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 Chắc chắn là một đặc ân được trở lại đền tạm, sáng hôm
nay. Tôi chỉ đang tự hỏi…Anh Neville nói rằng nhiều người

không nghe được ở phía sau. Anh chị em có thể nghe tôi khá tốt
bây giờ không, ở phía sau đó? Được chứ? Được rồi. Tôi—tôi nhỏ
bé, vì thế tôi phải tạo ranhiều tiếng ồnđểngười ta biết tôi ở gần.

2 Vì thế, tôi nhớ lầnnọkhi tôi cònđang làmviệc ởCơquanDịch
vụ Công cộng. tôi bước lên bậc cấp…Và tôi thường mang những
đôi giày lớn, có đinh đầu to trong chúng, để bước lên những bậc
cao. Và tôi đi lên những bậc cấp. Và Bà Ehalt, là một trong những
người bạn của tôi, làm ở tổng đài điện thoại. Tôi chắc chắn Ông
Ginther hẳn nhận ra bà ấy, khá rõ. Vì thế Edith nói, “Billy, anh
làm ồn quá, như một đứa trẻ vậy, mà tôi từng thấy.” Giậmmạnh
những đinh đầu to này, bước lên những bậc cấp.

3 Tôi nói, “Ồ, Edith, tôi quá nhỏ, tôi phải để chomọi người biết
tôi ở gần, bằng cách làm ồn.”

4 Ồ, tôi cứ đi vào để gọi. Anh Neville đã nói với tôi rằng người
bạn tốt của chúng ta, Anh Roy Roberson, vắngmặt từ buổi nhóm
sáng nay, vì bị đau. Anh ấy…Anh ấy đi trám một cái răng. Việc
ấy gây ra sự nhiễm trùng, và khiến anh bị sốt. Và anh phải nhổ
nó, tôi nghĩ, ngay lập tức. Và Roy đã giống như một người cha
đối với chúng ta ở đây, và chúng ta yêu mến anh. Và tôi đã nói,
“Anh Roy này, tôi—tôi sẽ đi vào bây giờ, chỉ trong vài phút, với
buổi nhóm.” Tôi nói, “Tôi sẽ yêu cầu hội thánh để tất cả chúng tôi
cầu nguyện cho anh, sáng nay,” và ngàymai anh sẽ hết đau, nhờ
sự quan tâm này. Cái răng đã mọc quặp vào, hay cái gì đó, được
trámvào sai trật, và họ phải cắt nó ra, và lấy nó ra.

5 Anh Roy là một cựu chiến binh, như anh em hết thảy đều
biết, từ Thế Chiến thứ Hai, mà thật sự đã bị bắn nát thành nhiều
mảnh. Và nếu không nhờ sự nhân từ của Đức Chúa Trời, anh
ấy đã không sống được. Anh đã nằm giữa người chết, trong một
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thời gian dài; hai cánh tay bị bắn nát ra ở đây, và đôi chân bị bắn
vỡ ra, và cả những dây thần kinh chính đã bị chết. Và bác sĩ nói,
“Nếu anh ấy có sống, cũng không bao giờ bước đi được.” Bởi ân
điển Đức Chúa Trời, anh ấy làm việc hằng ngày, leo trèo và mọi
thứ. Đức Chúa Trời tốt lành với anh bởi vì anh là một người tốt,
và chúng ta yêu mến anh. Và chúng ta, chúng ta thì—chúng ta
thì không hết thảy…
6 Nếu chúng ta sống tốt, điều đó không có nghĩa rằng chúng
ta được miễn trừ khỏi bệnh tật. Thành thật mà nói, nó có nghĩa
rằngmọi bệnh tật được hướng về con đường chúng ta. “Vì người
công bình gặp nhiều hoạn nạn, nhưng Đức Chúa Trời giải cứu
người ra khỏi hết.” Đó là phần vinh hiển.
7 Vì thế chúng ta sẽ gọi chỉmột hàng người xin cầu nguyện đặc
biệt sáng nay, cho Anh Roy. Tôi tự hỏi có người nào ở đây, muốn
được cầu nguyện cho, muốn được nhớ đến trong lời cầu nguyện
không? Nếu có cứ giơ tay lên. Được rồi. Điều đó tốt. Chúng ta hãy
cứ đứng một lát, nếu anh chị em muốn, trong khi chúng ta cầu
nguyện.
8 Lạy Chúa, chúng con đến ngày hôm nay, lúc bắt đầu ngày sa-
bát. Vàmặt trời đang lên cao giờ này, bay qua thế giới, mang ánh
sáng và sự sống đến cho những sự việc mà nó được định trước
để làm vậy. Và vào lúc bắt đầu của buổi nhóm, mà chúng con là
một phần của Hội thánh Ngài, được kêu gọi để tổ chức những
buổi nhóm chữa lành, chữa lành thể chất cho thân thể, để làm
trọn những ao ước và ưamuốn của Chúa phước hạnh chúng con
là Đấng vì sự gian ác của chúng con mà bị thương, và bởi lằn roi
Ngài mà chúng con được lành bệnh, và chúng con cầu xin, lúc
bắt đầu buổi nhóm, như bắt đầu trong cánh của nó, bằng những
bài hát, và lòng chúng con bắt đầu được nhấc lên, để chúng con
nhớ, sáng nay, Chúa ôi, Anh Roy Roberson yêu, quí của chúng
con, đầy tớ hèn mọn của Ngài. Và chúng con biết rằng Ngài đã
cứu sự sống anh trong chiến trận, và Ngài tốt lành với anh. Và
ngày hôm nay anh đang đau khổ vì bệnh tật, đến nỗi anh không
thể đến nhà thờ dự nhóm được.
9 Và, lạy Chúa, trong khi họ đang cầu nguyện trong nhà của
Giăng Mác, thì có một Thiên sứ giáng xuống trong nhà tù, nơi
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giam giữ Phi-e-rơ, và mở các cửa ra, một cách bí mật, và dẫn
người ra ngoài.

10 Ôi Chúa, Ngài vẫn làĐức Chúa Trời. Các Thiên sứ ấy đang chờ
lệnh Ngài sáng hôm nay. Chúng con cầu nguyện, Chúa ôi, rằng
trong khi chúng con đang cầu xin ở đây trong nhà của Đức Chúa
Trời, thì các Thiên sứ sẽ giáng xuống nơi nhà Anh Roy Roberson.
Ướcmuốn của anh là được ở nơi củamình ở đây, nhưng bệnh tật
đã giữ anh lại. Và xin các Thiên sứ của Đức Chúa Trời giải cứu
anh, khiến anh khỏe mạnh, để anh có thể lại đến nơi của mình
tại nhà Đức Chúa Trời.

11 Có những người khác đến vì khó khăn, họ—họ bị đau. Và
chúng con thấy một bà cụ lớn tuổi, khi bà gần như lấy chỗ ngồi,
giơ tay lên, khi bà đang đứng không vững. Bà đến nhà Đức Chúa
Trời, để được chữa lành. Xin ban cho, Chúa ôi, để bà sẽ bước
đi ra, với sự nhảy nhót như một người phụ nữ trẻ trung ở tuổi
thanh xuân.

12 Tất cả những người khác mà giơ tay lên, nhiều người trong
họ đã đi lên, vì có lời chép được chép, và được trích dẫn trước
đây, “Người công bình bị nhiều hoạn nạn, nhưng Đức Giê-hô-
va giải cứu người khỏi hết.” Xin cho chúng con ngày hôm nay
bay vào trong đức tin, những cánh tay của đức tin, mà sẽ giải
cứu chúng con khỏi mọi bệnh tật và đau ốm. Khi buổi nhóm
chấm dứt, nguyện xin không cònmột người yếu đuối nào ở giữa
chúng con.

13 Xin nhậm lời, Chúa ôi, hầu cho mọi người không tin sẽ trở
nên người tin. Và khi chúng con suy gẫm Lời Ngài, nguyện Đức
Thánh Linh lấy Nó và đặt Nó vào trong lòng chúng con, và tưới
nước Nó cho đến khi Nó trở nên kết quả cho Lời. Xin thực hiện
điều này cho chúng con, Chúa ôi, khi chúng con khiêm nhu cúi
đầu cầu xin trong Danh Chúa Jêsus. A-men.

Mời anh chị em ngồi.

