đang chờ đợi để chỉ cho tôi
thấy con đường,

Tôi sẽ không phải băng qua sông Giô-đanhmột
mình.

Tôi sẽ không phải băng qua sông Giô-đanhmột
mình,

Chúa Jêsus đã chết để chuộc mọi tội tôi;
Khi tôi thấy sự tăm tối, Ngài sẽ chờ đợi tôi,
Tôi sẽ không phải băng qua sông Giô-đanhmột
mình.

177 Tôi muốn biết Ngài bây giờ. Xin nắm tay con, Chúa yêu quý
ôi, dẫn dắt con đi, để cho con đứng. Xin để cho con đứng ở đây,
Chúa ôi, chống lạimọi sựmà được gọi là sai trật, mọi sựmà trông
có vẻ sai trái. Con không quan tâm ai nói gì, xin để con đứng,
Chúa ôi. Khi con đã làm xong mọi sự con có thể làm, xin giúp
con đứng. Xin lấy tay con và kéo con qua nó, Chúa ôi. Xin làm
điều gì đó, để con đứng. Khi các thứ đến, và các kho báu của thế
gian và hết thảy vẻ tráng lệ phù du của nó và vinh quang của nó;
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làmmùmắt tôi với điều đó, xin để tôi chỉ thấy Ngài Đấng đã chết
cho tôi. Nếu điều đó phải trả giá bằng mọi bạn bè tôi đã có, nếu
nó trả giá bằng mọi thứ tôi đã có; điều đó chẳng có nghĩa một
điều, tôi đầu phục nó hết thảy trên bàn thờ. Chính là thế, xin để
tôi đứng trung thành. Và ngày nào đó khi hơi thở đang thổi vào
mặt tôi, và tôi biết rằng trái tim tôi đã chết và những ngày tôi
đã hết, và thì giờ của tôi đã hết và thẻ của tôi được lấy đi khỏi
đường đua, tôi không muốn qua sông Giô-đanh một mình. Ngài
sẽ ở đó. Vâng. Khi sự tối tăm tôi thấy, Ngài sẽ ở đó đang chờ đợi
tôi, tôi sẽ không băng qua sông Giô-đanh một mình. Nếu tôi đấu
tranh cho Ngài bây giờ, Ngài sẽ đấu tranh cho tôi lúc đó. Tôi sẽ
sống cho Ngài Đấng đã chết cho tôi, thật sẽ hạnh phước biết bao
cho đời tôi lúc đó. Đó là cách tôimuốn chịu đựng.
178 Tôi đoán có những người đau ở đây. Cậu ấy đã phát ra thẻ cầu
nguyện nào không? Tôi đã quên. Họ đã phát ra thẻ cầu nguyện
không? Thẻ cầu nguyện có phát ra không? Người nào có thẻ cầu
nguyện? Không.
179 Tôi chỉ đang chờ đợi Đức Thánh Linh. Nếu các bạn chỉ tinmà
thôi, cứ có đức tin, đừng nghi ngờ. Nếu Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ
cho tôi bệnh tật của các bạn…Bất kể nó là gì đi nữa, tôi không
biết; nếu các bạn giơ tay lên, các bạn không biết tôi và tôi không
biết các bạn. Thế thì nếu Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ ở đây, các bạn
sẽ tin đó là cùng một Thiên sứ mà đã mang Sứ điệp đến ngay
trước khi sự hủy diệt đến ở đó, nó sẽ là cùng Thiên sứ mà mang
nó ngay bây giờ trước sự hủy diệt khác. Các bạn sẽ tin điều đó
không? Nếu các bạn tin, hãy giơ tay lên. Được rồi. Được rồi, xin
Chúa ban cho điều đó.
180 Anh ấy đang ngồi gần với tôi. Có một người khác đang ngồi
gần tôi, là Bà Snyder ở đây, hay Bà Murphy này ở đây, là tên bà
ấy, đang ngồi ở ngay đây. Tôi biết họ.
181 Tôi không biết người đàn ông này, ông ấy là một người lạ với
tôi. Nhưng Đức Chúa Trời biết ông ấy. Nếu Đức Chúa Trời sẽ bày
tỏ điều đó bây giờ, bao nhiêu người trong các bạn biết rằng nó
không…
182 Đừng nhìn vào tôi. Chà, tôi là một người Kentucky mộc mạc
chân chất, đối với tôi. Tôi—tôi thậm chí hầu như, không có đủ
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học vấn, để—để viết tên của chính tôi. Nhưng có một điều tôi
thật sự biết, tôi biết Ngài. Và đó, đó là—đó là tất cả tôi quan tâm
đểbiết. Bây giờ, đừng—đừngquan tâmgì đếnngữpháp của tôi.

