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 Bây giờ, những băng ghi âm này, mà của buổi nhóm sáng
hôm nay, thì không phải để bán, nó chỉ dành cho Hội

thánh hay cho ai đó, vì nó nói về Lẽ đạo. Và trong những
buổi nhóm bên ngoài đó, nó có thể gây sự nhầm lẫn, vì thật
khó cho hai chúng ta đồng ý với nhau một cách hoàn toàn,
nhưng chúng ta phải là tấm lòng đến tấm lòng, dầu sao đi
nữa. Nhưng nó, chúng ta ở trong đền tạm tại đây, những băng
ghi âm này thì, anh em chú ý về…Nó chỉ dành cho những
người bạn, và đại loại như vậy.

2 Bây giờ chúng ta hãy cúi đầu chỉ một lát để cầu nguyện. Bao
nhiêu người muốn được nhớ đến trong lúc anh chị em cúi đầu?
Cứ đưa tay lên, nói, “Lạy Chúa, con—con có nhu cầu hôm nay, và
con cần ân điển củaNgài,” bất cứ điều gì nó dành cho.

3 Lạy Cha Thiên thượng của chúng con, giờ này chúng con đến
gần Ngôi thương xót của Ngài, vì chúng con được yêu cầu làm
điều này. Và chính là Con của Ngài, và Cứu Chúa chúng con đã
bảo cho chúng con, rằng nếu chúng con cầu xin Ngài bất kỳ điều
gì trong Danh Ngài, điều đó sẽ được ban cho. Do đó, lạy Chúa,
biết rằng chúng con đang sống trong bóng sự Đến của Ngài, và
giờ đây đang đứng trong bóng của sự thương xót Ngài, thế thì
chúng con sẽ kêu cầu, lạy Chúa, rằng Ngài sẽ lựa chọn, bởi Đức
Thánh Linh, những điều đó mà chúng con sẽ cầu xin. Và sáng
nay chúng con cảm thấy, rằng điều đó sẽ không trái với Lời Ngài
hay với sự công nghĩa vĩ đại của Ngài, và sự thương xót và ân
điển của Ngài, rằng nếu chúng con cầu xin để chúng con sẽ có
một sự thăm viếng đặc biệt từ Đức Thánh Linh hôm nay. Hầu
cho Ngài có thể đến giữa chúng con và sẽ phân biệt những ý
nghĩ của tấm lòng chúng con, khải thị cho chúng con những chỗ
yếu đuối của chúng con, và chữa lành bệnh tật của chúng con,
và hàn gắn những tấm lòng tan vỡ, và cứu những người hưmất,
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và chuẩn bị dân sự cho sự Đến của Ngài. Chúa ôi, xin nghe lời
cầu nguyện này.

4 Bây giờ chúng con sẽ đọc Lời Ngài. Và—và chúng con cầu
nguyện, Chúa ôi, rằng về bài học trường Chúa Nhật của chúng
con sáng nay, để Ngài sẽ mang đến bối cảnh của việc đọc và sẽ
khải thị Nó cho tấm lòng chúng con. Bởi vì, chúng con đến đây vì
một muc đích. Mục đích đó, chỉ một mà thôi, là biết Ngài nhiều
hơn. Chúng con là những Cơ-đốc nhân, bởi Đức tin, muốn biết
Ngài nhiều hơn. Những người mà chưa trở thành Cơ-đốc nhân,
đang muốn biết Ngài như Cứu Chúa của họ. Những người mà
đau ốm, muốn biết Ngài như Đấng Chữa Lành của họ. Và chúng
con cầu nguyện để sẽ không có một ai rời tòa nhà này, mà trống
không, nhưngmọi lời cầu xin sẽ được làm trọn từng chữ, và mọi
mong ước được đáp ứng, và mọi—mọi người được vui vẻ, và đi
ra khỏi tòa nhà, nói, giống như những người đến từ Em-ma-út,
“Lòng của chúng ta há chẳng nóng cháy trong chúng ta sao, khi
Ngài đã nói chuyện với chúng ta dọc đường?” Vì chúng con cầu
xin điều này trong Danh Chúa Jêsus. A-men.

5 Bây giờ đối với anh chị em mà muốn lật ra trong Sách của
mình. Thường thường, tôi đã tìm thấy, rằng trong những buổi
nhóm truyền giảng Phúc âm, mà chỉ khoảng hai mươi hay ba
mươi phút tạo nên ảnh hưởng tốt nhất cho một sứ điệp tâm linh
cảm động, và rồi thì có lời kêu gọi tin nhận. Nhưng đây là trường
Chúa Nhật, tôi thật không muốn làm theo cách đó sáng nay. Tôi
cảm thấy được thúc giục hơn để tranh thủ thời giờ của tôi và
nói về Lời.

6 Vậy thì, nếu ai đó không được thoải mái, quá lạnh, điều duy
nhất anh chị em phải làm là…Anh em của tôi, người canh giữ, ở
phía sau nhà thờ ở đó, cứ đưa tay anh lên giống như thế đằng
sau đó, với anh ấy, và anh ấy sẽ điều chỉnh lại nhiệt độ. Và chúng
tôi muốn anh chị em thoải mái và cảm thấy thực sự khỏe mạnh.
Và lắng nghe Lời, vì chúng tôi tin Đức Thánh Linh dạy chúng ta
Lời của Đức Chúa Trời. Và tất cả anh chị em có thể nghe rõ chứ,
ở phía sau? Nếu có thể được, anh chị em có thể đưa tay lên, nếu
anh—anh chị em có thể nghe rõ. Tốt lắm.
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7 Bây giờ tôimuốn anh chị em lật ra với tôi, tôi cómột vài đoạn
được viết ở đây, và vài câu Kinh Thánh. Vì vậy tôi muốn anh chị
em giở với tôi, trước tiên, đến Sách Rô-ma, Rô-ma, chương thứ
9. Và chúng ta muốn đọc cho một bài học Kinh Thánh, đầu tiên,
trong Rô-ma 9:11.

(Vì các con chưa sinh ra, cũng chưa làm điều chi lành
hay dữ, để có thể duy trì vững vàng mục đích của Đức
ChúaTrời theo sự lựa chọn, chứ chẳng phải theo việc làm,
nhưng theo Đấng đã kêu gọi;)

Thì có lời phán cho nàng rằng, Đứa lớn sẽ làm tôi đứa
nhỏ.

Như có chép rằng, Ta yêu Gia-cốp, và Ta ghét Ê-sau.

8 Cầu xin Chúa gia ơn của Ngài cho việc đọc lời Kinh Thánh
này. Và bây giờ dành cho một đề tài, để hỗ trợ cho bài học của
tôi, tôimuốn lấy đề tài này cho bài học:Nghe, Nhận Ra, LàmTheo
Lời Đức Chúa Trời. Tôi xin lặp lại điều đó lần nữa. “Nghe, và nhận
ra, và rồi làm theo Lời Đức Chúa Trời.”

9 Vậy thì, chúng ta đã hoàn toàn quen thuộc, chúng ta những
người tra xem Kinh Thánh ngày và đêm, và đọc báo của chúng
ta và nghe những bình luận viên tin tức, rằng thế giới này giờ
đây đang đứng trong gọng kiềm của hai lực lượng thuộc linh
lớn. Và họ là cả hai lực lượng tôn giáo. Và tôi tin rằng những lực
lượng lớn này chẳng bao lâu sẽ đến. Và cả hai lực lượng lớn này
được tượng trưng cho hai con trai của Y-sác. Cách mà Đức Chúa
Trời, trong sự khôn ngoan vô hạn của Ngài, đã báo trước mọi
điều cho chúng ta; rằng chúng ta có thể bởi những điều này biết,
chắc chắn, những gì đặt ở trước chúng ta. Đã làm cho nó rất rõ
ràng, rằng Đức Chúa Trời và Lời Ngài, và thiên nhiên và vũ trụ
của Ngài, được sắp xếp thật hoàn hảo với nhau, đến nỗi ngay cả
tội—tội nhân có thể thấy điều gì đó sắp sửa xảy ra. Đức Chúa Trời
cũng đã sắp đặt nó. Không ai tự bào chữa được.