14 Ngay trước khi bước vào sứ điệp của buổi nhóm dành cho
sáng hôm nay, tôi muốn anh chị em nhớ, kỹ hơn một chút. Nếu
có người nào trong anh chị em đang kỳ nghỉ, và muốn dự một
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trong các buổi nhómmà sẽ được tổ chức ởMiddletown, Ohio, bắt
đầu vào thứHai, một tuần, nó sẽ ở khu cắm trại.
15 Anh biết tên khu cắm trại đó không, Gene? [Anh Gene
nói, “Cách Middletown mười hai dặm.”—Bt.] Anh Sullivan.
Middletown là một thành phố nhỏ, tôi cho rằng gần giống
như Jeffersonville ở đây. Nó là một trung tâm bóng chày. Anh
Sullivan là mục sư ở đó. Bất cứ ai trong những nhà thờ Phúc âm
Trọn vẹn, mà có sáu mươi mấy người đang hợp tác trong buổi
nhómnày, sẽ có thể nói cho anh emkhu cắm trại ở đâu.
16 Và có nhiều nhà tranh trên khu cắm trại, vì thế tôi được cho
biết, để lo liệu cho dân sự những người màmuốn đến. Và những
buổi nhóm sẽ bắt đầu thứHai đến thứ Bảy, sáu ngày. Và sẽ không
nhóm vào ngày Chúa nhật, bởi vì để họ có thể đi nhóm những
buổi nhóm thường lệ của họ, ở những nhà thờ khác. Có lẽ, sẽ có
buổi nhóm chữa lành, hay cầu nguyện cho người đau, mỗi đêm.
Và mọi người được mời đến. Và việc ấy sẽ bắt đầu vào ngày 10
tháng Tám, đến ngày 15, thứ Hai đến thứ Bảy. Và nếu anh em
đang trong kỳ nghỉ, và—và có kỳ nghỉ sắp đến, và anh emmuốn
trải qua kỳ nghỉ như vậy, ồ, chúng tôi chắc chắn vui mừng được
tiếp đón anh em.
17 Tôi cũng khuyến khích tất cả những người chưa chịu phép
báp-têm trong phép báp-têmCơ-đốc, còn lại sáng nay và suy nghĩ
kỹ về điều đó. Và sẵn sàng cho lễ báp-têm sẽ tiếp theo sau trong
khoảng bốn mươi lăm phút lúc này, tôi cho là vậy. Điều đó sẽ có
ở tại nhà thờ ở đây.
18 Chúng ta rất thiên về việc khuyến khích nhiều người chịu
phép báp-têm trong phép báp-têm Cơ-đốc giáo, biết rằng nó cần
thiết cho sự cứu rỗi. Vì nó được chép bởi Chúa chúng ta, mạng
lịnh cuối cùng của Ngài, mạng lịnh cuối cùng của Ngài đối với
Hội thánh. Hay là, nhưNgài ra lệnh choHội thánh, lần cuối, Ngài
phán, “Hãy đi khắp thế gian, và giảng Tin lành chomọi người. Ai
tin và chịu phép báp têm sẽ được cứu rỗi.” Vì thế chúng ta biết
rằng thật cần thiết để chúng ta chịu phép báp-têm bằng sự dầm
mình trong nước.
19 Và chúng tôi cũng vui mừng giao lại buổi nhóm này cho anh
em, cho bất cứ ai xưng nhận trong lòng mình rằng Chúa Jêsus
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Christ là Con Đức Chúa Trời, rằng Ngài đã chết để cứu tội nhân,
và anh em là người mà Ngài đã chết để cứu rỗi; và muốn đến
chịu phép báp-têm trong Danh Chúa Jêsus Christ để được tha
tội mình; nói, với thế gian, rằng anh em tin rằng tội lỗi của anh
em được tha, và rằng anh em bây giờ sẽ trở nênmột môn đồ của
Chúa Jêsus, để nhận lấy địa vị củamình.

20 Nếu các bạn không có nhà thờ nào để đi, chúng tôi sẽ vui
mừng được có sự thông công với các bạn. Chúng tôi không có
những thành viên ở đây. Nó là một đền tạm mở rộng, vì tất cả
Thân thể củaĐấng Christ, củamọi giáo phái. Chúng tôi đứng như
một liên giáo phái. Và chúng tôi mở cửa với tất cảmọi người, cho
dù họ là ai, màu da, chủng tộc, hay tín điều nào, mọi người đều
được chào mừng. “Kẻ nào muốn, hãy đến.” Và nếu quý vị không
có nhà thờ khác, chúng tôi vui mừng vì quý vị cứ đến để thông
công với chúng tôi. Không có gì để gia nhập. Cứ đến ngay khi
cửa mở và thông công với chúng tôi. Đó là tất cả những gì anh
em cần; cứ đến như thế. Đến với tấm lòng rộng mở, kề vai sát
cánh nhau, và giúp chúng tôi khi chúng ta bươn tới trước vì cớ
Nước Đức Chúa Trời. Vì, chúng ta tin rằng thì giờ, đã gần rồi, khi
mọi sự được nói trong Kinh Thánh sẽ ứng nghiệm.

21 Khôngnghi ngờ gì nhiềungười trong anh emđãđọc lời tuyên
bố của Khrushchev với L.H.Q., ngày nọ, như nó được trích dẫn
với tôi từ một bài báo Canada, bởi một người bạn. Ông ấy nói,
“Nếu cómột Đức Chúa Trời, thì Ngài sẵn sàng xóa đi và làm sạch
đền thờ lần nữa, với những nhà tư bản các ông, giống như Ngài
đã làm lúc ban đầu.” Vậy bây giờ anh em có thể đọc được ẩn ý đó,
“Ngài sẵn sàng xóa sạch đền thờ lần nữa.” Và kinh khủng, một
người cộng sản ắt phải nói việc như thế không? Ông ta đã có điều
gì đó, suy nghĩ. Đúng thế. Chính những nhà tư bản, lúc ban đầu,
đã gây rắc rối. Chúng ta là những nhà tư bản.

22 Tôi nghemục sư yêu dấu, químến của chúng ta, AnhNeville,
tuyên bố trên ti-vi…hay trên ra-đi-ô, sáng hôm nọ, điều đó cứ đi
qua đi lại, trong tâm trí tôi. Tôi thật không thể quên nó. Tôi đã
trích dẫn nó với một người bạn của tôi, tối hôm qua. Và điều đó
là đây, rằng sẽ có…Sau khi Đức Thánh Linh rời khỏi, trái đất, tôn
giáo giáo hội hình thức ấy sẽ cứ tiếp tục, mà không biết sự khác



6 LỜI ĐƯỢC GIẢNG

biệt. Anh em có bao giờ, đã…Bao nhiêu anh chị em đã nghe điều
đó? Việc ấy chẳng đáng kinh ngạc chăng? Họ không biết Đức
Thánh Linh, vì thế họ sẽ không biết khi nào Điều đó đã đi, và họ
sẽ cứ hành động giống như vậy. Khi người cuối cùng được đóng
ấn vào Thân thể của Đấng Christ, họ sẽ vẫn cứ tiếp tục, cố gắng
mang những người được cải đạo đến với Nó, bởi vì họ không biết
Đó là gì. Và những tôn giáo hình thức của họ sẽ tiếp tục giống như
họ đã có. Bây giờ, nó có thể không thấm sâu vào điều đó giống
như đã có với tôi, nhưng đó thật sự là một lời tuyên bố đáng
kinh ngạc. Rằng, họ sẽ rất xa cách, cứ ở trong những nghi thức
tôn giáo, đến nỗi họ sẽ bỏ lỡ mất Đức Thánh Linh, bởi vì trước
tiên là, họ không biết Điều đó là gì.
23 Xin Đức Chúa Trời thương xót chúng ta. Thưa anh em, tôi
muốn sống trong đời này, và sự ham thích của tôi, cho đến nỗi
nếu tôi làm Ngài buồn lòng một chút ít, tôi sẽ biết điều đó trong
lòng. Tôi sẽ làm điều gì đó mà sẽ làm Ngài buồn lòng, tôi sẽ có
thể cảm thấy nó chỉ trong chốc lát.
24 Huống chi, sự vắng mặt của Ngài; tôi không muốn ở đây khi
Ngài không có ở đây. Tôi muốn được chết lúc ấy, vâng, thưa quý
vị, vì sẽ không có Huyết ở trên ngôi thi ân. Trời sẽ tối tăm và đầy
sương mù và tối đen. Đền thánh sẽ không có Đấng Biện Hộ ở đó,
để bào chữa cho trường hợp chúng ta vào lúc ấy. Anh em biết
lời Kinh Thánh nói điều đó chứ? Đền thánh đầy khói. Không có
Huyết trên ngôi thi ân, thế thì đó là sự phán xét.
25 Nếu Chúa cho phép, ngày nào đó vào đầu mùa thu này, ban
cho chúng ta một vài đêm nhóm phục hưng, tôi vừa định điều
đó trong trí tôi, tôi muốn lấy Sách Khải Huyền, để nghiên cứu về
nó, cứ đi xuyên suốt Sách Khải Huyền đó, tiếp tục.
26 Bây giờ, ngày hôm nay, tôi biết rằng có nhiều người đến, để
được cầu nguyện cho. Và văn phòng của tôi đã đóng cửa ngày
hôm nay, hay tuần này. Và một số người đã đi vào, mà không có
cơ hội để được cầu nguyện cho, ở ngoài đó, bởi vì các thanh niên
đi vắng, trong một ngày hay vậy, để nghỉ ngơi. Họ có nhiều công
việc để làm; công việc riêng của họ, thêm vào đó công việc đền
tạm, và những cuộc gọi điện của tôi cùngmọi thứ. Điều đó chẳng
bao lâu làm anh em căng thẳng thần kinh. Và vì thế đó là lý do.
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Tôi biết tôi phải đi ra nơi nào đó, thỉnh thoảng, và làm điều gì
khác biệt, và tôi biết họ, cũng vậy. Vì thế, họ đã gọi cho tôi. Tôi
nói, “Tôi nghĩ điều đó sẽ ổn thôi.” Và chúng ta sẽ cầu nguyện cho
người đau, trong chốc lát.
27 Và tôi nghĩ chúng ta sẽ đọcmột vài câu từ Lời Đức Chúa Trời.
Nếu anh em có Kinh Thánh bây giờ, chúng ta hãy lật ra Sách Ê-
sai. Tôi muốn thấy anh em lấy Kinh Thánh của mình và đọc Nó.
Tôi đọc…Nếu anh em chỉ có không hơn một hay hai Lời chúng
ta đọc, tuy nhiên, Đó là Lời Bất diệt, Đời đời của Đức Chúa Trời.
Nó có thể không bao giờ qua đi. Ê-sai chương 55, đầu đề, “Sự cứu
rỗi đời đời.”

Hỡi những kẻ nào khát, hãy đến suối nước, và người
nào không có tiền bạc; hãy đến, mua, và ăn; phải, hãy
đến, mua rượu…sữa mà không cần tiền không đòi giá.

Sao các ngươi trả tiền để mua đồ không phải là bánh?
Và sao các ngươi đem công lao mình đổi lấy vật chẳng
làm cho no? Hãy chăm chỉ nghe Ta, và các ngươi hãy ăn
của ngon, và cho linh hồn các ngươi vui thích trong của
béo.