183 Và các bạn có thể nghĩ rằng bài giảng của tôi sáng nay là ở
ngoài hàng lối và mọi thứ, các bạn xếp hàng nó với Kinh Thánh
một lần và xem thử các bạn có không ở ngay trên tâm điểm
không. Xem thử mục tiêu của bạn có ở trong không khi bạn—
khi bạn đặt nó trên đó. Đừng xếp hàng nó với những ý riêng của
bạn, nhưng xếp hàng nó với những gì Ngài đã phán. “Cửa thì
hẹp, đường thì chật, và sẽ có ít kẻ tìm thấy nó; vì đường khoảng
khoát thì dẫn đến sự hủy diệt, và cửa thì rộng, và kẻ sẽ đi vào
nơi đó thì nhiều,” triệu lần triệu sẽ đi vào trong đó. Một ra từ
một triệu sẽ có lẽ là cách nó đến. Thế đấy. Đó là những gì Ngài
đã phán. Bấy giờ, Ngài không hề đưa ra con số đó, nhưng Ngài
phán, “Như việc đã xảy ra trong thời Nô-ê, tám linh hồn. Như
đã xảy ra trong thời Sô-đôm, ba.” Ra từ toàn bộ sự việc, ba người
được cứu, bằng lửa. Nó cũng sẽ xảy ra vậy!

184 Vậy thì, nếu người nào thiêng liêng thật, tôi muốn anh em
nhìn vào người này đang ngồi đây, anh ấy đang nhìn chăm vào
tôi liên tục như có thể được. Giơ tay anh ấy lên, tôi không biết
anh ấy; chưa hề thấy anh ấy, và tôi không biết gì về anh ấy. Anh
ấy chỉ đang ngồi ở đó nhìn vào tôi. Nhưng, đấy, anh ấy đang tiếp
xúc, anh ấy đang cầu nguyện. Vậy thì, điều đó đúng. Bây giờ, nếu
Chúa sẽ nói cho tôi biết…Người đàn ông đó đang ngồi đó cách xa
tôi, và đây là buổi nhóm đầu tiên của chúng tôi, và anh ấy ngồi
ở đó. Nếu Chúa sẽ bày tỏ cho tôi điều gì anh ấy—điều gì anh ấy…
Tôi—tôi không thể chữa lành anh ấy. Tôi không, tôi không thể
làm điều đó, vì Đức Chúa Trời đã làm điều đó rồi. Nhưng nó sẽ
gia tăng đức tin của anh. Mọi người thấy bây giờ, Ngài ở ngay
đây, thật cùng Thánh Linh đó. Và nên nhớ, Chúa Jêsus đã hứa
điềunày, trước kỳ cuối cùng.Nó luôn luôn là dấuhiệu cuối cùng.

185 Ngày nọ, Leo và tôi đang ngồi trên phố, và vài người chúng
tôi đang trò chuyện. Và tôi cứ cảm thấy có một sự thay đổi đang
đến, một sự thay đổi đang đến. Khi chúng tôi nói về nó, nó sẽ
không là một sự thay đổi trong chức vụ của tôi, vì nó không thể
xảy ra được nữa, nhưng nó sẽ là một sự thay đổi trong tôi. Tôi
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luôn bị yếu đi và chỉ để cho nhiều người dẫn tôi và dắt tôi, và
sai đi cách này và cách kia. Nếu tôi đã làm điều gì đó Chúa bảo
tôi làm cách đây đã lâu, tôi sẽ không ở trong sự rắc rối tôi hiện ở
trong ngày hôm nay. Tôi định đi ra tuần tới này để ở một mình
với Đức Chúa Trời. Vâng, thưa quý vị. Tôi—tôi phải nghe từ Trời.
Tôi không muốn là một người yếu đuối, tôi muốn đứng trên sự
tin chắc của chính tôi.