10 Bây giờ, chúng ta thấy trong hai con trai nàymà khi họ, ngay
cả trước lúc họ sinh ra, họ đã tranh chiến với nhau. Thậm chí
qua mẹ đồng trinh của họ…Vì, nàng là gái đồng trinh, Rê-bê-ca
xinh đẹp đã kết hôn với dòng dõi công nghĩa của lời hứa Đức
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Chúa Trời, là Y-sác; rằng họ là hai người tin Đức Chúa Trời đầy
dẫy Thánh Linh, biệt ra thánh, được định trước cho chính hôn
nhân mà họ đã kết hiệp với nhau. Đức Chúa Trời đã biết trước
điều đó. Và làm sao điều như vậy đến qua một người mẹ đó, bởi
một người cha? Một người, một người rất gian ác; và một người
khác, rất tốt; và làm thế nào người tốt trông như là người gian
ác và người gian ác trông như là người tốt.
11 Bây giờ điều đó thì, đã luôn luôn xảy ra, luôn luôn sẽ là
chương trình của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không thể thay
đổi chương trình củaNgài. Bởi vì, Ngài làm cho chương trình của
Ngài hoàn hảo, vì đó là phần của Ngài.
12 Trong vườn Ê-đen, tội lỗi quá đẹp đến nỗi nó lôi kéo Ê-va ra
khỏi sự công nghĩa, để phạm tội. Và cũng chính trong vườn nơi
có cây Sự Sống, cũng có cây sự chết.
13 Chúng ta biết điều đó ngày nay như luật tương phản. Rằng,
nơi nào có điều tốt, thì ở đó có điều xấu; nơi nào có điều đúng,
thì cũng có điều sai. Và chúng ta sẽ không bao giờ, cho dù môi
trường của chúng ta có thể thế nào, có thể tự rũ bỏ mình khỏi
sự có mặt của hai cực đó. Bởi vì, Phao-lô đã nói, “Khi tôi muốn
làm điều lành, thì điều dữ dính dấp theo tôi.” Tội nhân sẽ không
bao giờ tách ra khỏi Cơ-đốc nhân, Cơ-đốc nhân ra khỏi tội nhân.
Sẽ luôn luôn, có một lời chứng về điều phải, và một lời chứng về
điều trái. Và anh chị em có sự lựa chọn của mình. Anh chị em
phải đứng về bên này hay bên kia.
14 Nhưng trong hai con trai này, thật lạ lùng biết rằng, trước khi
họ được sinh ra, cả hai đều cùng một dòng dõi, từ Y-sác, mà là
lời hứa. Bây giờ, bài học của chúng ta dài một chút, và tôi muốn
có đủ cơ sở cho đến lúc anh chị em có thể thấy một cách chính
xác những gì tôi đang nói về. Và con trai đầu tiên, Ê-sau, được
sinh ra; chúng ta tìm thấy không chỉ họ gây ồn ào và tranh chiến
trong lòng mẹ, nhưng họ đã đến từ bà, sự tranh chiến, Ê-sau ra
trước, và Gia-cốp nắm lấy gót chân anh ta. Và họ vẫn còn đang
tranh chiến.
15 Và thật điều đó, thật nó có thể đến từ người cha haymẹ hoàn
hảo, thánh khiết, được lựa chọn, trong sạch, biệt ra thánh! Vì
thể để đặt cơ sở cho nó, điều đó, Đức Chúa Trời kêu gọi bởi sự
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lựa chọn. Nó phải là vậy. Cho dầu cha và mẹ của anh chị em tốt
đến đâu đi nữa, họ tử tế đến đâu đi nữa, cho dẫu cha và mẹ của
anh chị em là Cơ-đốc nhân thế nào chăng nữa, nó vẫn đặt anh
chị em như là một cá nhân, chỗ đứng của anh chị em trước Đức
Chúa Trời. Bài học này dạy rằng, rằng họ, cả con cái, thậm chí
bởi những người được lựa chọn và kêu gọi của Đức Chúa Trời,
cha và mẹ, một người nữ đồng trinh và một người nam thánh
khiết, người mà cuối cùng qua dòng dõi của mình đã đến Chúa
Jêsus Christ. Người được sinh ra nhưmột người từ kẻ chết. Người
được thử thách, cha người trước người. Và người được hứa, qua
dòng dõi này của Y-sác, mà cả thế gian sẽ được cứu. Và từ một
người giống như thế, và huyết người quá thanh sạch đến nỗi Đức
ChúaTrời khôngđể chongười Phi-li-tin thậmchí đụngđếnngười
mẹ, sau khi Áp-ra-ham đã dâng nàng cho vua. Đức Chúa Trời đã
giáng họa cho nhà ông, và phán, “Ngươi gần kề cái chết,” giữ cho
dòng huyết đó thanh sạch. Và Rê-bê-ca đó, một người mẹ được
Đức Chúa Trời sai đến và Đức Chúa Trời kêu gọi, thánh khiết,
công nghĩa. Và từ dòng dõi thánh khiết đó đã xuất hiện một kẻ
phản loạn vàmột người tin. Thấy không? Vì vậy nó nằm trong sự
kêu gọi củaĐức Chúa Trời, sự lựa chọn củaĐức Chúa Trời.

16 “Và trước khi một người được sinh ra, Đức Chúa Trời đã
phán, ‘Ta yêu Gia-cốp và ghét Ê-sau,’ trước khi người được sanh
ra.” Vậy chúng ta cảm thấy như thế nào. Người nào đómà có Đức
Chúa Trời nói với mình và mời anh chị em đến với bàn tiệc Ngài
và đến với Nhà Ngài, và trở nên con trai hay con gái của Ngài,
không có gì thật lớn lao như điều đó.

17 Hai chàng trai này, nếu chúng ta chú ý bản chất của họ, một
trong họ là người thuộc linh, đó là Gia-cốp. Và người xác thịt là
Ê-sau. Nhưng cả hai đều là tin kính. Và điều đó cũng xảy ra qua
các thời đại, xác thịt và thuộc linh.

18 Ê-sau tiêu biểu cho người thế gian, xác thịt, có khuynhhướng
sùng đạo, nhưng không bao giờ có thể. Nó đã không ở trong
ông để có thể làm điều đó. Ông không thể làm điều đó. Trong
ông không bao giờ có thể vượt qua những sự của thế gian, việc
xác thịt.
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19 Nhưng, Gia-cốp, thật quá dễ cho ông để thực hiện điều đó.
Bây giờ, Gia-cốp, một mục đích Gia-cốp có, và đó là ông đã ước
mong quyền trưởng nam ấy, cho dù ông phải có nó bằng cách
nào đi nữa, ông cứ phải có nó vậy.

20 Và thần linh đó của sự sanh ra ấy vẫn còn tiêu biểu trong thế
giới ngày nay, và giờ đây nó đang tiếp diễn: tín hữu thuộc linh; và
người xác thịt, tín hữu xác thịt. Không ai có thể nói cả hai không
mộ đạo. Họ sùng đạo. Người ta không nói rằngmột người đã hầu
việc “thần tượng” còn người kia hầu việc “Đức Chúa Trời.” Cả hai
đều là đầy tớ của Đức Chúa Trời.

21 Bây giờ, để ý kỹ những câu Kinh Thánh bây giờ dựa trên đề
tài này, vì tôi chắc chắn nó sẽ giúp anh chị em. Hiểu không? Này,
“Không phải mọi người nói, ‘Lạy Chúa, lạy Chúa’ thì sẽ được vào
đâu, nhưng chỉ ai làm theo ý chỉ của Cha Ta trên Trời.”

22 Vậy thì nếu anh chị em chú ý, Gia-cốp có một điều mà ông
muốn, bởi vì, theo như Lời, các ơn phước và điều—điều tốt đẹp
nằm trong quyền trưởng nam. Và, Gia-cốp, đó là mục tiêu duy
nhất của ông, điều duy nhất ông có trong đầu là “có được quyền
trưởng namđó.” Và Ê-sau khinh thường nó. Ngườimà thực sự có
nó, lại xem thường nó, hay ông đã xấu hổ vì nó. Nhưng Gia-cốp
muốn cónóbất chấp ông có đượcnó thếnào, ôngmuốn cónó.

23 Đó là cách với người tin thuộc linh ngày nay. Người ấy không
quan tâm các bạn cười nhạo người ấy thế nào, các bạn làm trò
đùa nhiều thế nào, người ấy phải hành động lố bịch đối với kẻ
có tâm trí xác thịt thế nào. Mục tiêu duy nhất của người ấy là
quyền thừa kế. Người ấy muốn đến với Đức Chúa Trời, vì nó là
bẩm sinh trong người. Người đó không thể dừng được.

24 Gia-cốp nghĩa là “người chiếm chỗ” hay “kẻ lừa dối.” Nhưng
sau khi tìm thấy và đi vào sở hữu quyền thừa kế, ông đã được
thay đổi. Đó là con người xác thịt, thay đổi. Sau đó ông được gọi,
Gia-cốp,một “hoàng tử với Chúa,” người đã vật lộn vớiNgài.

25 Người tin xác thịt ngày nay, “Ồ, miễn là tôi đi nhà thờ và làm
những gì đúng, điều đó có gì khác đâu?” Đó là nhóm của Ê-sau.
Ông vẫn còn làm trò đùa và khinh thường quyền trưởng nam,
Ông không quan tâmđếnnó. NhưngGia-cốpưa thích nó.
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26 Và người nam thuộc linh, và người nữ thuộc linh ngày nay,
mà được lựa chọn, được định trước bởi Đức Chúa Trời đến với
Sự sống Đời đời, nếu họ phải bán mọi thứ họ có, nếu họ phải
bị gạch tên khỏi mọi sổ sách giáo hội trong nước, họ vẫn muốn
quyền thừa kế đó. Nó là điều duy nhất họ lưu tâm, “chỉ có cho
được quyền thừa kế đó,” chỉ vậy thôi. Cho dẫu thế nào, ở mức
độ nào họ phải tiếp tục, nếu họ phải quỳ tại bàn thờ và khóc,
bu-hu, nếu họ phải chạy qua các—các—các nơi và quay trở về
và sắp xếp mọi chuyện đâu vào đó, và bán đi những gì họ có,
hay—hay từ bỏ mọi thứ họ có và trở nên một kẻ hành hương và
khách lạ, không thành vấn đề. Họ muốn có quyền thừa kế. Họ
chỉ quan tâm thế thôi, quyền thừa kế. Vậy thì, đừng trách họ. Họ
không thể tránh được điều đó. Họ đã được định trước cho điều
đó, được lựa chọn với nó.

27 Và rồi chúng ta thấy rằng hai người này, thuộc linh và xác
thịt, đó là cách nó luôn xảy ra. Đó là cách nó xảy ra ngày nay. Nó
luôn luôn đã xảy ra cách ấy.