Hãy nghiêng tai, và đến cùng Ta: hãy nghe Ta, thì linh
hồn các ngươi sẽ sống; và Ta sẽ lập với các ngươi một
giao ước đời đời, tức là sự nhân từ chắc thật đã hứa cùng
Đa-vít.

28 Tôi muốn nói với anh chị em, chỉ trong một lát, về đề tài:
Không Cần Tiền Cũng Không Đòi Giá.
29 Có rất nhiều thứ thú vui của thời đại chúng ta. Có rất nhiều
thứ cámdỗ dân sự đến với điềumà chúng ta gọi là “những sự vui
thú,” và nó dành cho tất cảmọi người, ởmọi lứa tuổi.
30 Cónhững cámdỗdành chonhữngngười trẻ tuổi, nhữngđiệu
nhảy hiện đại và những bữa tiệc nhạc kích động rock-and-roll,
và âm nhạc mà đi theo với nó. Và nó là mọi sự cám dỗ, dành cho
sự giải trí.
31 Tôi không quan tâmmột đứa con được giáo dục tốt trong gia
đình thế nào, và nó được dạy dỗ làm điều đúng ra sao; nếu đứa
con ấy không chấp nhận kinh nghiệm về sự Sanh ra mới, nhạc
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kích động rock-and-roll làm nó chú ý thật nhanh ngay khi nó
nghe. Bởi vì, ở trong nó, được sanh trong nó, bởi xác thịt, một
linh xác thịt. Và quyền lực củama quỷ thì rất lớn, ngày hôm nay,
đến nỗi nó nắm bắt linh của đứa trẻ ấy.
32 Và huống chi nó sẽ làm điều đó với người lớn, mà, chối bỏ sự
Sanh ra mới! Bởi vì, chỉ khi đời sống của anh em được thay đổi,
và anh em được trở lại đạo và được sanh ramới, trong Nước Đức
Chúa Trời, bản chất anh em sẽ vẫn thuộc về những thứ của thế
gian, cho dù anh em tin kính thế nào, trừ phi điều đó đã được
thay đổi trong anh em. Anh em có thể thờ phượng và tin kính,
nhưng vẫn sẽ có loại quyền lực lôi kéo nào đó với anh em, bởi vì
con người cũ tội lỗi này và sự hammuốn của nó chưa chết trong
anh em.
33 Nhưng một khi để Đấng Christ chiếm ngai lòng của mình,
những việc ấy không còn quấy rầy người ấy. Nó vĩ đại hơn
rất nhiều.
34 Tôi không thể nhắc tên người ấy, vì tôi không thể nhớ ra tên
ông giờ này, nhưng nhiều anh em sẽ nhớ đến ông. Người ta nói
có một quần đảo nơi mà những người đàn ông đi ra, nằm phục
kích, còn phụ nữ sẽ đi ra, ca hát. Và những bài hát của họ rất
hấp dẫn, đến nỗi các thủy thủ, trong các tàu bè đi ngang qua,
sẽ ghé vào. Và rồi những người lính phục kích đó sẽ—sẽ bắt các
thủy thủmất cảnh giác này, và giết đi. Vàmột người vĩ đại nào đó
muốn đi ngang qua. Và người ấy nhờ những thủy thủ của mình
trói người ấy vào cột buồm, và—và—và bịt bằng cái gì đó vào
miệng ông, để ông ta không la hét; và—và bịt những nút chai
vào tai thủy thủ của ông, để họ không thể nghe, và đi tàu ngang
qua, để nghe nó. Và những người đàn bà đi ra, nhảy múa, và—
và la lớn, và ca hát, và, ồ, thật là tuyệt, cho tới nỗi người ấy vặn
cổ tay, la lớn với những thủy thủ của ông, “Quay lại! Quay lại!”
Nhưng họ không thể nghe ông ta, họ đã bịt tai.
35 Rồi ông lái tàu đến nơi nào đó mà họ tháo đôi tay bị trói của
ông ra, còn ông lấy những nùi bịt tai ra khỏi họ. Ở đó, khi đi trên
đường phố, ông nghe một nhạc sĩ bậc nhất nơi đó, mà khi ông đi
ngang qua lần nữa, họ đã nói, “Ồ, trưởng tàu tuyệt vời ơi, ông có
muốn chúng tôi sẽ trói ông ở cột buồm lần nữa không?”
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36 Ông nói, “Thôi, khỏi. Tôi đã nghe điều gì đó rất tuyệt vời hơn,
đến nỗi việc ấy không còn làm phiền tôi nữa.”
37 Đó là cách xảy ra với một Cơ-đốc nhân được sanh lại. Họ tìm
thấy điều gì vĩ đại rất nhiều hơn nhạc kích động rock-and-roll và
những thú vui của thế gian. Họ vui hưởng Đức Thánh Linh. Điều
đó vĩ đại hơn rất nhiều, đến nỗi thế gian đã chết với họ.
38 Nhưng khi anh em đi đến với thú vui rẻ tiền này, anh em
phải nhớ rằng anh em phải mất nhiều tiền. Một anh chàng trẻ
tuổi dẫn bạn gái đến những bữa tiệc này và những nơi khiêu vũ
này, và vân vân, sẽ trả rất nhiều số tiền anh ta kiếm được trong
tuần. Và những người lớn tuổi cố tìm thú vui trong quán bia, để
uống giải đi nỗi sầu trong tuần, họ sẽ trả phải số tiền lớn. Và họ
kiếmđược gì từ nó?Họ không kiếmđược gì ngoài bệnh tim.
39 Và nên nhớ, anh em phải giải quyết với Đức Chúa Trời ngày
nào đó vì việc ấy. “Và tiền công của tội lỗi là sự chết.” Anh em
không nên làm điều gì ở trên đất này, bởi việc ấy. Nó là một ảo
tưởng sai lầm. Say sưa sẽ chỉ thêm buồn rầu. Tội lỗi sẽ chỉ thêm
lên sự chết trên sự chết. Tấm chi phiếu cuối cùng của anh em sẽ
là sự phân cách khỏi Đức Chúa Trời, Đời đời; vào trong Hồ Lửa.
Và anh emkhông thể giành được điều gì, ngoài sự hưmất.
40 Thế rồi Đức Chúa Trời đến và hỏi câu này, “Sao ngươi trả tiền
chonhững việc không làm thỏamãn? Saongươi làmđiềuđó?”
41 Điều gì khiến con người muốn làm thế? Họ tiêu hết những
gì họ có, tất cả những gì họ kiếm được, để mua đồ uống, đồ mặc
cho người đàn bà họ chạy theo, hay một số thú vui chơi tư dục,
tà dâm thế gian.
42 Nhưng chúng ta được Kinh Thánh dạy cho biết, và được mời
đến với Đức Chúa Trời, “Và mua sự vui mừng Đời đời và Sự sống
Đời đời, mà không cần tiền cũng không đòi giá.”
43 Những thứ ấy không thể thỏa mãn, và sự cuối cùng của
chúng là sự chết Đời đời. Và nó tiêu hết tiền bạc anh em có thể
gom góp được, để là nhân—nhân vật quan trọng hay người tận
hưởng thú vui, hay chàng trai vui nhộn, hoặc anh em có thể là
bất cứ cái gì, hay là cô gái được ưa chuộng, hay bất kể đó là cái
gì. Nó tiêu hết tiền bạc anh chị em có thể kiếm được, để làm điều
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đó. Mặc những bộ đồ cao cấp nhất, và—và làm những việc mà
thế gian làm, chỉ gặt được một tấm chi phiếu của sự đoán phạt
Đời đời.
44 Thế thì, Đức Chúa Trời đã phán, “Tại sao?” Chúng ta sẽ làm
gì vào Ngày Phán xét, khi chúng ta được hỏi tại sao chúng ta làm
thế? Câu trả lời của chúng ta sẽ là gì? Câu trả lời cho nước Mỹ
hiện đại sẽ là gì, ai nói rằng họ là một nước Cơ-đốc giáo? Và tiêu
nhiều tiền vào rượu uýt-xki, hơn là cho thức ăn, trong một năm.
“Tại sao tiêu tiền bạc của bạn vào những thứ đó?” Tuy nhiên,
chính quyền sẽ gởi bạn vào trại cải tạo nhân phẩm, vì năm đô-
la thuế mà bạn đã gởi có lẽ tới viện tâm thần nào đó mà không
được thiết lập cách chính xác để nhận thuế, để gởi cho công việc
truyền giáo hải ngoại. Chúng ta sẽ được hỏi ngày nào đó, “Sao
ngươi làm điều đó?”
45 Chúng ta làmột nước Cơ-đốc giáo, và hàng tỉ đô-la được gởi đi
tới những người đó ở nơi đó, mà chúng ta cố gắng mua tình hữu
nghị của họ. Bây giờ họ đang bác bỏ nó. Không lạ gì Khrushchev
nói, “Nếu cómột Đức Chúa Trời, Ngài sẽ quét sách cung điện của
Ngài lần nữa.” Và các dân ngoại giáo có thể tuyên bố như vậy,
để mang đến sự xấu hổ cho chúng ta. Thật là điều lố bịch! Còn
chúng ta tự xưngmình là Cơ-đốc nhân.
46 Đức Chúa Trời phán, “Hãy đến, mua Sự sống Đời đời, không
cần tiền, không đòi giá.” Sự Sống, để sống đời đời, mà chúng ta
quay lưng với Nó và cười vào mặt Ngài. Chúng ta sẽ làm gì vào
Ngày ấy? Sẽ xảy ra điều gì…?
47 Nếu Đức Chúa Trời ban cho chúng ta các việc để làm, và cho
chúng ta tiền bạc, làm cho chúng ta thành một nước giàu nhất
dưới trời, thì Đức Chúa Trời sẽ hỏi chúng ta đã làm gì với nó.
Tại sao chúng ta tiêu tiền bạc cho những thứmà không làm thỏa
mãn? Không chỉ với một nước, nhưng điều đó sẽ xảy ra với các
cá nhân; từ những đồng xu, tới hàng triệu đô-la, sẽ được cho
mỗi người.
48 Khi người ta giết nhau: Tôi đọc một bài báo mới đây, hai
thanh niên làm việc trong một trại đi săn. Một người có năm
đứa con, người kia có hai đứa con. Một trong hai người phải bị
cho nghỉ việc. Và một trong hai chàng trai mà có hai con, hay là
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người có năm đứa con, cảm thấy họ cần việc làm hơn người có
hai đứa con; và khi đang đi săn với người ấy, và đã bắn người ấy
ở phía sau.