186 Người đàn ông đó, Nó cứ ở ngay phía sau ông ấy, ông ấy đang
ngồi ngay phía sau, vì ông đó đang tin, ông ấy thực sự tin. Tôi
nhìn cử tọa khắp nơi, và Nó rơi ngay lại thẳng tới người đó. Ông
ấy có nhu cầu, ông đã mang gánh nặng, nhưng ông đang mang
gánh nặng cho người nào khác. Đúng thế. Ông đang cầu nguyện
cho người nào khác. Ông có người nào khác trên tấm lòng ông.
Đúng thế, phải không? Đó là một người bạn. Nếu tôi nói với ông
người bạn đó có vấn đề gì, ông sẽ tin tôi là đầy tớ của Đức Chúa
Trời chứ? Đó là bệnh nghiện rượu. Đúng thế. Nếu đúng thế, ông
hãy giơ tay lên.

187 Ông tin chứ? Người nào đó ở trên đây giơ tay họ lên, một
người đàn bà phía sau đây, người nào đó. Vâng. Đúng thế. Bà biết
tôi không? Tôi là người lạ với bà chứ? Tôi không biết bà, nhưng
Đức Chúa Trời biết bà. Bà tin thế không? Nếu Đức Chúa Trời bày
tỏ cho tôi điều gì trên lòng bà, bà sẽ tin tôi là đầy tớ của Ngài
chứ? Quý bà trẻ này, điều bà đang lo lắng là đứa bé ở đó. Đúng
thế. Và đứa bé đó bị bệnh chàm bội nhiễm trên mặt của nó. Bác
sĩ không thể làm gì về điều đó. Bà là một người lạ ở đây, bà và
người yêu dấu của bà đang ngồi đó. Bà tin Đức Chúa Trời có thể
nói cho tôi biết bà là ai và bà từ đâu đến không? Bà tin điều đó
không? Bà muốn nhận sự chữa lành của đứa bé nếu Ngài làm
không? [Quý bà đó nói, “Muốn.”—Bt.] Được rồi, bà có thể đi về
lại Somerset, Kentucky, nơi bà ở. Và tin rằng nó sẽ được lành,
bệnh chàm bội nhiễm của bà sẽ lìa khỏi đứa bé nếu bà có thể tin
điều đó.

188 Khi tôi nhắc đến lời đó, người nào đó đang đứng phía sau
đó trong hành lang, từ Somerset, Kentucky, đang cầu nguyện,
với bệnh tim. Bà tin rằng Đức Chúa Trời sẽ làm bà khỏe mạnh
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không? Nếu bà tin điều đó hết lòng, và tin rằng Đức Chúa Trời sẽ
chữa lành và làm cho khỏemạnh.

189 Ở đây, đây này, tôi tin rằng bàn tay người nào đó giơ thẳng
lên ở trong đây, ngay đó, một quý bà. Vâng, tôi đã thấy tay bà.
Tôi là người lạ với bà, phải không bà? Tôi không biết bà. Chúng
ta chưa hề gặp nhau. Bà tin tôi là đầy tớ của Ngài không? [Bà ấy
nói, “Tin.”—Bt.] Bà tin chứ? Bà có gánh nặng trong lòng bà, hay
điều gì đó. Bà tin nếu Đức Chúa Trời có thể bày tỏ điều đó cho tôi,
bà tin Nó là cùng Thánh Linh đó đã ở trong Đấng Christ không?
Chồng bà đang ngồi ở đó, ông ấy, cũng tin giống như vậy chứ?
Ông tin giống như vậy chứ? Đó là về con gái nhỏ của ông đang
ngồi kế bên ông ở đó. Đúng thế, cô ấy bị ung thư. Nhưng ông tin
Đức Chúa Trời sẽ chữa lành cô ấy không? Nếu ông tin, hãy giơ
tay lên. Được rồi, hãy đặt tay ông trên đứa trẻ.

190 Lạy Chúa Jêsus, trong sựHiện diện của Thánh LinhNgài, con
định tội ma quỷ mà đang giết chết đứa trẻ. Con đặt, bởi đức tin,
Huyết Chúa Jêsus Christ giữa kẻ giết người đó và đứa trẻ. Xin để
cho nó sống. A-men.

191 Hãy có đức tin nơi Đức Chúa Trời. Đừng nghi ngờ. “Nếu các
ngươi có thể tin, mọi sự đều có thể được.” Nếu ông bà tin, mọi sự
đều có thể được. Chính xác.