28 Ca-in và A-bên. Trong vườn Ê-đen, khi Ê-đen được tạo ra, có
hai cây cho một người để lựa chọn. Một cây, người trở nên khôn
ngoan; cây kia, người trở nên Sự Sống. Có hai chàng trai, Ca-in và
A-bên, cả hai đềumộ đạo.Một người trong họ ước ao Sự sống Đời
đời, và người dâng lên cho Đức Chúa Trời, bởi đức tin, một của
tế lễ xuất sắc hơn Ca-in. Một hình bóng hoàn hảo về các giáo hội
ngày nay: giáo hội xác thịt, hội thánh thuộc linh. Và không nghi
ngờ ngoài những gì tôi đang nói với cả hai giai cấp ngay bây giờ,
và có lẽ bằng cuộn băng ghi âm này sẽ nói với hàng chục ngàn
người trong họ.

29 Nhưng, hãy xem, giáo hội tự nhiên, nó chỉ là giáo hội xác thịt.
Họ chưa bao giờ có thể vượt quá điều tầm thường đó về “Tôi đã
gia nhập giáo hội. Nếu tôi đi nhà thờ, nếu tôi làm hết sức mình,
đó là tất cả những gì mà Đức Chúa Trời đòi hỏi.” Vậy thì, đó cũng
chính là điều mà Ca-in đã làm. Ông đi và làm một bàn thờ. Ông
đã dâng một của lễ, mang đến các trái cây của đất. Và ông nói,
“Đây này, thưa Đức Chúa Trời. Đó là những gì tốt nhất mà con
có. Nhận nó hay để nó lại.” Đó là cách tín hữu xác thịt tin ngày
hôm nay. “Thưa Chúa, con sẽ đi nhà thờ. Con sẽ tham gia nhóm
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tốt nhất con có thể tìm được. Con sẽ đóng góp tiền của con cho
hội thánh. Con sẽ làm những điều đúng. Bây giờ, đây là những
điều tốt nhất con có thể làm. Con sẽ giúp mua ít than cho người
đàn bà góa. Hay là, con sẽ cho trẻ em ít quần áo.” Những điều đó
được thôi, không ai nói điều gì chống lại nó. “Nhưng chỉ vậy đó,
chỉ thế thôi. Nếu Ngài muốn nó, hãy nhận nó; nếu Ngài không,
Ngài không phải nhận nó.” Vậy thì, đó là thái độ của giáo hội xác
thịt ngày nay.
30 Nhưng hội thánh thuộc linh! A-bên, bởi sự khải thị, bởi ân
điển, ông đã thấy vượt xa điều đó, và bởi đức tin ông đã dâng
cho Đức Chúa Trờimột của tế lễ xuất sắc hơn Ca-in. Và nó đã làm
chứng cho sự công nghĩa của ông, Đức Chúa Trời.
31 Cũng điều như vậy đã xảy ra với Ích-ma-ên và Y-sác. Một
người là xác thịt, còn người kia là thuộc về Thánh Linh. Một, bởi
người nữ nô lệ; một, bởi người nữ tự do.
32 Điều tương tự cũng đã xảy ra với Y-sơ-ra-ên và Mô-áp, hai
hội thánh lớn đến với nhau. Và khi Y-sơ-ra-ên đang muốn đi đến
nơi được hứa cho họ, hội thánh thuộc linh, những người của Gia-
cốp, Y-sơ-ra-ên ở trên đường; những người của Ê-sau gặp họ,Mô-
áp, giáo hội đầy quyền lực. Và lãnh tụ lớn của giáo hội, Ba-la-am,
đã đi xuống để rủa sả người anh emmình, nhưng ông thấy rằng
ông không thể rủa sả anh em mình. Ông đã thất bại, với sự mù
mắt ông, đã không thấy được kế hoạch đã được định trước, đó,
và để hiểu được Lời Đức Chúa Trời.
33 Đầu tiên, “Đức tin đến bởi sự nghe, nghe Lời Đức Chúa Trời.”
Rồi người tin nghe Nó, hiểu Nó, và làm theo Nó. Người xác thịt
sẽ nghe Nó, âm thanh của Nó, nhưng không bao giờ…Nghe có
nghĩa là “hiểu” Nó. Nhìn xem, đang nhìn vào cái gì đó; nhưng
để thấy nó, là để “hiểu” nó. “Nếu một người chẳng được sanh
lại, thì người ấy chẳng thể nào thấy hay hiểu được Nước Đức
Chúa Trời.”
34 Bây giờ, ở đây Y-sơ-ra-ên đến, đến với lời hứa của Đức Chúa
Trời, rằng họ được hướng vềmiền đất hứa. Không phải là những
kẻ vô tín, nhưng là những người tin, tin vào cùng Đức Chúa Trời
mà Y-sơ-ra-ên có, đi ra cố rủa sả người anh em mình, vì ông nói
người anh em của ông, chắc chắn là không công nghĩa vì người
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đó đã làmnhiều điều xấu. Nhưng, anh chị em thấy, ông đã không
thấy được sự lựa chọn.

35 Cũng điều như vậy với Ê-sau và Gia-cốp! Ê-sau dường như là
người tốt hơn. Ông đã ổn định và làmnhững việc từ thiện. Ông—
ông chăm sóc người cha già mù lòa của ông, đem cho người thịt
thú rừng và chăm sóc người, và là một chàng trai tốt. Nhiều điều
mà người tin xác thịt làm theo con đường tôn giáo, giúp đỡ xã
hội, và—và trả các phiếu thanh toán viện phí cho dân chúng, và
những việc có tính cách tôn giáo, nhưng đó không phải là những
gì tôi đang nói về.

36 Mô-áp thì tốt, một quốc gia lớn, một người anh em đối với
ông. Và Gia-cốp đã làm mọi thứ, ông đã từng là một người nổi
loạn; nhưng tuy nhiên ông có một điều để đạt cho được, đó là
giành lấy lời hứa đó, quyền thừa kế đó. Ở đây Y-sơ-ra-ên đến, các
con cái củaGia-cốp, với cùngmục tiêu. Bây giờ ai sẽ là đúng?

37 Ba-la-am đã xây bảy bàn thờ; có bảy bàn thờ trong Y-sơ-ra-
ên. Ba-la-am dâng bảy của tế lễ các con thú tinh sạch; Y-sơ-ra-
ên dâng bảy của lễ các con thú tinh sạch. Tại đó, nếu cứ xem
về mặt nghi thức, Mô-áp cũng sùng đạo như là Y-sơ-ra-ên, Ê-sau
cũng ngoan đạo như Gia-cốp, và Ca-in cũng ngoan đạo như A-
bên. Nhưng, chính sự chọn lựa là điều quan trọng.

38 Mù quáng làm sao! Mù quáng làm sao các con cái của Ê-sau,
nói vềmặt thuộc linh, những ngườiMô-áp, nhìn xuống trên Y-sơ-
ra-ên và nói, “Hãy nhìn họ. Họ không phải làmột giáo phái. Họ là
một đám người nổi loạn. Họ sống trong các lều. Còn chúng ta là
một nước lớn.Họ làmnhữngđiều ác. Vàhọ không có tổ chức giữa
họ. Họ chỉ đang đi vòng quanh, đi theo một tiên tri.” Nhưng ông
không thấy con Rắn bằng Đồng và hòn Đá bị đánh đi trước họ.
Ông không thấy nhóm người được kêu gọi ra, được chọn đi theo
mệnh lệnhThiêng liêng củaĐứcChúaTrời đếnmiềnđất hứa.

39 Đó là cách nó xảy ra ngày hôm nay. Họ nói, “Đó là một đám
cuồng tín thánh. Đó là một đám người là người thế này, thế kia,
hay thế nọ.” Nhưng họ không thấy rằng nó đang đi theo sự chỉ
dẫn của Lời Đức Chúa Trời.
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40 Y-sơ-ra-ên trên đường tới đất hứa. Đức Chúa Trời, trong Lời
Ngài, đã hứa.

41 Gia-cốp, lý do mà ông đã chọn để tìm thấy quyền thừa kế đó,
bất chấp, ông muốn có được nó, bởi vì rằng ông đã biết quyền
trưởng nam giữ những phước hạnh. Nó nắm giữ sự sống. Ông
không quan tâm nó đến thế nào, ông chỉ muốn có được nó. Đó
là điều chính yếu. Nó đến trên mức độ nào, không thành vấn
đề. Ông muốn có nó. Và ông phải có nó. Và ông đã có được nó.
“Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, họ sẽ được no đủ.”
Ông đã ở trên con đường mình, và ông theo đuổi nó, và ông đã
nhận được nó.

42 Y-sơ-ra-ên đã ở trên con đường đến đất hứa. Cho dầu người
Mô-áp và những lời rủa sả cố đặt trên họ, họ đi thẳng đến
đất hứa.

43 Và ngày hôm nay, quý vị sẽ không bao giờ…cho dầu họ có
bao nhiêu luật lệ đi nữa, bao nhiêu sự bắt bớ, bao nhiêu sự bách
hại, bao nhiêu điều ác họ nói, bao nhiêu lần họ gọi “kẻ cuồng tín
thánh,” bao nhiêu lần họ nói những điều ác đó, hội thánh sẽ đi
tới. Nó phải vậy. Nó đang ở lại trong Lời Đức Chúa Trời.

44 Một lần nọ hai vua đến với nhau. Một trong họ là A-háp, một
người xấu, người kia là Giô-sa-phát; hội thánh thuộc linh, hội
thánh xác thịt.