49 Tiền bạc, đó là thứ thuộc về đất nước, đó là thứ thuộc về tình
cảm, đó là loại linhmà chi phối dân chúng.

50 Thế thì anh em có thể thấy sự Sanh ramới phải thiết yếu như
thế nào. “Các ngươi phải được sanh lại.” Phải được sanh lại. “Hãy
đến cùng Ta, vàmuamà không cần tiền.”

51 Anh em không thể nói, “Tôi không có tiền.” Anh em không
cần tiền. Nó được ban cho nhưng không.

52 Chúng ta những người Mỹ chúng ta rất dễ dàng trả cho mọi
thứ của chúng ta sống. Đó là câu khẩu hiệu. “Chúng ta trả cho
các thứ. Chúng ta có tiền.” Chảy ào ào những tờ trăm đô-la của
chúng ta tới các nước khác, và vân vân, thật tội nghiệp. Bước
vào, anh em thấy những khách du lịch đến, trong tất cả bộ cánh
và tốt đẹp. Những người Mỹ, phục vụ cho họ. Thứ đó là tiền bất
nhân dơ bẩn trước mắt Đức Chúa Trời. Điều đó sẽ không mua
cho chúng ta con đường vào Thiên đàng. Nhưng mọi thứ ở nước
Mỹ, chúng ta phải trả cho cách sống của chúng ta.

53 Quý vị đi đến tiệm ăn, và quý vị ăn tối. Và nếu quý vị không
để tiền tip trên bàn, cho người bồi bàn, sẽ có vẻ khó chịu đến
trên gương mặt, sau khi họ được công ty họ đang làm việc trả
tiền cho. Và tốt hơn là để lại ít nhất mười phần trăm, hay nhiều
hơn, tiền tip so với hóa đơn. Nếu không, người bồi bàn ấy sẽ ra
vẻ kẻ cả nhìn anh em nhưmột người keo kiệt haymột—một loại
người bủn xỉn nào đó. Khi mà, người đó lấy tiền của mình. Tôi
nghĩ thật sỉ nhục và xấu hổ, để làm điều đó. Tôi nghĩ sự phán
xét kinh khủng giáng trên dân tộc. Những người tốt, những nơi
tốt đẹp trước đây, không cho phép điều đó. Nhưng tất cả đang đi
vào thành một linh lớn.

54 Tôi đã có một chuyến đi, bằng xe lửa. Và một người khuân
vác…Tôi cầm cái va-li nhỏ trong một tay, một va-li khác trong
tay kia, và tôi có bộ đồ cạo râu mang dưới cánh tay, và bước đi.
Người phục vụ ở toa bước đến, nói, “Tôi có thể mang nó cho ông
không?”
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55 Tôi đáp, “Ồ, tôi đang đi lên xe lửa, ông à. Cảm ơn ông, rất
nhiều.” Chỉ cách, ồ, khoảngmười lăm thước.

56 Anh ta nói, “Tôi sẽ mang nó cho,” và anh ta lấy cái túi nhỏ và
cầm nó lên, bước đi.

57 Ồ, khi đến nơi, tôi nghĩ có lẽ tôi…Tôi biết phải trả tiền cho
anh ta, nhưng tôi chỉ cho anh một—cho anh ta nửa đô-la. Có lẽ
anh ta đã giữ, hành lý của tôi, trong khoảng, này, một phút; xa
khoảng như đây đến cuối đần tạm, để đi tới chỗ xe lửa. Tôi bước
lên xe lửa, trước, và đưa tay lấy lại đồ. Tôi cho anh ta nửađô-la.

Anh ta nói, “Chờmột chút!”

Tôi nói, “Gì vậy, thưa ông?”

Anh ta nói, “Tôi đãmang ba cái túi xách cho ông!”

Tôi nói, “Vâng, thưa ông, đúng thế. Điều gì, điều gì không
ổn hả?”

58 Anh ta nói, “Mỗi túi xách tôi lấy ít nhất là hai mươi xu. Ông
còn nợ tôi hai mươi lăm xu.”

Đấy, đó là bản chấtMỹ,mọi thứ phải được trả tiền.

59 Anh em lái xe đi một vòng và để nó rơi xuống hố, và anh em
nhờ người nào đó kéo anh em ra. Tốt hơn anh em nên sẵn sàng
để trả tiền, vì họ sẽ bắt anh em trả tiền cho việc đó. Một người
trục chiếc xe đến kiếm anh em, anh ta sẽ đòi anh em rất nhiều
cho việc đó. Và nếumột người nông dân, lấy xe kéo củamình kéo
nó ra, sẽ đắt hơn chín đếnmười lần, nó sẽ tệ hơn thế.

60 Anh em phải trả cho mọi thứ mà mình làm. Mọi thứ là “Trả
tiền! Tiền! Trả tiền! Tiền!”

61 Và tuy nhiên huống chi là anh em rơi vào cái hố tội lỗi lớn
hơn! Ai có thể đem anh em ra khỏi cái hố sâu tội lỗi đó? Nhưng
Đức Chúa Trời đem anh em ra khỏi hố sâu tội lỗi, mà không
cần tiền, không đòi giá, khi mà không có người nào có thể đem
anh em ra.

62 Nếu anh em không trả tiền cho người trục vớt mình lên, anh
em sẽ ở lại trong hố sâu. Anh em phải trả tiền nếu không thì ở
lại trong hố.
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63 Nhưng cái hố sâu tệ hại nhất anh em từngmắc vào, là những
gì ma quỉ đưa anh em vào, cái hố sâu tội lỗi và không tin. Đức
Chúa Trời cố ý kéo anh em ra, mà không cần tiền, không đòi phí
tổn. Và tuy nhiên anh emnằm trong hố, cứ đục vào trong cái khe
tội lỗi, và thậm chí không kêu cầu Ngài.
64 Khi anh em kiếm người trục vớt mình ra khỏi hố, thường
thường họ đặt vào một sợi dây xích thật to vào trong hố, quấn
nó quanh cái xe hay đại loại như vậy, và bắt đầu kéo tay quay.
Và lực của chiếc xe bắt đầu kéo, và động cơ đi vào hoạt động, và
kéo anh em ra khỏi hố.
65 Khi Đức Chúa Trời thấy anh emở trong hố sâu tội lỗi, và nghe
anh em gọi Ngài, Ngài đưa xuốngmột sợi dây xíchmà được quấn
quanhĐồi Sọ, tình yêu thương củaĐức Chúa Trời, vàmócNó vào
trong lòng anh em, và đặt Quyền năng của Đức Thánh Linh ở đó,
để bắt đầu kéo lên. Và nó không đòi anh em chịu phí tổn gì. Và
tuy nhiên chúng ta nằm trong hố bởi vì chúng ta không thể trả
giá cho nó bằng tiền túi củamình. Người Mỹ chúng ta nghĩ mình
có thể trả giá cho điều đó bằng tiền túi của mình, nhưng anh em
không thể. Nó không cần tiền cũng không đòi giá. Anh em không
phải trả giá cho điều đó ở nhà thờ. Chúa Jêsus đã trả giá cho nó ở
Đồi Sọ. Nhưng người ta hổ thẹn về Nó. Họmuốn Nó ở trong cách
củahọ. Đức ChúaTrời cómột đường lối cho các bạnđểnhận lãnh
Nó, vàNómiễn phí nếu các bạnmuốnnhận lấyNó.
66 Thường thường, khi họ kéo anh em ra khỏi hố, anh em bị
trầy trụa hết, anh em phải đi lên, bệnh viện. Và trước khi họ bắt
đầu làm việc trên anh em, trước khi làm một việc gì, họ hỏi, “Ai
sẽ thanh toán hóa đơn? Nếu chúng tôi may lại các vết thương,
nếu chúng tôi đổ dầu ra xức, và tiêm thuốc để—để anh khỏi bị
nhiễm trùng máu, anh có loại bảo hiểm gì không?” Trước khi họ
làm điều gì, phải có tiền trước.
67 Nhưng khi Chúa chúng ta đặt dây xích yêu thương của Ngài
chung quanh tấm lòng anh em, và kéo anh em ra khỏi hố sâu tội
lỗi, Ngài chữa lànhmọi tấm lòng tan vỡ, lấy đi mọi tội lỗi. Và hóa
đơn được đưa vào biển quên lãng, không còn nhớ đến nữa. “Hãy
đến, không cần tiền cũng không đòi giá.” Cho dù anh em bị làm
cho đau đớn thế nào, bị thương nặng đến đâu, gia đình anh em



14 LỜI ĐƯỢC GIẢNG

đã làm gì, hay là anh em đã làm gì, không có thanh toán hóa đơn
vì điều đó. Ngài chữa lành những nỗi đau buồn, lấy đi mọi buồn
rầu của anh em. “Ngài đã vì sự vi phạm chúng ta mà bị vết, vì sự
gian ác chúng ta mà bị thương; bởi sự sửa phạt Ngài chịu chúng
ta được bình an; và bởi lằn roi Ngài chúng ta được lành bịnh.”
Tất cả điều đó miễn phí.