192 Người nào khác phía sau đó đã giơ tay lên, ở nơi nào đó, bà,
một bà ở phía cuối cùng. Bà tin tôi là đầy tớ của Đức Chúa Trời
không? Tôi không biết bà, bà không biết tôi. Bà tin rằngĐức Chúa
Trời có thể bày tỏ cho tôi bệnh của bà là gì không? Bà sẽ tin nhận
Chúa Jêsus là Đấng Chữa Lành hay Đấng Chu Cấp không, bất kể
nó là gì đi nữa—bất kể nó là gì đi nữa…? Bà tin điều đó chứ?
Được rồi, thế thì bệnh suy nhược thần kinh mà bà có, đó là điều
bà có. Nếu đúng thế, hãy đứng lên tại chỗ, nếu điều đó đúng,
chỉ để dân sự thấy rằng đó là sự thật. Được rồi, nó sẽ lìa khỏi bà
bây giờ. Bà đi về nhà và được khỏe mạnh. Đức Chúa Trời ban
phước cho bà.

Bà cũng, từ Kentucky đến. Ừ-m, đúng thế.

193 Quý bà đang ngồi kế bên bà, cũng từ Kentucky đến. Bà ấy,
cũng vậy. Tôi không biết bà, phải không? Nhưng tôi có thể nói
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với bà bà có điều gì đó không ổn với bà. Nếu như tôi có thể nói
với bà điều gì không ổn với bà, bà tin nhậnĐấng Christ nhưĐấng
Chữa Lành củamình chứ?Nó ở trong hông của bà. Nếu đúng thế,
hãy giơ tay lên, giơ lên cao để dân sự có thể thấy. Được rồi, đi về
nhàbây giờ, nó sẽ lìa khỏi bà. Đức tin bà làmchobàkhỏemạnh.

Tôi thách thức quý vị tin. Tôi thách thức đức tin của
quý vị tin.

194 Ở đây một bà ngồi ở đây, đang cầu nguyện, đặt khăn tay bà
ấy trên mặt bà. Tôi không biết bà. Đức Chúa Trời biết bà. Bà đến
từ Joliet, Illinois, và bà bịmột khối u. Điều đó hoàn toàn đúng. Bà
có thể tự hỏi…(Vâng, đó là người—đó là người đàn bà Rosella đã
đưa đến. Đúng thế. Hãy đợi, cô ấy đã bảo tôi về điều đó, nhưng
cô ấy không hề biết tôi không hề biết bà ấy. Đúng thế. Chỉ xảy ra
là đức tin của người đàn bà đó thì lớn.) Tôi sẽ nói cho bà biết một
điều bà—bà biết rằng tôi không biết bà. Bà đang cầu nguyện cho
đứa trẻ này đang ngồi ở đây trên chỗ ngồi cuối cùng, mà bị đau.
Đó là conbà. Đúng thế. A-men. Bà biết tôi không biết điều đó.

195 Điều Đó đấy, Đó là Đức Thánh Linh! Bà tin Nó không? Bà tin
nhận Nó không? Thế thì nếu điều đó đúng, những gì tôi đã nói
về “cửa thì hẹp, và đường thì chật” là đúng. Chúa Jêsus Christ,
Con Đức Chúa Trời, thì ở ngay đây bây giờ. Thánh Linh của Đức
Chúa Trời hằng sống ở ngay đây. Bà tin điều Đó không? Thế thì,
để cho bà biết rằng tôi không chữa lành người nào cả, tôi không
phải là người chữa lành, nhưng Thánh Linh của Đức Chúa Trời
chỉ chọn tôi để biểu hiện chính Ngài. Tôi không có học vấn. Tôi
không có kiến thức về bất cứ điều gì. Nhưng chính Thánh Linh
Ngài làm điều đó, bà thấy đấy, và Ngài muốn bà biết rằng tôi đã
nói cho bà Lẽ thật.

196 Đây là Lẽ thật, rằng Chúa Jêsus Christ làm cho mỗi người
trong quý vị được khỏe mạnh ngay bây giờ nếu quý vị tin điều
đó. Bây giờ đúng như…NếuNó đã làmviệc ở Kingston,mànhững
nhà truyền giáo, hay bất kể là ai ở đó, đã thấy Nó làm việc tại
Kingston, bởi hàng ngàn người được chữa lành, tại sao Nó sẽ
không làm việc tại đây ở nước Mỹ này nơi chúng ta có đường lối
đó bây giờ? Tại sao chúng ta không thể tin nó? Bởi vì chúng ta
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không thể vượt qua chỗ đất cạn nơi xa kia. Quý vị tin điều đó
không? Hãy giơ tay lên.