45 A-háp là người tin lưng chừng. Ông có các tiên tri. Họ không
phải là những kẻ vô tín. Họ không phải là những kẻ thờ thần
tượng. Họ là những tiên tri người Y-sơ-ra-ên, nhưng họ được dạy
và nuôi ăn và mặc bởi vua A-háp. Nó trở nên giống một nơi họ
có tất cả sự hậu thuẫn về chính trị.

46 Giô-sa-phát xuất hiện, đi xuống, kết thànhmột liênminh,mà
là sai trật.

47 Anh chị em không nên bao giờ móc nối với kẻ chẳng tin.
Chúng ta sẽ không bao giờ, không chút nào, ghi tên của chúng ta
trong các sách giáo hội mà không tin Phúc âm trọn vẹn. Không
bao giờ! Anh chị em sẽ gặp rắc rối.
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48 Và họ đã gặp rắc rối. Và người công bình này nói, “Chúng ta
chẳng nên cầu hỏi Chúa trước tiên, và tìm xem chúng ta nên đi
đến Ra-mốt Ga-la-át chăng?”
49 Bây giờ hãy xem bối cảnh trông hoàn hảo như thế nào.
“Chúng ta làm chủ Ra-mốt Ga-la-át. Nó là tài sản của chúng ta,
và những người Sy-ri đã lấy nó đi từ Đức Chúa Trời hằng sống.
Chúng ta sẽ đi lên và sở hữu đất này chứ?” Và ông đọc bài diễn
văn quá hay, và quá hợp pháp, và quá công bình, cho đến nỗi
Giô-sa-phát đã xiêu lòng.
50 Và, ngày nay, người ta có thể đứng trên bục giảng với tri thức
và tài diễn thuyết, và học thức, cho đến nỗi họ có thể giải thích
Quyền năng của Đức Thánh Linh cách xa khỏi Kinh Thánh. Họ
có thể giải thích sự chữa lành Thiêng liêng sai trật. Họ có thể giải
thích việc nói tiếng lạ và sự thông giải, họ có thể giải thích phép
báp-têmbằngĐức Thánh Linh, dành cho thời khác.
51 Nhưngmột người được Đức Chúa Trời chọn lựa,một người…
“Chiên Ta biết Tiếng Ta.” Anh chị em đã có sự lựa chọn đó của
Đức Chúa Trời đối với mình, điều đó sẽ không bao giờ làm cho
anh chị em vấp ngã.
52 Giô-sa-phát, vua công bình nói, “Không có tiên tri nào, để
chúng ta có thể cầu hỏi Chúa sao?” A-háp đã định đi ramà không
có điều đó.
53 Đó là cách giáo hội xác thịt đang làm hôm nay. Ồ, họ có các
viện thần học đầy những thầy giảng, những vĩ nhân, những giáo
sư lớn, thông minh, khôn ngoan, bén nhạy, ồ, chao ôi, vượt quá
sự—sựkhôn sáng hội thánh tự-…hayhội thánh thuộc linh.
54 Vào thời Nô-ê, trong những ngày đó, hãy xem giáo hội xác
thịt. Họ là gì? Những nhà khoa học, thợ xây, những người thông
minh. Nhưng những người được lựa chọn, Hê-nóc và Nô-ê, là
những người chăn cừu và nông dân, khiêm nhường, không học
thức, không thông minh, nhưng biết Đức Chúa Trời của mình;
điều gì đó trong họ, đang hành động, đang kêu gọi. Chúng ta sẽ
bàn đến điều đó saumột lát.

Lúc ấy, vậy Giô-sa-phát nói, “Há chẳng có một tiên tri
nào sao?”
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55 Ồ, dĩ nhiên, người xác thịt họ có. “Chắc chắn, chúng ta có. Tôi
có viện thần học dưới đây, đầy cả.”
56 Mang đến bốn trăm người. Vậy thì, đây không phải là những
kẻ vô tín. Họ là những người thờ phượng Giê-hô-va-Đức Chúa
Trời. Đến gần, và họ nói, “Chúng ta hãy chờ một chút và chúng
ta sẽ nói tiên tri.” Và vì vậy họ đến cùng nhau. Và họ trở lại với,
“Lời của Chúa,” và họ nói, “CHÚA PHÁN NHƯ VẦY.” Các tiên tri
Y-sơ-ra-ên. “CHÚA PHÁN NHƯ VẦY. Hãy đi lên, Chúa ở cùng vua.
Và vua sẽ chiếm được Ra-mốt Ga-la-át, vì nó thật sự thuộc về Y-
sơ-ra-ên.” Và một trong những người đầu trưởng làm cho ông
hai sừng sắt lớn, như là đại diện, và ông đi để đẩy. Ông nói, “Với
khí dụng này vua sẽ đẩy Y-sơ-ra-ên…hay đẩy dân Sy-ri ra khỏi
Ra-mốt Ga-la-át.”

Nhưng, Giô-sa-phát, có điều gì đó trong ông!
57 Ồ, tôi hi vọng rằng Đức Chúa Trời để điều này vào lòng anh
chị em. Không có gì anh chị em có thể tự dạy mình được. Không
điều gì anh chị em có thể tự đọc được. Đó là những gì Đức Chúa
Trời, bởi sự lựa chọn, làm cho anh chị em. “Không phải là người
nào nôn nả hay bôn ba mà được-…Ấy là bởi Đức Chúa Trời tỏ
bày lòng thương xót.”
58 Giô-sa-phát nói, “Họ là những người ăn mặc đẹp.” Không
nghi ngờ gì ông nói điều gì giống như thế này, “Họ thì thông
minh, và những người thông minh nhất tôi từng nghe đến. Họ
được giáo dục cập nhật. Họ có lập trường nhưmột. Họ có sự liên
kết lớn trong vòng họ. Và họ thông minh, và họ có nhiều về Lẽ
thật với họ.”
59 Mọi lỗi lầm đều có Sự thật. Lời nói dối lớn nhất đã từng được
nói có chín mươi-…[Băng trống—Bt.] phần trăm là Sự thật trong
đó, là lời nói dốimà Sa-tan đã nói với Ê-va.
60 “Ồ, có rất nhiều Lẽ thật trong những gì họ đang nói, nhưng
không cònmột người nào nữa chăng?”
61 Ồ, anh chị em nghĩ con người đó nói gì? “Khi mà chúng ta
có bốn trăm người ở đây, thuộc loại thông minh nhất, giỏi nhất
ở đây? Họ không phải ở ngoài đây trong đồng vắng chạy quanh
quẩn nửa trần truồng, da cừu bao bọc quanh người, hay điều gì
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đó. Họ là những người mà ta đã cho ăn, ta đã giáo dục. Họ không
phải những người không biết những điều cơ bản ABC của họ. Họ
là những học giả, và họ biết sự việc. Họ ở lại, ngày và đêm, đọc
các bản văn và lời tiên tri. Họ biết điều gì là đúng. Ta đã bảo họ
sẵn sàng. Và họ đang đứng đây như một, bốn trăm người, đồng
nói, ‘Hãy đi lên, Chúa ở cùng vua.’”
62 Nhưng nếu tôi có thể đọc tâm trí của Giô-sa-phát trong một
vài phút, “Chỉ có một người nào đó không có mặt,” ông hẳn nói.
“Chỉ có điều gì đó dường như không đúng. Há chẳng có thêmmột
người nữa, ở nơi nào đó sao?”
63 “Ồ,” ông ta nói, “vâng, cómột người nữa, nhưng ông ta không
thuộc về tổ chức. Ông ta là loại người khác. Ông ta chỉ là kẻ
nổi loạn.” Ông ta giống Gia-cốp. “Nhưng chúng ta có thể cầu hỏi
người ấy. Họ nói ông ấy là một tiên tri. Nhưng tôi nghi ngờ điều
đó, vì ông ấy luôn rủa sả tôi, nói thế này, kia, hay nọ, hay ông ấy
chẳng bao giờ nói tiên tri tốt đẹp về tôi.” Làm thế nào ông có thể
làm được? Hiểu không?
64 Vì vậy họ nói, “Chúng ta hãy đi kiếm người ấy. Người là con
trai của Giêm-la.” Vậy họ đi và kiếm ông.
65 Và ai đó đã gặp ông trên đường, nói, “Bây giờ, ông phải nói
giống điều họ nói. Ông phải đồng ý với hiệp hội. Nếu ông không
làm như vậy, thì khốn cho ông!”
66 Ông nói, “Tôi sẽ nói những gì Đức Chúa Trời đặt vào miệng
tôi để nói, và không điều gì khác.”
67 Rồi sau đó ông đi lên đó, và họ cho ôngmột đêm, ông nói, “Cứ
đi lên, nhưng tôi thấy Y-sơ-ra-ên tản lạc giống như chiên không
có người chăn.”

Và A-háp nói, “Ta đã chẳng bảo ngươi sao?”
68 Bấy giờ, có bốn trăm người chống lại một. Bốn trăm được
huấn luyện, thông minh, có học thức, những người thông tuệ
chống lại một người dốt nát bé nhỏ, như chúng ta có thể gọi ông,
Mi-chê. Một người, nhưng tuy nhiên một người đó có Lời của
Chúa, điều đó làm cho khác biệt. Mỗi người trong họ đều là giả,
nó được chứngminh đều là giả. Vì saoMi-chê quá khác như vậy?
Có phải ông phải nghèo đi, để khác biệt? Không. Điều…Điều gì
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làm choMi-chê khác biệt, ông đã ở lại với Lời. Lời Chúa là những
gì ông ở lại với.