68 Và chúng ta không muốn nhận lãnh Nó, là vì chúng ta bị chi
phối bởi thần linh sai. Chúng ta bị chi phối bởi một linh của dân
tộc, linh của thế gian, thay vì bị chi phối bởi Thánh Linh của Đức
Chúa Trời, Đức Thánh Linh, để lãnh đạo và hướng dẫn chúng ta
đến vớimọi Lẽ thật, và làmnhưKinh Thánh vậy.

69 Cách đây một thời gian, tôi có nói chuyện với một người vô
thần. Anh ta nói, “Hãy nghĩ về điều đó, Ông Branham. Mọi khốn
khổnày củađời sống, và điều duynhấtmà chúng ta có,mà chúng
ta được cứu, làmột số bản viết Do Thái cổ xưa.”

70 “Ồ,” tôi nói, “thưa ông, đó có thể là tất cả các ông có, song
tôi có điều gì đó mà nhiều hơn thế nữa. Tôi có Thánh Linh của
Đấng đã viết Nó, mà khẳng định Nó và làm cho Nó như vậy, mọi
lời hứa.” Ông ấy không biết cách để nhận lấy điều đó.

71 Đấy, quý vị phải đến và mua mà không cần tiền, mua mà
không đòi giá. Nó không tốn của quý vị thứ gì cả. Nó được miễn
phí với “bất cứ người nàomuốn, hãy để người ấy đến.” Đức Chúa
Trời kéo quý vị ra khỏi hố.

72 Giống như một người ở cổng gọi là Cửa Đẹp. Anh ta bị rớt
xuống hố, từ trong lòng mẹ, bởi ma quỷ đã làm cho anh bị què
chân. Con đường sinh sống của anh là xin của bố thí từ dân
chúng đi qua. Và khi anh ngồi ở cổng sáng hôm ấy, anh thấy hai
thầy giảng ngũ tuần đang đến. Không người nào có một hào, vì
người nói, “Bạc ta không có.” Và một hào là đồng bạc nhỏ nhất.
“Bạc và vàng ta không có.”

73 Tôi cho rằng người ấy nghĩ điều gì đó giống như thế này.
“Không cần lấy cái chén của tôi.” Có lẽ ông đang cố gắng để dành
tiền. Ông đã bốn mươi tuổi, có lẽ ông đang cố gắng để dành tiền,
bác sĩ có thể làm cho ông hai cái nạng, để bước đi, vì, người, đầu
gối người bị yếu. Và có lẽ ông phải có tiền, để sẵn, trước thầy
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thuốc sẽ trợ giúp ông. Và chắc chắn không cần ông đưa cái chén
củamình cho những thầy giảng ngũ tuần nàymà chẳng có gì. Cơ
hội, họ thì…rất nghèo, có thể thấymột xu từnhữngngười này.
74 Nhưng khi ông nhìn vàomặt họ! Một người, trẻ tuổi mặt ửng
hồng; người kia, già và có nếp nhăn; như Giăng…như Phi-e-rơ và
Giăng bước đến cổng. Ông thấy điều gì đó trong người trẻ tuổi ấy.
Đó là, người bẽn lẽn một chút hơn bình thường. Ông thấy đằng
sau những nếp nhăn và sự lo âu, vì mặt trời xứ Ga-li-lê đã làm
sạm nắng gương mặt người đánh cá, có một “niềm vui không tả
xiết, và đầy sự vinh hiển.” Ông thấy điều gì đó mà dường như
hơi khác lạ.
75 Anh em biết, có điều gì đó về Cơ-đốc giáo, mà làm cho nhiều
người trông khác hẳn. Họ là những người xinh đẹp nhất trong
cả thế gian.

Và ông đã lấy cái chén và ông giữ nó lại.
76 Và sứ đồ Phi-e-rơ, là người già nhất, nói, “Bạc và vàng ta
không có.” Nói cách khác, “Ta không thể giúp ngươi chút nào,
để mua cặp nạng này. Bạc vàng ta không có, nhưng ta có như
vậy!” Người đã mua từ Ngài điều mà có mật và sự vui mừng của
rượu cứu rỗi. Ông vừa đến, hai hay ba ngày trước đó, từ lễ Ngũ
tuần, nơi điều gì đó đã xảy ra.
77 Và người trẻ tuổi bật ra tiếng “a-men” thật lớn với điều đó,
và nhìn vào mặt người què.
78 Điều gì đã xảy ra? Dây xích cảm thông ấy, sự cảm thông của
Ngàimà đã nói, “Ta có sự cảm thông với người đau,” cùng Thánh
Linh ấy đã xảy ra trong lòng người đánh cá già nua. Người nói,
“Còn như tiền bạc, thì ta không có, nhưng ta có điều gì đó thì sẽ
xảy ra gấp triệu lần. Như điều ta có!”
79 Bây giờ nên nhớ, Phi-e-rơ là một người Do Thái, và họ vốn
thích tiền bạc, cách tự nhiên, nhưng người Do Thái này đã được
cải đạo. Không phải, “Nhưđiều ta có, thì ta bán chongươi.”
80 Nhưng, “Như điều ta có, thì ta cho ngươi! Như điều ta có! Ta
không cómột xu trong túi. Ta không thểmua được ổ bánhmì. Ta
không thể mua được thứ gì cả. Ta không có lấy một xu. Nhưng
nếu ta có thể nhận được nó, như điều ta có, thì ta sẽ cho ngươi



16 LỜI ĐƯỢC GIẢNG

vì nó đã được ban cho ta.” Đó là điều chúng ta cần. “Như điều ta
có, thì ta cho ngươi.”

“Ông có gì vậy, thưa ông?”
81 “Ta đã ở với Đấng mà bán sữa và mật, mà không đòi giá. Ta
sẽ cho Nó cho ngươi. Ngươi không nợ ta gì cả vì Điều đó. Nếu
ngươi có thể nhận Nó, ta sẽ cho Nó cho ngươi. Không phải như
người sẽ bán, nhưng như người sẽ cho.”
82 Bởi vì, “Các ngươi đã được lãnh không, thì hãy cho không.”
Đó làmạng lịnh từ Chúa của ông, chỉ ba ngày trước. “Hãy đi khắp
thế gian, giảng Tin lành. Ai tin và chịu phép báp têm sẽ được rỗi;
nhưng ai chẳng tin sẽ bị đoán phạt. Những kẻ tin sẽ được các dấu
hiệu nầy: Nhơn Danh Ta họ sẽ trừ quỉ; họ sẽ dùng tiếng mới mà
nói; nếu họ uống giống chi độc, cũng chẳng hại gì; nếu họ bắt rắn
trong tay, cũng chẳng hề gì. Như các ngươi đã nhận lãnh nhưng
không, thì hãy cho không.” Người Do Thái ấy được biến đổi.
83 Điều mà chúng ta cần ở nước Mỹ là một sự thay đổi, về Đức
Thánh Linh để thay thế chỗ của những nghi thức tôn giáo chúng
ta. “Như các ngươi đã được lãnh không, thì hãy cho không.”
84 “Như điều ta có, thì ta cho ngươi: Nhơn Danh Chúa Jêsus
Christ người Na-xa-rét, hãy đứng dậy bước đi”; đức tin trong
Danh thuần khiết đó của Đấng Tạo Hóa! Không lạ gì người què
đã nhảy nhót và ngợi khen Đức Chúa Trời!
85 Ồ, anh em biết những việc lớn, người què có thể đã ngồi ở
đó bốn mươi năm, cố kiếm đủ tiền để mua cho mình cặp nạng,
nhưng ông ta không thể làm điều đó. Nhưng ngay trong chỗ bất
ngờ nhất, và thời điểm bất ngờ, và những người không đầy đủ,
bất ngờ nhất, ông đã có được điều ông muốn. Tôi rất vui mừng
rằng Đức Chúa Trời làm điều đó cách ấy.
86 Vàmột đám người tầm thường, bị gọi là thánh quámáu đêm
nọ, tôi thấy được điều tôi muốn, mà tiền bạc không thể mua
được. Trong một đám người dốt nát, thất học, những người ăn
mặc tồi tàn, những người da đen, ban đầu, từ một hội trường
nhỏ cũ kỹ cải tạo lại, trên sàn nhà, tôi thấymột người có giá, một
viên ngọc; khi ông lão da đen đó nhìn vàomặt tôi, và hỏi, “Từ khi
anh tin đã nhận lãnh Đức Thánh Linh chưa?” Ô, Nó là điều gì đó
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mà tôimuốn. Tôi khôngmong tìm thấyNó giữa những người kia,
nhưng họ có những gì tôi cần.

87 NgàyhômnayL.H.Q., họ sẽ không chấpnhậnnhững gì chúng
ta có, nhưng đó là điều họ cần. Khrushchev, và hết thảy họ, cần
Đấng Christ, trong phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh. Nó thay
đổi tính khí của họ. Nó làm cho những người, mà ghét họ, trở
nên những người anh em. Nó sẽ lấy đi sự tham lam, và hiểm độc
và xung đột; và đặt vào tình yêu thương và sự vui mừng, và sự
bình an, nhân từ, và sự thương xót.

88 Vâng, ở trong những nơi bất ngờ, đôi khi là nơi mà anh em
tìm thấy điềumình đang trông đợi.

89 Dân Y-sơ-ra-ên đã cho gì (lột trần hết của người Ê-díp-tô) khi
môi họ đang chảymáu, khi lưỡi họ đang khô khát? Họ đã cho hết
thảy vàng mà họ đã lột trần người Ê-díp-tô, để được chút nước
mát trong lành. Những người lãnh đạo trong đồng vắng của họ
đã dẫn họ đi từ ốc đảo này đến ốc đảo khác, từ hố này đến các
suối nước khác, nhưng chúng đều khô cạn.