197 Bây giờ, cũng những bàn tay đó, đặt trên người nào đó kế bên
bạn, để tôi cầu nguyện cho người đó từ ngay đây, và bạn không
có nghi ngờ trong lòng nữa, điều này sẽ chấmdứt nó.

198 Ồ, chà, Anh Neville! Thật tôi đã ước mong, thật tôi đã cầu
nguyện, thật tôi…Anh có thể nghĩ tôi không tự chủ được; tôi
không phải vậy. Tôi biết đúng chỗ của tôi. Nếu tôi chỉ có thể đem
điều nhỏ bé này qua trên anh! Anh nhận ra rằng Chúa Jêsus
Christ, Con Đức Chúa Trời, ở đây trong giữa những người này
sáng nay, ngay bây giờ, hiện diện ngay bây giờ, tỏ cho thấy chính
Ngài không?

Ồ, anh nói, “Anh Branham, anh đã nói thế.”

199 Làm sao tôi đã nói thế? Tôi không biết chị. Có một người đàn
bà khác bị lao phổi. Chị được chữa lành, chị ơi. Phước cho chị. Tôi
xin lỗi, chị đang cầu nguyện chomột người đàn bà bị lao phổi, vì
đó là một phụ nữ tóc bạc. Vâng. Được rồi, hãy tin điều đó. Được
rồi. Ngài ở đây. Chính là sựHiện diện của Ngài.

200 Bây giờ, đây là những gì Ngài đã phán, “Những dấu hiệu này
sẽ đi theo những người mà tin. Nếu họ đặt tay trên người đau,
người đau sẽ được lành.” LàmsaoNgài có thểnói dối?Đấy, không
phải trên Ngài, không phải trên tôi, vậy thì trên quý vị. Vậy thì
quý vị hãy tin.

201 Tôi đang nhìn vàomột phụnữ trẻ đang ngồi phía sau đóngay
bây giờ, chị ấy có nhiều đức tin. Chị ấy và chồng chị vừamới đến
với Chúa. Chị ấy ngồi ngay trong buổi nhóm này, bị chứng sa
ruột mà bác sĩ định mổ cho chị ngay trước khi, và đứa con chị
sắp sửa được sanh ra. Và bác sĩ đã định mổ sau đó, nhưng đứa
bé đã được sanh ra và họ không tìm thấy chứng sa ruột nữa. Tất
cả đã biếnmất. Hiểu không? Tại sao? Chị ấy chỉ ngồi giống như…
Chị ấy chưa hề lên trên bục đây như thế. Chị ấy cứ ngồi ở phía
sau và tin điều đó. Đúng thế không, Bà Green, tôi tin là vậy, phía
sau đó? Đúng thế. Thấy tay chị ấy không? Bác sĩ thậm chí không
thể tìm thấy bệnh sa ruột, nó biến mất hết. Tại sao? Chị ấy đã tin
điều đó, cứ bước ra và nói, “Đúng vậy!”
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202 Bây giờ quý vị làm giống như vậy, và mọi sự đau ốm quý
vị có sẽ phải lìa khỏi. Đức Chúa Trời, Đấng có thể—Đấng có thể
ban đến Điều gì đó vào trong thân thể con người, để bóng ma
đó của con rắn đó cắn trong bàn chân người đó, đầu độc, để giết
chết người đó, và có thể ngăn cản nó và giết chết nó ngay tại
đó, huống chi Ngài có thể giết chết bệnh tật trong thân thể quý
vị. Bởi vì, người đó đã ở trong sự đau buồn và người đó phải
có sự giúp đỡ. Quý vị, cũng phải vậy. Nếu quý vị không có nó,
quý vị chết.
203 Bây giờ giữ bàn tay của quý vị với nhau. Đừng cầu nguyện
cho chính mình, quý vị cầu nguyện cho người kế bên mình. Đó
là giống như tín đồ Đấng Christ.
204 Hãy học biết điều này, học biết điều này, rằng, khi anh em
làm cho những người khác, anh em làm cho Đấng Christ. Khi
anh em tốt với người nào khác, anh em đang tốt với Đấng Christ.
Nếu anh em bạc đãi người nào khác, anh em đang bạc đãi Đấng
Christ. Ồ, chao ôi!
205 Ồ, nếu như tôi có thể chỉ để điều này đi qua, nếu như tôi có
thể cứ để cho dân sự thấy nó, những gì tôi đang nhìn xem và
những gì tôi đang cảm thấy, và những gì tôi biết rằng đang diễn
ra, đấy. Cách mà Đấng Christ đang thúc đẩy sau Sứ điệp đó sáng
nay, để đi thẳng vào tận tâm hồn của dân sự và tạo nên điều gì
đó ở đấy; không phải một sự phấn khích, không phải một cảm
xúc (nó đến với điều đó), nhưng để tạo ra một đức tin bất diệt ở
đómà sẽ không nói, chomột in-sơ với kẻ thù.
206 Bây giờ, Ngài sẽ nghe lời cầu nguyện của tôi, Ngài sẽ nghe lời
cầu nguyện của các bạn. Các bạn cầu nguyện cho nhau bây giờ,
trong khi tôi cầu nguyện cho hết thảy các bạn.
207 Ôi Chúa, khoảnh khắc quyết định quan trọng này, chúng con
nhận biết rằng điều này sẽ có nghĩa là sự khác biệt giữa sự chết
và sự sống, với nhiều người. Và con run sợ trong sự Hiện diện
của Ngài, vì con biết, Chúa Đức Chúa Trời ôi, rằng con phải cầu
nguyện với cả tấm lòng. Con nhận biết rằng mặc dầu rằng đó có
thể không phải là một người đau ở giữa chúng con trong năm
phút nữa, rằng mỗi người ở đây sẽ nhận ra rằng Ngài ở đây. Họ
đứng ở đây sáng nay, Chúa ôi. Xin cho họ những người giơ tay
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lên biết rằng con không biết họ, và không biết gì về họ. Nhưng
Thánh Linh Ngài biết họ. Ngài biết bí mật của lòng họ, huống chi
Ngài còn biết những bệnh tật của họ và đau khổ của họ nữa! Thế
thì, Chúa ôi, xin cho nó xảy ra hôm nay, xin để nó xảy ra ngay cả
bây giờ để Thánh Linh Ngài sẽ chạm vào thân thể đau ốm của
họ. Xin nhậm lời, Chúa ôi. Họ đang cầunguyện cho nhau.