69 Vậy thì trong những ngày này, đã được hứa rằng, “Đức Chúa
Trời sẽ đổ ra Thần của Ngài.” Đó là lời hứa bởi Đa-ni-ên, rằng,
“Dân sự, trong những ngày khi hòn đá đụng vào chân tượng,
dân sự mà biết rằng Đức Chúa Trời mình sẽ mạnh mẽ mà làm.”
Lời tiên tri này đến lời tiên tri khác! Và tất cả các thần học viện,
thế giới, không thể lấy nó ra được. Đức Chúa Trời đang làm điều
đó, dù sao đi nữa, và dân sự sẽ đi theo nó. Hiểu không? Xác thịt
và giáo…Hội thánh tự nhiên và hội thánh Siêu nhiên. Anh chị
em thấy, Lời làm nên sự khác biệt.

70 Đó là những gì Gia-cốp nghĩ, “Và dẫu sao đi nữa, tôi biết
tôi có thể không bao giờ được ban phước trừ phi tôi có được
quyền trưởng nam đó. Quyền thừa kế đó là những gì tôi sẽ phải
nắm giữ.”

71 Và, nhưng Ê-sau ghét nó, và tuy nhiên, con cái ông cũng làm
giốngnhưvậy, cho đếnngàynay.Họ ghét nó. Luôn luôn là thế.

72 Bất cứ khi nào có một cuộc phục hưng, nó luôn sinh đôi. Đó
là một lời nhận xét thô lỗ, nhưng nó thật. Khi có sự sinh ra, từ Y-
sác và Rê-bê-ca, nó đã sinh đôi. Khi thế giới được tạo dựng, nó đã
sinh đôi, hai cây. Và khi Ca-in vàA-bên sinh ra, nó đã sinh đôi. Khi
Ích-ma-ên và Y-sác được sinh ra, sinh đôi. Và khi Ê-sau và Gia-
cốp được sinh ra, sinh đôi. Một trong họ, tự nhiên (một trong họ,
thuộc về thế gian); người kia, Siêu nhiên. Và một người nhìn vào
tự nhiên, trí tuệ; người kia bước đi bởi Thánh Linh. Luôn luôn là
cách đó. Khi giáo hội Lutheran xuất hiện…

73 Chúng ta hãy ví dụ Ngũ Tuần, trước tiên. Hãy nhìn sự sinh ra
Ngũ Tuần. Nó mang đến một cuộc phục hưng mạnh mẽ, to lớn
tràn lan thế giới được biết đến, Ngũ Tuần. Không lâu sau ngày lễ
Ngũ Tuần cho đến nỗi Phao-lô đã nói, rằng, “Sẽ có những người
dấy lên giữa vòng họ, với những điều bội nghịch, và sẽ quay dân
sự khỏi Đức Chúa Trời.” Và điều đó hoàn toàn chính xác những
gì họ đã làm. Nó sinh đôi.

74 Khi giáo hội Lutheran được sinh ra, Martin Luther đã mang
đến một cuộc phục hưng thuộc linh. Đã không lâu cho tới khi Ê-
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sau đến đây, ngay đằng sau ông, và đưa dần nó vào tổ chức. Và
nó đã sinh đôi.

75 Rồi sau đó, đến Giám Lý, Jonh Wesley, một cuộc phục hưng
thuộc linh. Và sau đó, đến sự tổ chức, đưa nó vào tổ chức. Và nó
đã sinh đôi.

76 Và sau đó, đến Ngũ Tuần, một cuộc phục hưng. Và bây giờ họ
đã tổ chức nó, và bấy giờ họ đã ổn định thành một tổ chức. Và
nó đã sinh đôi.

77 Nhưng dòng dõi thuộc linh đó của Đức Chúa Trời hằng sống,
dù nó phải là kẻ kiều ngụ, dù nó phải là kẻ rày đây mai đó, nó
luôn tạo nên sự tách biệt. Ê-sau đã không ở thật lâu với Gia-cốp.
Ngay khi Gia-cốp lấy được quyền trưởng nam (ngợi khen Đức
Chúa Trời), đã kêu gọi sự tách biệt. Và khi một người…Tôi không
quan tâm anh chị em thuộc giáo hội nào, nếu đó là xác thịt, và
những hiệp hộimà anh chị em cùng điều hành với, những người
mà anh chị em chơi bài với, và các hội văn chương của mình, và
đại loại như vậy; khi anh chị em nhận được quyền thừa kế, điều
nào đó mà sâu thẳm trong lòng anh chị em đã đói khát về Đức
Chúa Trời, khi anh chị em nhận điều đó, nó kêu gọi một sự phân
rẽ. “Hãy ra khỏi chúng, và các ngươi hãy phân rẽ, Đức Chúa Trời
phán.” Sự phân rẽ!

78 Giáo hội ổn định. Hãy xem, nó không thể đi tới. Ê-sau là một
hình bóng rất tốt của tín đồ xác thịt ngày nay, không bao giờ
có thể thắng được thế gian. Ông không thắng được những việc
thuộc về thế gian. Họ vẫn còn thích những cuộc chè chén thỏa
thích của họ, nhảy múa của họ, làm móng tay móng chân của
họ và, những người nữ, trên những khuôn mặt của họ, và—và
cắt tóc của họ và—vàmặc những bộ áo quần nhỏ, ngắn cũn cỡn;
và—và đàn ông thích đi ra đến những phòng đánh pun, và—và
hút thuốc, và kể những chuyện cười tầm thường bẩn thỉu; và vẫn
thuộc về giáo hội. Họ chẳng bao giờ có thể thắng được những
điều đó. Ê-sau cũng chẳng bao giờ có thể. Nhưng tuy nhiên, là
người sùng đạo, ông phải ổn định với một quan điểm trí tuệ.
Đó cũng chính là điều giáo hội làm ngày hôm nay. “Chúng ta sẽ
trở nên một tổ chức. Chúng ta sẽ tự kết hiệp với nhau. Chúng ta
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sẽ tạo nên một phe phái, hay một bè phái, hay điều gì đó giống
như thế.”
79 Và đó là cách giáo hội vận hành ngày nay, thuộc linh và xác
thịt, vẫn còn giống như vậy. Nó chưa thay đổi, và sẽ không bao
giờ thay đổi.
80 Sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời, là Đức
Chúa Trời, diễn đạt rõ điều đó, chính Ngài. Nếu không cómột tội
nhân, sẽ không bao giờ có…Ngài sẽ không bao giờ là một Đấng
Cứu Thế. Nhưng Ngài đã là Đấng Cứu Thế từ ban đầu, để không
có điều gì bị hư mất. Và những mỹ đức của Chính Ngài như là
một Đấng Cứu Thế, được tỏ ra như một tội nhân, phải có điều
gì đó để được cứu. Trước khi có bất cứ điều gì có thể được cứu,
thì phải có điều gì đó lạc mất. Và sự công bình của Ngài và sự
thánh khiết của Ngài! Nếu chưa từng có một—một người đau
ốm, thì Ngài có thể sẽ không bao giờ là đấng chữa lành. Nhưng
từ ban đầu, và thuộc về ban đầu, Ngài đã có trước ban đầu. Ngài
là đấng chữa lành. Vì vậy không có gì đau ốm, do đó đã dự kiến
một người đau để Ngài có thể chữa lành họ, làm choNgài là đấng
chữa lành.
81 Từ trong cùng Lãnh vực Thánh nơi xa kia đó mà đến sự cứu
rỗi, đến sự rủa sả. Từ cùngmẹ và cha đã sanh ra Gia-cốp, rồi đến
Ê-sau. Thấy không? Đó là Đức Chúa Trời. Ngài không thể thay đổi
kế hoạch của Ngài. Chúng phải xảy ra thật giống như vậy. Tất cả
tự nhiên sẽ phù hợp ngay vào đó. Nó phải vậy. Anh chị em hiểu
ý tôi muốn nói không? Di chuyển ngay vào. Phải có người nào
đó hư mất, để được cứu. Và nếu đã không có ai, Ngài, của Ngài…
Ngài là Đấng Cứu Thế đã tạo nên điều đó. Vực gọi Vực.
82 Giống như cậu bé mà tôi luôn nói đến, ăn hết những cục tẩy
của những cây bút chì, và bàn đạp xe đạp, cậu ấy cần chất lưu
huỳnh. Hễ có điều gì ở đó khao khát chất lưu huỳnh, thì phải
có lưu huỳnh nơi nào đó, được tạo nên, trước đã. Phải có lưu
huỳnh trước khi cậu bé có sự khát khao. Và nó, lưu huỳnh, đã có
cho cậu, rồi cậu trở lại với lưu huỳnh.
83 Đó là cách Đức Chúa Trời là Đấng Cứu Thế. Và phải có điều gì
đó hư mất, cho Ngài cứu rỗi, để làm cho Ngài là Đấng Cứu Thế.
Đó là tất cả đang làm, đang diễn ra trong Đức Chúa Trời. Mọi thứ,
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tất cả ở trong Ngài; không phải trongmột thầy giảng, không phải
trong một giáo hội, không phải trong một tổ chức, nhưng trong
Đức Chúa Trời, để người được chọn có thể đứng hoàn hảo. Hiểu
không? Đó là ở trongNgài. Vâng. Tín đồ Lutheran…