90 Rồi ở đó đến, không cần tiền cũng không đòi giá! Tiếng đó
phán với đấng tiên tri và nói, “Hãy nói cùng đá này,” vật khô
khan nhất trong đồng vắng, vật xa nhất với nước. Ở đó việc
khát của họ chấm dứt, không có tiền cũng không đòi giá. “Hãy
nói cùng đá này.” Không trả tiền cho đá, nhưng “hãy nói cùng
đá này.”

91 Ngài vẫn là Đá đó tối nay. Ngài là Vầng Đá trong xứmònmỏi.
Nếu các bạn đang đi đến một xứ mòn mỏi, hãy nói cùng Đá này.
Không phải trả tiền choNgài; hãy nói với Ngài. Và Ngài là sự giúp
đỡ hiện hữu trong lúc gian truân. Nếu bạn đau ốm, hãy nói với
Đá. Nếu bạn mắc bệnh tội lỗi, hãy nói với Đá này. Nếu bạn mệt
mỏi, hãy nói với Đá này.

92 Đấy, có vẻ như nó sẽ có ở bất cứ đâu…Trông giống như, nếu
không có nước ở dưới những nơi thấp nơi có những con suối,
thì sẽ không có nước trên núi, bởi vầng đá. Đức Chúa Trời làm
những việc thật ngược với những gì con người suy nghĩ. Đá, nơi
khô khannhất trong đồng vắng, nhưngNgài phán, “Hãynói cùng
Đá này.”
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93 Ngày hôm nay, người ta rất bị lừa dối. Họ nghĩ nếu họ có thể
đi và nói lời cầu nguyện, trả tiền cho linh mục nào đó để cầu
nguyện vài lời cho họ, trả tiền cho họ đi qua xuyên suốt. Nếu
họ sẽ xây nhà thờ to lớn nào đó ở nơi nò đó, và người giàu có
nào đó tài trợ cho nó, cứ tiếp tục sống trong tư dục, có người nào
khác cầu nguyện cho mình, người đó nghĩ là thế. Đức Chúa Trời
không muốn thứ tiền bạc dơ bẩn của bạn. Mọi thứ Ngài muốn là
sự thành tâm của bạn và đời sống của bạn để nói với Ngài. Đức
Chúa Trời đã ban cho bạn tiền bạc, đừng tiêu nó cho những việc
mà không làm thỏa lòng. Hãy tiêu xài nó cho những việc mà làm
thỏa lòng. Nhưng mang lại sự thỏa lòng thật, anh em không thể
có được nó cho tới khi anh emnói cùng Đá này.

94 Ngàimang tới nước ban cho sự sống,mà không cần tiền cũng
không đòi giá. Và họ uống, và lạc đà họ uống, và con cái họ uống,
và nó vẫn làmột nguồnnước đang chảy trong đồng vắng.

95 Và ngày hôm nay Ngài cũng là Vầng Đá ấy, trong xứmệt mỏi,
dành cho một dân hư mất. “Hễ ai tin Ngài sẽ không bị hư mất,
nhưng có Sự sống Đời đời.”

96 Để ý. Mỗi đêm họ không phải lang thang tìm bánh. Bánh của
họ đượcmang đến cho họ,mỗi đêm,một cách tươimới.

97 Ngày hôm nay chúng ta đi đểmua cómột ổ bánh. Nếu bạn là
người ăn xin, và bạn bước qua nơi này để vào tiệm, và nói, “Tôi
muốn có một ổ bánh.”

98 Chủ tiệm sẽ nói, “Trước tiên, cho tôi xem, đồng hai mươi lăm
xu của ông. Tôi phải có haimươi lămxu cho ổ bánhnày.”

99 Và anh em có gì khi anh em mua nó? Điều này hơi khác
thường, nhưng anh em có được sự thấp nhất mà lúa mì có thể
sản xuất ra. Họ lấy hết chất—chất bổ ra khỏi nó, tất cả cám, và
cho heo ăn. Trộn nó với một đám bột dính để giữ cho cám dính
với nhau, và rây nó, và làm thànhmột ổ bánh, làm ra với đôi tay
nhớp nhúa, bẩn thỉu, nhiều lần. Anh em thấy trong bánh của
mình, đôi khi, những sợi tóc, và những thứ xấu xa, và những
miếng thịt chuột, và mọi thứ khác mà rơi vào những lò nướng
bánh ấy. Những con người tội lỗi với các bệnh hoa liễu, và mọi
thứ trộn vào nó. Nếu anh em thấy nó được làm nên, thậm chí
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anh em không muốn ăn nó. Và, tuy nhiên, anh em trả hai mươi
lămxu củamìnhnếu không thì anh emkhôngmuađượcnó.
100 Và Đức Chúa Trời đã nuôi họ mỗi đêm với bánh được làm
bằng bàn tay của các Thiên sứ; mà không cần tiền, cũng khộng
đòi giá. Và, ngày hôm nay, Đấng Christ tượng trưng cho bánh
ấy, Sự sống thuộc linh, đã từ Trời giáng xuống, để ban Sự Sống
của Ngài.
101 Và Đức Chúa Trời ban cho con cái Ngài, mỗi ngày, một kinh
nghiệm mới. Anh em còn nhớ, nếu họ giữ bánh qua đêm, nó
bị hư ôi.
102 Khi anh em nghe người nào đó nói về, “Ồ, tôi đã có…Tôi nói
cho anh biết. Tôi là tín đồ Lutheran. Tôi là tín đồ Trưởng Lão,
Báp-tít. Tôi là người Ngũ Tuần,” đó chỉ là một ổ bánh được làm
bằng bàn tay con người. Nó chỉ có thế thôi, thật ô uế, và được
làm bằng bàn tay con người.
103 Khi anh em nghe một kinh nghiệm của một lời làm chứng,
tươi mới, “Sáng nay, bằng sự cầu nguyện, Đức Thánh Linh làm
phép báp-têm cho linh hồn tôi cách tươi mới,” ồ, thưa anh em,
đó là Thức Ăn của Thiên sứ. Ngài nuôi họ mỗi ngày, cách tươi
mới, từ Thiên đàng.

Chúng con cần những cơn mưa phước lành;
Mới lác đác chung quanh chúng con những
giọt thương xót,

Nhưng chúng con nài xin những trận mưa lớn
hơn.

104 Ồ, vâng, xin ban xuống từ Trời, một cách tươi mới, Chúa ôi,
Đấng Christ là Bánh Sự Sống. Xin tuôn đổNó vào lòng con, và cho
con vui hưởng sựHiện diện tuyệt vời của Ngài.
105 Chắc chắn, họ cảm ơn. Họ biết ơn. Và bất cứ người nam hay
người nữ nào được sanh bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời, và
nhận lãnh Đức Thánh Linh, sẽ luôn luôn biết ơn. Cho dù điều gì
xảy ra, anh em sẽ luôn luôn biết ơn.
106 Như cậu bé, bị mù ở trên núi, bé Benny, cậu được sanh ra.
Khoảng tám tháng tuổi, bệnh đục nhân mắt bắt đầu phát triển
trong mắt. Cha mẹ cậu nghèo nàn. Họ sống trên sườn đồi đất sét
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cũ. Và họ biết rằng những ca mổ có thể cứu được cặp mắt của bé
Benny, để nó có thấy được. Cậu bé bây giờ được khoảngmười hai
tuổi. Chamẹ cậu chỉ kiếm đủ bánh và thịt để sống trong năm. Họ
không thể kiếm đủ tiền cho camổ.
107 Tất cả những người hàng xóm, với nhau, thấy Benny đang
cố chơi đùa với những đứa trẻ ở ngoài đó, bị mù. Nó không thể
thấy được nó đang làm gì. Họ cảm thấy buồn lòng. Và mỗi người
năm ấy làm thêmmột vụmùa. Họ làm lụng vất vả hơnmột chút
dưới ánh nắng. Và khi mùa màng được bán ra vào mùa thu, họ
lấy tiền và đưa Benny lên xe lửa, gởi nó đi đến bác sĩ.
108 Người ta đã thựchành camổ thành công. Và khi cậubé trở về,
hết thảy những người hàng xómxúm chung quanh khi bé Benny
ra khỏi xe lửa. Đôimắt sáng, thân yêu của cậu chiếu sáng. Cậu bé
bắt đầu la lớn và khóc, khi nhìn thấynhững gươngmặt củahọ.
109 Một trong những người điều hành toa xe lửa nói, “Con à, ca
mổ phí tổn bao nhiêu?”
110 Cậu ấy nói, “Thưa ông, con không biết những người này đã
tốn bao nhiêu. Nhưng con rất vui mừng rằng con thấy được
những gươngmặt của họ, những người đã trả giá ấy.”
111 Đó là cách chúng ta cảm nhận. Tôi không biết Nó đã tốn Đức
Chúa Trời điều gì. Tôi biết Ngài đã ban cho tôi điều tốt nhất mà
Ngài có, là Con Ngài. Nhưng tôi rất vui mừng có tầm nhìn thuộc
linh này, đến nỗi tôi có thể nhìn vào mặt Ngài và biết rằng Ngài
đã chết cho tôi. Tôi không biết nó tốn của Ngài điều gì. Chúng ta
không có cách nào định giá điều đó được. Giá quá lớn. Tôi không
thể nói cho anh em biết nó lớn như thế nào. Nhưng tôi tạ ơn. Tôi
biết ơn, rằng, trước tôi đã từng bịmù,mànay tôi được thấy.
112 Tôi biết ơn rằng khi mà Anh emMayo đã nói cho tôi biết giờ
tôi đã đến, khi các bác sĩ bảo tôi rằng tôi không thể sốngnữa cách,
đây haimươi lămnăm, tôi vẫn sống ngày nay. Tôi không biết Đức
Chúa Trời đã tốn điều gì, nhưng tôi biết ơn vì tôi còn sống.
113 Tôi đã từng là tội nhân, bị trói buộc trong tội lỗi, với bệnh tim,
sự chết kinh sợ. Nhưng, ngày hôm nay, sự chết là sự đắc thắng
của tôi. Halêlugia! Nó sẽ chỉ mang tôi vào trong sự Hiện diện của
Đấng mà tôi yêu mến, để tôi có thể nhìn được mặt Ngài. Ngài đã
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thay đổi sự việc, bằngmột camổ, Ngài đã lấy tấm lòng tôi và làm
nênmới. Tôi biết điều gì đó đã xảy ra với tôi.
114 Trong một tờ báo mùa thu vừa rồi, ở Minnesota, có một cậu
bé lấy xe đạp và đi nhà thờ sáng hôm nọ, để học trường Chúa
nhật. Thanh niên khác ở gần nhà, anh ta không học trường Chúa
nhật, anh ta dẫn bạn gái đi trượt băng. Và người đó là một người
trưởng thành, và anh đi trên tuyết mỏng và bị ngã. Anh ta đã
cười nhạo cậu bé sáng hôm đó khi anh ta trên đường đi xuống,
nói với bạn gái mình, nói, “Đó là một đám cuồng tín đi đến nhà
thờ ấy.” Và khi anh té trên băng, bạn gái anh ở cách xa anh. Cô ấy
nhanh nhẹn; cô ấy ở cách xa. Nhưng khi anh đến gần đặt cánh
tay trên băng tuyết, anh đã bị liệt, và treo trênmặt băng.
115 Bạn gái anh cố đến gần anh, song cô ấy quá nặng, cô làm vỡ
mặt băng. Anh la lớn với cô, “Quay lại! Quay lại! Em sẽ rơi xuống
thôi, và cả hai chúng ta sẽ bị chết đuối.” Anh la lớn, kêu gào, mà
không có ai giúp anh.
116 Sau một lát, trên đỉnh đồi, một cậu bé, đi xe đạp, với quyển
Kinh Thánh kẹp dưới cánh tay. Cậu nghe tiếng la, và cậu đạp thật
nhanh đến. Đặt quyển Kinh Thánh xuống, và chạy đến trên mặt
băng. Bò bằng bụng đến, với bộ đồ đẹp củamình, cho tới khi cậu
nắm được cánh tay của người đó, và kéo anh lên, cho tới anh ta
khi lên khỏi mặt băng. Rồi chạy ra vẫy một chiếc xe hơi. Họ gọi
xe cứu thương và đưa anh ta đến bệnh viện.
117 Sau đó cậu bé đi và trả tiền cho xe cứu thương, trả tiền bác
sĩ đã chích thuốc viêm phổi và các việc khác mà người đó đã
chụp, anh ta đã đến với cậu bé. Anh nói, “Anh bạn nhỏ, tôi nợ
bạn bao nhiêu?”