208 Và con cầu nguyện, Chúa Kính Yêu ôi, rằng Đức Thánh Linh
sẽ làm cho nó rất thật với họ, đến nỗi họ sẽ không bao giờ không
tin nó lần nữa. Và có sự đau ốm khác nữa, Chúa ôi, mà lớn hơn
sự đau ốm của thể chất này, là sự đau ốm thuộc linh. Xin chomọi
tấm lòng được mở ra.

209 Lạy Chúa, làm sao có thể rằng Ngài đã đứng đó bên cạnh
Áp-ra-ham, và thực hiện cùng điều này, bảo Sa-ra mà ở “đằng
sau” Ngài, Kinh Thánh nói, “nàng cười trong trại,” và Ngài đã
bảo nàng. Và Áp-ra-ham đã nhận biết rằng đó là Ê-lô-him, Đức
Chúa Trời vĩ đại. Trong một vài phút Ngài đã biến mất khỏi tầm
mắt của ông.

210 Và, Chúa ôi, khi Chúa Jêsus đứng đó và làm điều giống như
vậy, và phán, “Các ngươi đã gọi là Áp-ra-ham là ‘tổ phụ’ các
ngươi, và cho đến bây giờ các ngươi nói các ngươi biết lời Kinh
Thánh.” Phán, “Các ngươi thật sai lầm, không biết lời Kinh Thánh
cũng không biết Quyền năng của Đức Chúa Trời.” Và họ đã gọi
Ngài là “Bê-ên-xê-bun.”

211 NhưngNgài đã hứa rằng trong những ngày sau rốt rằngNgài
sẽ đổ Thần Ngài lần nữa. Đấng tiên tri đã nói, “Vào chiều tối sẽ
có Ánh Sáng.” Và chúng con đây này.

212 Khi thế gian không hợp pháp này đang ngã nhào dưới ảnh
hưởng tội lỗi, giống như một người say đi loạng choạng về nhà
vào ban đêm, chẳng bao lâu nó sẽ bị cuốn vào giữa đó, thậm chí
sẽ không phải là bụi núi lửa, hầu như, đã để lại của nó. Và chúng
con thấy thời gian đang trôi đi.