84 Và rồi chúng ta thấy một sự phân rẽ khác, đó là Áp-ra-ham
và Lót. Họ là những người anh em. Nhưng Lót là một người suy
nghĩ xác thịt. Ông luôn luôn đi ra tìm điều lớn nào đó, điều gì
đó với nhiều trang hoàng lòe loẹt trong đó. Giống như một con
khỉ, như tôi muốn nói, luôn luôn vươn tới vật sáng tươi. Tinh
thần đó không rời dân sự, ngày nay. Họ sẽ vươn tới vì sự…Họ đi
đến thành phố, và họ không thể đếnmột căn lều bé nhỏ như thế
này. Hiểu không? Họmuốnmột nhà thờ lớn nhất có trong thành
phố, mục sư thông tuệ nhất, nơi những người ăn mặc đẹp nhất
đi đến, nơi thị trưởng đến, với thành phố. Nó vẫn còn là linh của
Ê-sau. Thực sự có các quyền trưởng nam, bắt đầu với, tự xưng
họ là Hội thánh, nhưng họ mất nó vì họ khinh thường Nó. Anh
chị em không thể bảo họ quỳ xuống, và khóc lóc và van xin với
Đức Chúa Trời, và đi ra và có những buổi nhóm chữa lành, và
chịu đựng sự bách hại của thế gian, nhận lãnh Đức Thánh Linh.
Và họ—họ sẽ không làm điều đó. Họ khinh thường nó. Họ gọi nó
là “một bọn cuồng tín thánh.” Chỉ những gì Kinh Thánh nói họ
sẽ làm. Họ làm điều đó vì đó là bản chất của họ. Nó là bản chất.
Giống con quạ và bồ câu, hai bản chất. Họ khao khát nó vì đó là
những gì họ có. Họ sẽ không bao giờ (không bao giờ) thấy điều
khác, vì họ không được sinh ra để thấy điều đó.

85 Và người khác, anh chị em không thể giữ người đó tránh xa
nó, vì đó là sự chọn lựa của Đức Chúa Trời. Người đó được sinh
là một người nam thuộc linh hay người nữ thuộc linh. Có điều
gì trong người ấy kêu gọi cho điều đó. Ồ, tôi—tôi hy vọng điều
này đi đến một nơi mà chúng ta có thể, anh chị em có thể thấy
những gì tôi—tôi muốn nói để giải tỏ nó bây giờ. Bây giờ Áp-
ra-ham…

86 Hãy nhớ, hễ chừng nào họ hiệp lại cùng nhau, giáo hội xác
thịt và hội thánh thuộc linh, họ không bao giờ nhận lãnh ơn
phước. Gia-cốp không bao giờ được ban phước cho đến lúc ông
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tự phân rẽ khỏi Ê-sau. Và Áp-ra-ham không bao giờ được ban
phước cho đến khi ông tự phân rẽ khỏi Lót.

87 Lót có các buổi nhóm cầu nguyện nhỏ trong giáo hội của
mình ở dưới đó, dạy các con trai con gái của ông, và họ. Nhưng
ông sống một đời như vậy, cho đến nỗi, khi ông đi đến nói về sự
cuối cùng của thời đại, người ta đã nhạo cười ông.

88 Ngày nay cũng vậy! Anh chị em nói về sự chữa lành Thiêng
liêng và quyền năng Đức Chúa Trời, và đại loại như vậy, họ cười
nhạo nó. Cũng một tinh thần giống vậy. Đó là hai tinh thần lớn,
sùng đạo, đã nắm thế giới trong gọng kiềm; người tin và người
không tin, người tin và kẻ giả ngụy, người này giảmạo người kia.
Bây giờ khi Áp-ra-ham tự phân rẽ…

89 Anh chị em có để ý Chúa Jêsus không? Trong việc nói về sự
Đến của Ngài, sự Đến thứ hai, Ngài phán, “Như việc đã xảy ra
trong thời Nô-ê, người ta sẽ ăn, uống, cưới, và gả thể nào.” Nhưng
khi Ngài nói về thời của Lót, Ngài không bao giờ nói về điều đó.
“Nhưnhững ngày của Lót,” điều đó dành cho sự khải thị.

90 Hãy xemnhững gì đã xảy ra trong những ngày của Lót. Đã có
Lót xuống đó ở Sô-đôm, ổn định tốt đẹp, về mặt trí tuệ, trở nên
một trong những nhân vật quan trọng trong thành phố, quan
án, ngồi ở các cổng và xét đoán dân sự. Vợ ông thuộc về tất cả
các hiệp hội có trong thành phố. Và các con gái của ông, và tất
cả họ, đã kết hôn trong vòng những nhân vật nổi tiếng, trí thức,
học thức cao, khôn ngoan, nhạy bén. Còn Áp-ra-ham sống trong
một cái trại dưới một cây sồi. Nhưng một ngày nọ cả hai được
một sự thăm viếng.

91 Và có một thầy giảng trí thức đi xuống và giảng, và kêu gọi
họ ra. Hãy nhìn xem—nhìn xem sứ điệp, “Hãy ra khỏi,” người
nói với Lót.

92 Và ông sẽ chẳng bao giờ được gọi ra nếu không bởi sự thương
xót của Áp-ra-ham. Thưa, “Nếu tôi có thể tìm thấy năm mươi
người, Ngài sẽ tha cho nó không? Tôi có thể tìm được ba mươi
người? Tôi có thể…Nếu tôi tìm được mười người?” Theo như
ông có thể xin được. Và Ngài thậm chí không thể tìm được mười
người trong vòng họ.
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93 Thảo nào, “Như việc đã xảy ra trong thời của Nô-ê.” Hãy nhớ,
Nô-ê không phải là kiểumẫu về Hội thánh; Hê-nócmới là, mà đã
không trải qua đại nạn, nhưng được cất đi trước khi cơn đại nạn
đến. Hê-nóc về Nhà, ông không trải qua cơn đại nạn. Nô-ê được
mang qua.
94 Bây giờ, xem kỹ bây giờ khi chúng ta đi lên chỗ này. Hãy xem
loại dấu hiệu gì mà Áp-ra-ham và gia đình của ông đã có. Họ có
Đấng Siêu nhiên. “Hỡi Áp-ra-ham!” Làm thế nào Ngài biết ông là
Áp-ra-ham? “Vợ ngươi, Sa-ra ở đâu?” Làm thế nào Ngài biết ông
đã kết hôn, hay đã có vợ, Sa-ra?

“Nàng ở trong trại.”
95 Bây giờ, một Người đứng đó, ăn thịt, uống sữa, và ăn bánh
bắp. “Ở đâu, Sa-ra, vợ ngươi ở đâu?” Làm thế nào Ngài biết điều
đó? Làm thế nào Ngài biết thế? Hãy suy nghĩ về điều đó. Anh chị
em gọi…Anh chị em những người thuộc linh, hãy để điều này đi
vào trong anh chị em. Làm thế nào Ngài biết điều đó, khi Ngài
đóng vaimột người khách lạ, y phụcNgài đầy bụi?