Cậu trả lời, “Chẳng nợ gì cả.”
118 Anh ấy nói, “Tôi nợ cậu sự sống tôi.” Hãy suy gẫm về điều đó.
Tiền bạc không thể trả nỗi. Chính là sự sống của người đó.
119 Đó là cách chúng ta nên cảm nhận với Đức Chúa Trời. Không
mua được con đường cứu rỗi chúng ta bằng điều gì cả; nhưng
chúng ta nợ Đức Chúa Trời sự sống chúng ta, vì chúng ta đã chết
và bị chìm trong hố sâu tội lỗi. Đức Chúa Trời đã đưa tay Ngài
kéo chúng ta lên vàmặc áo cho chúng ta.
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Xưa biển ô tội tôi đắm sâu,
Bờ an ninh không thấy đâu,
Tôi lún sâu vào trong bến mê,
Còn đâu dám mong quay về;
Nhưng Chủ Tể của đại dương
Nghe tiếng tuyệt vọng tôi khóc than,
Ngài vực tôi khỏi nước,
Tôi hiện thái an.

120 Tôi nợNgài sự sống tôi. Anh emnợNgài sự sống anh em. Anh
em nợ Ngài sự sống anh em, để hầu việc Ngài; không cho nó, để
bước đi loanh quanh và phô trương về giáo phái giáo hội của
mình; không đi lòng vòng chỉ trích người khác; nhưng cố gắng
hầu việc và cứu người khác, và mang họ đếnmột sự hiểu biết về
Đức Chúa Jêsus Christ.

121 Người con trai hoang đàng. Để kết thúc, tôi có thể nói điều
này. Khi người ấy hoang phí cả cuộc sống của mình, sự sống của
người cha, với cuộc đời phóng đãng, và khi người ấy trở về nhà…
Anh ta đã nằm trong chuồng heo, và anh tamới tỉnh ngộ. Và anh
nói rằng, “Biết bao người làmmướn, cha ta có, được bánh ăn dư
dật, mà ta đây, sắp chết đói.” Nếu anh ta cố nói, “Nếu như ta còn
một ít tiền ta có thể trả lại cho cha (những gì ta đã tiêu xài) thì
sao?” Nhưng anh biết bản tánh của cha mình, và anh nói, “Ta sẽ
đứng dậy và trở về cùng cha.”

122 Người cha không hề nói, “Đợi đã, con ơi! Con cómang tiền về
trả cho cha không?” Không. Người cha không hề buộc tội anh ta.
Người vui lòng vì anh đã trở về. Người vui mừng thấy anh tỉnh
ngộ, bởi vì anh là con trai người. Anh là con trai của chính người.
Người cha vui mừng thấy anh trên đường về nhà. Bấy giờ, người
không xác thực tội lỗi anh, nhưng người vui mừng khi anh tỉnh
ngộ và nói, “Ta đã phạm tội với Đức Chúa Trời, và với cha. Ta sẽ
đứng dậy và đi về với người.”

123 Khi người cha thấy anh, từ đàng xa, người chạy đến ôm và
hôn anh. Và người nói, “Hãy giết con bò mập,” không có tiền.
“Hãy mau mau lấy áo tốt nhất,” không có tiền. “Hãy đeo nhẫn,”
không có tiền, “vào ngón tay nó. Chúng ta hãy ăn, uống, và vui
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sướng, vì con ta đây đã mất mà bây giờ lại tìm thấy. Nó đã chết,
mà nó lại sống. Chúng ta hãy vuimừng về điều đó.”

124 Tôi xin phép nói điều này với các bạn, để kết thúc. Điều duy
nhất mà làm thỏa mãn, những điều chân thật duy nhất ở đó là,
những điều tốt duy nhất ở đó là, không thể mua được bằng tiền.
Chúng là những sự ban chomiễn phí của Đức Chúa Trời, bởi Đức
Chúa Jêsus Christ: sự cứu rỗi của linh hồn; sự vuimừng. Hãy đến
và ăn, và được thỏa lòng.

Sao các ngươi trả tiền để mua đồ không phải là bánh?
Và sao các ngươi đem công lao mình đổi lấy vật chẳng
làm thỏa lòng? Hãy chăm chỉ nghe Ta, và ăn…của ngon,
và cho linh hồn các ngươi vui thích trong của béo.

Hãy nghiêng tai của các ngươi, và đến cùng Ta: hãy
nghe, thì linh hồn các ngươi sẽ sống; và Ta sẽ lập với các
ngươi một giao ước đời đời, tức là sự nhân từ chắc thật
đã hứa cùng Đa-vít.

125 Mọi thứ mà lâu dài, mọi thứ mà tốt đẹp, mọi thứ mà vui thú,
mọi sự mà Vĩnh cửu, đều miễn phí, và không đòi anh chị em
thứ gì cả. Ở cuối của bản viết Sách này, Nó chép rằng, “Kẻ nào
muốn, hãy để người ấy đến và uống từ Dòng nước của Nguồn Sự
sống, cách nhưng không,” không cần tiền, không đòi giá. Tại sao
quí vị trả tiền cho điều không làm quí vị thỏa mãn, và để cho
những việc chân thật làm thỏa mãn, tự do, không được bảo vệ
bởi chính bạn?

Chúng ta hãy cầu nguyện.

126 Trong khi anh chị em ở trong sự yên lặng và ở trong sự cầu
nguyện, có, người nào trong tòa nhànày, sáng nay,mà chưauống
nước từNguồn ấy,mà vẫn cònhammuốn thế gian trong đời sống
mình, và quí vị muốn thay đổi nơi uống của mình, sáng nay, hay
là phải chịu vay nặng lãi? Anh chị em muốn đến và mua từ Đức
Chúa Trời, (không cần tiền, không đòi giá), mật và sữa, sự vui
mừng của rượu nho không? Xin mời quý vị giơ tay lên, nói, “Xin
nhớ đến tôi, khi cầu nguyện, Anh Branham ơi”? Xin Chúa ban
phước cho ông, thưa ông. Xin Chúa ban phước cho ông, thưa ông.
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Xin Chúa ban phước cho chị, chị ơi. Có những người khác nào
muốnnói, “Xin nhớđến tôi, khi cầunguyện, AnhBranham”?

127 Một số các bạn trẻ, vâng, mà đã hoang phí cuộc sống mình.
Thì—thì—thì giờ mà mẹ, và cha, đã dùng để cầu nguyện cho các
bạn, tất cả sự dạy dỗ đã được thực hiện cho các bạn, và tuy nhiên
các bạn quay lưng lại lắng nghe lời thì thầm củama quỷ. Bây giờ
các bạn đang ham thích âm nhạc của thế gian, những việc của
đời. Và các bạn đang tỉnh ngộ giống như người con hoang đàng
trong chuồng heo. Mời các anh, các chị, giơ tay lên, và nói, “Lạy
Chúa, xin nhớ đến con. Xin cho con tỉnh ngộ, sáng nay, cho con
đến với nhà Cha”? Nó không tốn của các bạn điều gì cả. Ngài
đang mong chờ các bạn. Cho dù các bạn đã làm gì, “Dầu tội các
ngươi như hồng điều, chúng sẽ trở nên trắng như tuyết; dầu đỏ
như son, sẽ trở nên trắng như lông chiên.” Những ai ở trong sự
Hiện diện Thiêng liêng củaNgài, xinmời giơ tay lên?