213 Ôi Chúa, xin lấy đi mọi nghi ngờ ra khỏi chúng con. Xin di
chuyển chúng con vào chu trình đó ngay bây giờ. Xin đến, Đức
Thánh Linh ôi. Dang rộng đôi cánh vĩ đại của Ngài ra, ấp ủ trên
cử tọa nhỏ bé này của dân sự ngay bây giờ, và để cho chính Ngài
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tràn ngập trong lòng họ, và để cho họ biết rằng Ngài ở trong
sự Hiện diện Thiêng liêng, rằng chính là Ngài, “Ta là Chúa Đấng
chữa lànhmọi bệnh tật ngươi.” Và xin cho sự Hiện diện của Ngài
làm điều gì đó với tấm lòng của họ mà sẽ khiến họ đi từ nơi này,
sángnay, tin với tất cả những gì có trong họ. Và xin chomọi người
đau ốm và bệnh tật được chữa lành.
214 Vì, như là đầy tớ của Ngài, con đứng và định tội mọi ma quỷ,
định tội sự đau ốm, định tội Sa-tan.
215 Ngươi đã hư mất, và ngươi không là gì ngoài kẻ lừa gạt. Và
chúng ta công khai gọi ngươi như thế sáng nay, trong Danh Chúa
Jêsus Christ. Và như là đầy tớ của Ngài, đang giảng Lời Ngài và
nói cho dân sự biết Lẽ thật, hầu cho trở lại đúng đắn và có hàng
lối với Lời Đức Chúa Trời, ta định tội ngươi, ớ Sa-tan, nhơn Danh
Chúa Jêsus Christ. Hãy ra khỏimỗi người trong những người này
mà đã đến từ xa và gần, để được chữa lành. Ngươi hãy ra khỏi
cử tọa này và khỏi những người này. Ta quở trách ngươi bởi Đức
Chúa Trời hằng sống. Và Kinh Thánh nói, “Lời cầu nguyện của
người công bình có lòng sốt sắng, thật có linh nghiệm nhiều.” Và
nhiều người công bình đã đặt tay của họ trên người đau, sáng
hôm nay ở đây. Ồ, hỡi Sa-tan, ngươi muốn làm cho họ nghĩ đó
là ta, rồi ngươi có thể lấy đi sự vinh hiển từ họ. Nhưng chính là
đức tin của họ nơi Đức Chúa Trời, họ, cũng tin Đức Chúa Trời! Và
ngươi sẽ phải dời đi, bởi đức tin của họ. Vậy hãy đem hành trình
ngươi ra khỏi đây, và đi vào sự tối tăm ngoài kia là nơi mà ngươi
thuộc về. Ta định tội ngươi, nhơn Danh Chúa Jêsus Christ, bởi
thẩm quyền của Kinh Thánh của Đức Chúa Trời, sứ mệnh của ta
bởi một Thiên sứ. Bây giờ hãy đi, nhơn Danh Chúa Jêsus Christ,
và để cho họ được tự do. A-men.
216 Các bạn tin, với cả tấm lòng, rằng mình được chữa lành
không? Hãy giơ tay lên, nói, “Bây giờ tôi tin nhận Chúa Jêsus
Christ như là Đấng Chữa Lành của tôi. Mọi bóng tối đã tan biến
khỏi tôi. Bây giờ tôi tin nhận Ngài trong sự trọn vẹn của quyền
năng Ngài, trong sự phước hạnh của sự Hiện diện Ngài. Tôi tin
nhận Ngài.”

Lòng tin ngước lên Chúa chẳng thôi,
Ngài là Chiên Con của Đồi Sọ,
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Cứu Chúa thiêng liêng;
Xin nghe lời tôi khẩn xin,
Quăng mọi tội xa khỏi tôi,
Cũng không để bước tôi lạc loài
Lạc xa Chúa hoài.

Bây giờ chúng ta hãy giơ tay lên hát thật êm dịu cho Ngài
giờ này.

Hồi tôi bước đi trong cuộc đời tối tăm hỗn độn,
Và đau buồn giăng bủa quanh tôi,
Ngài là Đấng Dẫn Dắt tôi (Ôi Chúa);
Cho ngày thay đêm tối nay,
Lau dòng lụy xưa, ráo ngay,
Cũng không để bước tôi lạc loài
Lạc xa Chúa hoài.

[Anh Branham bắt đầu ngân nga bài Lòng Tin Ngước Lên
Ngài.—Bt.] …giàu ân điển! 
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