Và khi Áp-ra-hamnói, “Nàng ở trong trại, phía sauNgài.”
96 Và Ngài phán, “Ta sẽ…” “Ta, Ta,” một đại từ nhân xưng. “Ta,”
Người này, Đức Chúa Trời bày tỏ chínhmình Ngài trong xác thịt.
Đức Chúa Trời! Áp-ra-ham gọi Ngài là Êlôhim. “Ta, Ta sẽ thăm
viếng ngươi. Ta sẽ giữ lời hứa của Ta. Và theo kỳ hạn, Ta sẽ thăm
viếng ngươi, và ngươi sẽ có con trai nàymà Ta đã nói với ngươi.”
Và Áp-ra-ham,một trăm tuổi; Sa-ra, chínmươi.
97 Và Sa-ra, ở lại phía sau trại; khoảng bốn căn trại nhỏ, một
trại chính đang ở phía sau. Phía sau những mép gấp, bà đang
lắng nghe. Bà đã nghe điều đó. Và tận trong lòngmình bà đãmỉm
cười, nói, “Tôi, một bà giàmột trăm tuổi, còn chúa tôi,” chồng bà,
“chúa tôi, cũng đã già, mà nghĩ rằng chúng tôi dễ lại còn được
điều vui đó, như những người trẻ cưới nhau sao? Ồ, làm sao có
thể được?” Và bà hầu như đãmỉm cười.
98 Ngài quay lưng Ngài lại phía trại. Ngài nói, “Vì sao nàng
cười?” Ồ, thưa anh em, thế đấy!
99 Hãy xem giáo hội xác thịt đang có Tin Lành đã rao giảng
cho họ. Một Billy Graham hiện đại và họ xuống đó rao giảng Tin
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Lành, “Hãy ra khỏi nó!” Nhưng họ có ra khỏi không? Không. Rất,
rất, rất ít.
100 Hãy xem nhóm người của Áp-ra-ham, được gọi ra. Bây giờ
để ý. Và Ngài ban cho ông dấu hiệu này, và ông tin Ngài. Và Ngài
đã biến mất trước ông, và đi mất. Ồ, thật điều đó luôn luôn là sự
phân rẽ, người được gọi ra!
101 Bây giờ, hai linh này. Nhanh lên với anh chị em, nhanh lên
bây giờ để đến chỗ tôi muốn anh chị em thấy. Hai nhóm này đã
liên hiệp chặt chẽ với nhau, qua tất cả các thời đại, kể từ chính
lúc ban đầu; hội thánh xác thịt, hội thánh thuộc linh. Họ đã qua
thời Cựu Ước, họ đã đi qua thời Tân Ước, và họ vẫn còn cho đến
ngày nay.
102 Vậy thì, cách đây khoảng chừng hai ngàn năm, xảy ra đến,
và nó hướng đến trong hai người: một trong đó, là Chúa Jêsus
Christ; người kia, là Giu-đa Ích-ca-ri-ốt. Vậy thì, Chúa Jêsus hiệp
với sự Đến, về sự Đến lần thứ hai của Ngài, mà hai linh này sẽ
khác nhau rất nhiều hơn là những gì đã có trước đó. Bây giờ đây
là chỗ mà tôi muốn anh chị em mặc lấy áo choàng Vinh quang
của—của mình. Hai linh này sẽ khác biệt. Bởi vì, Sa-tan đến và
sống trong một người là một thành viên giáo hội, Giu-đa Ích-
ca-ri-ốt, sống trong giáo hội xác thịt, và là một bạn hữu với hội
thánh mọi lúc. Nhưng nó đi vào và—và đã lừa dối, hay nghĩ nó
đã lừa dối người anh em mình. Nó đi vào và gắn liền với một
trong họ; nếmnhững điều tốt đẹp của Đức Chúa Trời, hành động
đúng trong Thánh Linh, dường như vậy, đi ra và giảng Tin Lành,
và đuổi quỷ. Nhưng tận bên trong nó, luônmọi lúc, nó là Giu-đa,
ngay từ đầu. KinhThánh chép, “Nó là đứa con của sựhưmất.”
103 Bây giờ hãy nhớ, có giáo hội xác thịt ở đó, những người theo
Ê-sau, những người Pha-ri-si và người Sa-đu-sê.
104 Nhưng hãy xem kẻ này người mà nghĩ chính mình chỉ là…
Người sẽ đi với Sứ điệp một thời gian, nhưng người đó thật sự
không muốn đặt tay của mình quá nhiều trên Nó. Thấy các linh
không? Chúa Jêsus phán, “Nó sẽ rất gần với điều thật, nó sẽ lừa
dối chính người được Chọn,” người được Chọn, nếu anh chị em
để ý điều đó, “nếu có thể được.” Nhưng điều đó không thể. Đấy,
nó sẽ lừa dối.
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105 Bây giờ hãy xem, không chỉ giáo hội xác thịt, người ở ngoài
kia, giáo hội xác thịt theo lề thói thường lệ, nhómÊ-sau.
106 Chúng ta bây giờ đã có nhóm Giu-đa, mà phản bội còn nhiều
hơn, phản bội nhiều hơn, đến ngay trong những bàn tay ơn
phước. Thật giống như trong Hê-bơ-rơ 6 và 10, cách mà người
đã nói, “Những kẻ đã từng được dự phần một lần và đã nếm
quyền phép đời sau, và đã làm tất cả điều này; nếu…và rồi nếu
họ đã nhận lãnh sự hiểu biết về Lẽ thật, và rồi nếu họ cố ý quay
bỏ.” “Cố ý,” đó là gì? “Coi Huyết của giao ước, tức là làm cho họ
được nên thánh, là một đồ ô uế.”
107 Hãy để tôi cho anh chị emmột minh hoạ ở đây. Đây này. Đây
là một người, một chàng trai tốt, tử tế. Anh được kêu gọi, anh
cảm thấy trong lòng muốn là một người truyền đạo. Được rồi,
anh tiếp nhận Chúa Jêsus như là Cứu Chúa cá nhân mình. Anh
là chàng trai tử tế, không ai có thể nói điều gì nghịch lại anh. Sau
một thời gian, chủ đề về sự nên thánh. Người nam thèm muốn
khi anh nhìn vào những người nữ. Anh…Nó ở trong anh ta. Hiểu
không? Và rồi, điều kế tiếp, có lẽ anh đã hút thuốc, và anh muốn
hút thuốc. Có lẽ anh muốn đánh bạc. Có lẽ anh muốn làm điều
gì xấu. Anh biết anh không được làm thế, vì vậy anh nói, “Ôi
Đức Chúa Trời, xin bôi Huyết của Chúa Jêsus lên con, và thánh
hóa con.”
108 Và anh được thánh hóa. Anh có thể la lớn tiếng, ngợi khen
Chúa, cũng làm một vài điều, đi ra và làm việc. Hãy nhớ, Chúa
Jêsus đã phán loại người đó sẽ có tại đó trong ngày ấy. “Nhiều
kẻ sẽ đến và nói, ‘Lạy Chúa, con chẳng đã từng nói tiên tri, rao
giảng sao? Con đã chẳng từng đuổi quỷ trong Danh Ngài sao?’”
Chúa Jêsus phán, “‘Ta chẳng biết ngươi bao giờ, hỡi kẻ làm công
gian ác.’” Hãy xem, họ đấy.
109 Vậy thì hãy xem điều này bây giờ. Chúng ta đang chẻ một sợi
tóc thành một trăm triệu với lưỡi Phúc âm sắc bén, “Sắc hơn
gươm hai lưỡi, chia cắt đến tận cốt tủy, và Đấng Phân Biệt!”
Halêlugia! Đức Chúa Trời ôi, hãy để nó thấu vào. “Đấng xem xét
những tư tưởng và ý định trong lòng.” Đó là Phúc âm, Quyền
phép của Đức Chúa Trời. Lời của Đức Chúa Trời được tỏ ra là
Phúc âm.
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Anh chị em nói, “Kinh Thánh nói. Đó là—đó là Lời Đức
Chúa Trời.”
110 Ồ, Lời được tỏ bày là Phúc âm. Phúc âm đã đến với chúng ta
không chỉ qua Lời, nhưng qua quyền năng và sự bày tỏ của Đức
ThánhLinh, tỏ bàyQuyềnphép, làmchoPhúc âmsống động.
111 Khi tôi đến Ấn Độ, vị tổng giámmục của—của giáo hội Giám
Lý đi ra, nói, “Ông Branham, chúng tôi không muốn bất kỳ điều
gì về một sự truyền giáo. Chúng tôi biết về Kinh Thánh nhiều
hơn tất cả những gì ông từng muốn biết.” Nói, “Chúng tôi là một
giáo hội, và đã tọa lạc tại đây hai ngàn năm trước khi các ông lập
quốc.” Đúng thế. Nhưng nói, “Chúng tôi nghe rằngĐức Chúa Trời
đã thămviếng ông vàmangmột ân tứ có thể làm choKinh Thánh
này sống.” Nói, “Đó là điều mà chúng tôi quan tâm.” Ồ, chao ôi!
Đấy, người đó là con trai, không phải là cháu, như Đa vít đã nói.
Hiểu không? “Chúng tôimuốnbiết. Điều đó đúng không?”
112 Tôi trả lời, “Chắc chắn, nó là đúng. ‘Chúa Jêsus Christ hôm
qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi.’”
113 Bây giờ, để ý nó, giáo hội xác thịt bắt bớ hội thánh thuộc linh.
Bây giờ, chúng ta tìm thấy rằng Giu-đa giả bộ làmột anh em,một
anh em, và hướng lên và cuối cùng đếnmột cực điểm.
114 Bây giờ hãy xem thầy giảng trẻ này. Anh đến một chỗ, anh
nói, “Thưa Chúa, con đã nhìn những người nữ. Con không nên
làm thế. Con đã làm, Ngài biết, làm những việc của thế gian. Con
không nên làm thế. Con đã tiêu xài tiền vào các cuộc đua ngựa.
Con—con không nên làm điều đó. Con—con đã đi mỗi đêm tới
những buổi chiếu phim. Con không nên làm thế. Con vui thích
ngay cả nhữnghình ảnhphàm tục và các thứnhư thế, con đã dán
trong phòng của con. Con không nên làm điều đó. Đó là những
thứ thuộc về thế gian. Xin thánh hoá cho con, Chúa ôi!”
115 Và Chúa phán, “Được rồi, Ta sẽ làm điều đó.” Ngài bôi Huyết
Chúa Jêsus Christ và thánh hóa anh ta.
116 Rồi, sau khi anh đã làm điều đó, một đêm nọ anh đi ngang
qua và anh nghe cái gì đó. Anh đến và lắng nghe. Anh nghe về
phép báp-tem bằng Đức Thánh Linh, sự đầy dẫy Thánh Linh.
Sau đó anh quan sát nó, “Ồ, chao ôi, điều đó không tuyệt vời sao!
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Nhưng, này, điều đó sẽ hủy hoại chức vụ củamình nếumình rao
giảng như vậy. Điều đó sẽ khiến mẹ tống mình ra khỏi nhà. Họ
sẽ đuổi mình ra khỏi giáo hội nếu mình đi vào đó. Ô, tốt hơn là
mình nên rời khỏi nó. Nhưng để mình nhìn qua nó xem. Vâng,
đó là Lẽ thật, Kinh Thánh.”
117 Thế đấy, giốngmột nhà truyền đạo nổi tiếng nào đó, nổi tiếng
thế giới, được tìm thấy mới đây (một người đã ở cùng tôi tại
Puerto Rico) đang quỳ gối, nói tiếng lạ, tại Luân-đôn, Anh quốc;
một người đầy quyền năng, một trong những nhà truyền giáo
lớn nhất trên thế giới ngày nay. Và người này, em trai của ông ở
đây với tôi, một người đầy dẫy Thánh Linh, chạy đến với ông và
nói, “Ô, anh ơi, chính là điều đó.”
118 Ông nói, “Tôi biết điều đó. Tôi biết điều đó. Nhưng, hãy xem,
hãy để tôi nói với cậu đôi điều.”
119 Ôngnói, “Hãy giảngnóbây giờ. Giảngnó. Đây chính là thì giờ.
Với ảnhhưởng của anh, anh có thể làmrung chuyển thế giới.”
120 Ông nói, “Không, anh không thể giảng nó. Đấy, giáo—giáo
hội sẽ đuổi anh. Anh không thể rao giảng điều đó. Anh không
thể làm điều đó.” Ồ, anh em ơi!
121 “Đã có-…đã từng được thánh hóa và đã đến để nhận biết về
Lẽ thật, nhìn vào Nó, thấy rằng Nó là đúng; rồi quay đi, thấy rằng
họ đã tự đóng đinh Con Đức Chúa Trời, và đặt Ngài trong sự hổ
thẹn công khai, xấu hổ về Phúc âm.”
122 Phao-lô nói, “Tôi không hổ thẹn về Tin lành của Đức Chúa
Jêsus Christ đâu, vì Nó là Quyền phép của Đức Chúa Trời cho sự
cứu rỗi.” Nó là Năng quyền của Đức Chúa Trời vận hành giữa
vòng Hội thánh Ngài.
123 Nhưng họ nói, “Tôi không thể làm điều đó.” Người này nói,
“Họ sẽ nghĩ tôi là ngũ tuần. Họ sẽ làm cho tôi…” Ông nói, “Danh
tiếng của—của tôi sẽ bị hủy hoại.” Ồ, anh emơi!
124 Tôi không có tiếng tăm gì. Tôi đang nghĩ về tiếng tăm của
Ngài. Danh tiếng của Ngài, chính là Đấng đó.
125 Nhưng xemhọ có thể đến gần vớiNónhư thế nào, anh chị em
biết đấy, “Và coi Huyết của giao ước màmình nhờ đó nên thánh,
một vật mà đã làm cho người đó được nên thánh và đem người
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ấy ra khỏi thế gian, và cố đem người qua trong Đây. Và rồi người
đó ngước nhìn lên Nó, và có sự hiểu biết về Nó. Mà lại quay bỏ
Nó, thì không còn tế lễ chuộc tội nào nữa,” Kinh Thánh chép, “chỉ
có sự đợi chờ kinh khiếp về sự phán xét và lửa hừng nên, sẽ, mà
sẽ đốt cháy kẻ bội nghịchmà thôi. ‘Sự báo thù thuộc về Ta,’ Chúa
phán. Người mà đã phạm luật pháp Môi-se, thì chết đi không
thương xót, nếu có hai hay ba người làm chứng. Huống chi sự
trừng phạt, và sự trừng phạt đau đớn còn nhiều hơn chừng nào,
dù đó là một chức vụ cao quý, một người truyền đạo mà đã giày
đạp Huyết Chúa Jêsus Christ dưới chân mình, sau khi đã nhận
biết Lẽ thật, và xemNó là điều bất khiết.” Chao ôi!