128 Những ai đau ốm và có nhu cầu, nói, “Tôi—tôi đã té vào hố.
Sa-tan đã—đã làm điều ác với tôi. Nó làm tôi tàn tật và làm tôi
đau ốm, hay điều gì đó. Tôi mong muốn, sáng nay, xích đức tin
của Đức Chúa Trời hành động trong lòng tôi, để kéo tôi lên khỏi
hốnày, giốngnhưngười quèởCửaĐẹp.” Xin giơ tay lên. Xin Chúa
ban phước cho anh chị em,mỗi người.

129 Lạy Chúa, con mang đến cho Ngài, thì giờ này, những người
giơ tay lên, để được tha tội. Ngài là Đức Chúa Trời, và chỉ một
mình Ngài mà thôi. Ngay tại nơi họ đang ngồi giờ này, đó là nơi
Ngài đã phán với họ. Đó là nơi Ngài chứng thực rằng họ sai, Khi
Lời tìm được nơi của Mình, và Đức Thánh Linh bắt đầu nói, và
phán rằng, “Ngươi sai rồi. Hãy quay lại, và đến với Đức Chúa
Trời là Cha.” Và họ giơ tay lên, để tỏ cho thấy rằng họmuốn đi ra
khỏi chuồng heo thế gian này, để đến nhà Cha, nơi có nhiều, nơi
họ không phải mang đến cái gì. Như nhà thơ đã tuyên bố, “Tôi
chẳng có chi mang trong tay, tôi chỉ hoàn toàn bám lấy thập tự
giá của Ngài.” Xin cho họ đến, êm dịu, khiêm nhu, và tin chắc,
đầu phục đời sốngmình. Và Ngài sẽ mang ra áo đẹp nhất; và đeo
nhẫn, vào tay họ; và cho họ ăn Ma-na của Chiên Con đã bị giết.
Xin nhậm lời, Chúa ôi.
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130 Có những người mà đau ốm và bệnh tật. Họ có nhu cầu. Sa-
tan đã némhọ vào trongmột cái hố, không nghi ngờ gì, thiếu tiền
cho những ca giải phẫu. Không nghi ngờ gì, có nhiều người trong
họ không được mổ. Có lẽ thầy thuốc không thể đưa ra nguyên
nhân, thậm chí nếu người ta có tiền. Nhưng Ngài là Đức Chúa
Trời. Con cầu xin chính giờ này, dưới sự xức dầu của Đức Thánh
Linh đang hiện diện giờ này, rằng Ngài sẽ chữa lànhmỗi người ở
đây. Xin cho họ được lành từ đầu đến chân, hoàn toàn.
131 Nếu họ không có sự vui mừng; sự cứu rỗi của họ, họ không
thể vui hưởng nó nữa. Như Đa-vít ngày xưa, đã nói, “Xin ban lại
cho tôi sự vui mừng về sự cứu rỗi tôi.” Nguyện xin họ nhận lãnh
sự vui mừng và hạnh phúc, vì sự buồn rầu và mòn mỏi của họ,
vì Ngài là Vầng Đá trong xứ mòn mỏi. Ngài là nơi ẩn náu trong
lúc bão táp. Khi ma quỷ phóng ramọi bệnh tật và tên lửa vào họ,
Ngài là nơi ẩn náu trong lúc bão táp. Xin được như vậy, hôm nay,
Chúa ôi, chúng con cầu xin trongDanhĐứcChúa Jêsus. A-men.

Jêsus đang êm dịu tha thiết kêu gọi mọi người,
Kêu anh, luôn với tôi hồi lai,
Dẫu chúng ta tội tỗi, Ngài vẫn thương xót và
tha thứ,

Tha thứ cho anh và cho tôi.

Về nhà…
132 Bây giờ nếu quý vị muốn, tiến lên bàn thờ và quì gối xuống,
chúng tôi có thể cầu nguyện với quý vị, xức dầu cho quý vị, làm
bất cứđiều gì chúng tôi có thể làm.Quý vị được hoannghênh.

…mòn mỏi, về nhà;
Jêsus đang êmdịu, tha thiết, kêu gọimọi người,
Ngài gọi, Hỡi tội nhân, mau về nhà!

133 Quý vị yêu Ngài không? Teddy, xin anh cho chúng ta hợp âm
bài, “Tôi yêu Ngài, tôi yêu Ngài vì Ngài yêu tôi trước.” Anh biết
bài đó không?
134 Chúng ta hãy hát vì sự vinh hiển Ngài, trước khi chúng ta
thay đổi trật tự buổi nhóm, chờ một chút. Đây là sự thờ phượng.
Sứ điệp đã được rao ra. Tôi rất vui vì anh em nhận Nó. Hãy cầu
nguyện đểNó sẽ làm ích lợi cho anh em, vì nó đã làm tôi vui thích
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để nói Nó. Tôi cầu nguyện để sự hà hơi giống như vậy được ban
cho tôi, để nói Nó với anh em, anh em nhận lãnh Nó trong cùng
sự hà hơi Nó được ban ra. Xin Chúa ban phước cho để Nó đi vào
trong lòng anh chị em. Được rồi.

Tôi yêu Ngài,

Bây giờ hãynhắmmắt, khi chúng ta hát. Giơ tay chúng ta lên.

…Tôi yêu Ngài
Vì Ngài yêu tôi trước
Và mua chuộc sự cứu rỗi tôi
Trên cây Thập tự.

135 Bây giờ chúng ta hãy cúi đầu, ngân nga nó. Anh em yêu Ngài
không? Ngài chẳng rất thật với lòng anh em chăng? Không có
điều gì đó rất thật về Ngài ư? Tôi yêu Ngài vì Ngài yêu tôi trước,
quăng ra Sự sống từ Đồi Sọ,mócNó vào lòng tôi.
136 Đừngquên, AnhDrummond sẽ giảng cho chúng ta tối nay, tối
tiệc thánh. Nếu anh em yêu Chúa, hãy đến và dự tiệc thánh với
chúng tôi. Ý Chúa, tôi sẽ ở đây với anh em. Đó là con rể của Anh
Tony Zabel; Anh Thom từ Phi châu; con anh ấy, một thanh niên
tốt; Cơ-đốc nhân chân thật, vững vàng, thầy giảng trẻ tốt lành.

Vì Ngài yêu tôi trước
Và đã mua chuộc sự cứu rỗi tôi
Trên cây Thập tự.

137 Trong lúc chúng ta cúi đầu giờ này, khi đàn piano sẽ tiếp
tục dạo.
138 Kính lạy Chúa Jêsus, chúng con sắp sửa bước buổi nhóm
khác, Chúa ôi. Chúng con cảm ơn Ngài vì Đức Thánh Linh phán
với lòng chúng con. Và chúng con vui mừng, Chúa ôi, rằng Ngài
đã làm điều này cho chúng con. Và nguyện xin Lời Ngài không
trở về với Ngài luống nhưng, nhưng xin cho Nó hoàn thànhmục
đích của Nó. Xin cho Nó ở lại trong tất cả lòng chúng con, biết
rằng mọi sự chân thật và những sự lâu dài đến từ Đức Chúa
Trời, không cần tiền, không đòi giá. Thế thì sao chúng con lại
tranh đấu cho những thứ, mà làm nó như một công việc sinh tử
như vậy, cho những điềumà sẽ hưmất? Xin cho chúng con tranh
chiến nhiều hơn nữa, Chúa ôi, cho những việc mà sẽ không hư
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mất, mà không có giá. Giá được trả nhưng không, và được hoan
nghênh đến, “Kẻ nàomuốn, hãy để người ấy đến.”
139 Xin ban phước nhiều hơn cho buổi nhóm này. Xin nhậm lời,
Chúa ôi. Và gặp chúng con tối nay. Xin ban phước cho lễ báp-
têm. Xin cho có sự tuôn đổ lớn. Xin cho những người, mà sẽ chịu
phép báp-têm trong Danh Con yêu dấu Ngài, là Chúa Jêsus, xin
cho họ được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Xin cho những người này,
mà đã giơ tay lên, ăn năn, tội lỗi của họ, sáng nay, xin cho họ đến,
bước vào bên trong mặc áo lễ báp-têm, và đi vào hồ nước, và để
chứngminh với thế gian rằng họ đã được tha thứ tội. Và họ đang
chịu phép báp-têm, để họ được ghi tên vào sách. Xin nhậm lời,
Chúa ôi.
140 Xin ở cùng Anh Dummond tối nay khi anh mang đến cho
chúng con sứ điệp, tươi mới từ Ngai. Xin xức dầu cho anh bằng
Đức Thánh Linh. Và xin ở cùng chúng con khi chúng con dự tiệc
thánh. Xin cho lòng chúng con được tinh sạch, xin cho không có
sự ô uế nào trong chúng con. Nguyện xin Huyết của Chúa Jêsus
làm chúng con sạch chúng con khỏi mọi tội lỗi. Xin nhậm lời,
Chúa ôi. Xin lấy bệnh tật ra khỏi giữa chúng con, và ban cho
chúng con sự vui mừng và bình an. Chúng con cầu xin điều đó
qua Chúa Jêsus Christ. A-men.

Tôi yêu…
141 Anh emyêuNgài không?Nàohãy giơ tay lên với Ngài.

Tôi yêu Ngài
Vì-…

Bây giờ đưa tay ra và bắt tay với người ở bên cạnhbạn.

…trước…(Russell, tôi yêu Ngài. Nếu tôi chết
ngày hôm nay, tôi yêu Ngài.)

Và đã mua chuộc…

Đúng thế, đưa tay ra chung quanh và bắt tay.

…sự cứu rỗi
Trên cây Thập tự…

Được rồi, mời Anh Neville, nói đôi lời. Được rồi. 
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