126 Thấy chúng ta đang ở đâu không? Chúa Jêsus phán, “Hãy cẩn
thận.” Thấy Giu-đa như thế nào không? Ông đã ở ngay với họ.
Ông thuộc nhóm Ê-sau, đã làm vĩ đại hơn cho thời đại này. Ông
là kẻ lừa dối, kẻ giả mạo, làm người vĩ đại cho thời đại này. Ở
đây ông đến ngay với, lần nữa, như một anh em của Chúa Jêsus,
một người anh em giả bộ. Nhưng trong lòng ông, ông đã ở với
giáo hội xác thịt cũ luôn mọi lúc, vì đó chính là nơi ông đã bán
Chúa Jêsus. Ông đã bán Chúa Jêsus, các quyền thừa kế củamình,
cũng như Ê-sau đã làm để đổi lấy món súp thịt hầm. Ông đã bán
quyền thừa kế củamình với bamươimiếng bạc.

127 Nhiều người namnữngày nay bán tháo quyền thừa kế thuộc
linh cho sự nổi danh nào đó, điều tầm thường nào đó của thế
gian các bạn chưa bao giờ đắc thắng được; một số người nữ, trẻ,
trang điểm và tóc uốn bềnh bồng, mặc những bộ đồ ngắn cũn
cỡn; còn đàn ông, thì có những chuyện đùa phàm tục bẩn thỉu
và hút thuốc, điều gì đó thuộc về thế gian. “Nếu các ngươi yêu
thế gian hay những điều thuộc thế gian, thì tình yêu thương của
Đức Chúa Trời không ở trong các ngươi,” Kinh Thánhnói.

128 Tôi không muốn làm tổn thương đến anh chị em, nhưng
chúng ta đã đến kỳ chung kết. Bây giờ chúng ta đang đến, chúng
ta đang lên nấc thangmột cách nhanh chóng.

129 Hiểu nó như thế nào không? Họ làm điều đó. Họ được định
trước. Họ có thể giả mạo và đúng là êm dịu và khiêm nhường,
thật gần gũi, giống những Cơ-đốc nhân, rất gần gũi đến nỗi sẽ
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lừa dối chính những kẻ được Chọn; nhưng bởi bông trái của họ
anh chị em sẽ nhận biết họ.
130 Một người nữ để tóc ngắn, không bao giờ trông giống như
một Cơ-đốc nhân, đối với tôi. Kinh Thánh nói, “Thật là tội lỗi
và xấu hổ cho người nữ cắt tóc của mình.” Chỉ có một người nữ
trongKinh Thánh từng tô điểmmặtmày, đó là Giê-sa-bên.
131 Còn người nam thì thế nào, anh em đàn ông được cho là
những Cơ-đốc nhân, lại để vợ mình làm như vậy? Vì, Đức Chúa
Trời sẽ bắt anh em chịu trách nhiệm về điều đó! Không phải
người nam! Xác thịt! “Ồ, tôi sẽ đi ra và gia nhập giáo hội này.”
[Băng trống—Bt.] “…anh em suy nghĩ về điều đó.” Và đó là chính
xác những gì Kinh Thánh nói họ ắt sẽ làm, và đó chính xác là
những gì họ đã làm. Và đó là những gì họ sẽ làm, thỏa hiệp!
132 Người nào đó đã nói, “Billy, nếu anh không ngưng điều đó,
anh sẽ khiếnmọi người bỏ đi.”
133 Có một Điều sẽ không bỏ đi, Đức Thánh Linh, vì Đó là Lời
Ngài. Vàmột người tin được định trước chân thật sẽ không bỏ đi,
vì Nó là Thức Ăn cho linh hồn của anh. Anh yêu mến Nó. Không
điều gì giữ anh xa khỏi Nó. Anh sẽ làm bất kỳ điều gì, giống như
Gia-cốp, nhưng anhmuốn có quyền trưởng namđó. Anh sẽ đứng
đó. Tôi không quan tâm nếu anh phải trả giá cho mỗi người bạn
anh có, nếu nó trả giá cho việc làm của anh, nếu nó trả giá cho
thành viên giáo hội của anh, nếu nó trả giá chomọi thứ. Anh vẫn
sẽ giữ điều đó, vì anh không thể không làm điều đó. Có điều gì đó
trong anh, vận hành trong anh, vực gọi Vực. Ồ, thế đấy, có điều
gì đó trong anh!
134 Hãy xem, bất kỳ điều gì đó anh chị emmuốn tìm trong Kinh
Thánh, và trích nó ra ở đây, quay trở lại Sáng Thế ký và thấy nó
đã được ấp ra nơi nào, thấy nó đến nơi nào. Tất cả các linh và
sự chuyển động hôm nay trở về với Sáng Thế ký. Đó là những gì
chúng tôi đã làm, để chứngminh cho các bạnnhững điều nàymà
các bạn đang thấy, thưa các bạn. Đừng quên điều đó. Đừng để nó
bay qua khỏi đỉnh đầumình. Hãy để nó dầm thấmvào trong anh
chị em. Đó là những việc thuộc về Đức Chúa Trời. Điều đó xảy
tới; và Chúa Jêsus đã báo trước sẽ xảy tới lần nữa trong những
ngày sau rốt, và sẽ xảy ra bởi điều này: Ấn chứng của Đức Chúa
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Trời, và dấu hiệu của con thú; hai quyền lực thuộc linh cùng làm
việc với nhau.
135 Vậy thì, ai cũng biết rằng Ấn chứng của Đức Chúa Trời là
quyền thừa kế, phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh. Ê-phê-sô
4:30, chép, “Chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa
Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc.”
Khi họ được tái sinh, họ được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Đức
Thánh Linh là sự Sanh ra mới, chúng ta biết điều đó. Anh chị
em—anh chị em được sinh bởi Thánh Linh, tôi thừa nhận điều
đó. Nhưng cho đến khi anh chị emđược sanh lại!
136 Có một hài nhi được sanh trong lòng mẹ, nó đã có một kiểu
sự sống. Đó là sự sống, và nhỏ bé của nó…những tế bào bé nhỏ
trong cơ thể của nó đang vặn vẹo và đá và nhảy như thế . Nhưng
khi nó được sinh ra, nó có một…[Anh Branham vỗ tay một lần,
bắt chước một tiếng đập vào mông—Bt.] như thế, và rồi thì nó
cất tiếng khóc thét, trở thànhmột linh hồn sống.
137 Và đứa bé có thể đi nhà thờ và nói, “Ôi, tôi tin vào giáo hội.
Tôi, tôi sẽ đi, tôi sẽ làm điều này. Và tôi làmột người tốt…Tôimuốn
làm điều đúng, tôi muốn làm điều đúng.” Nhưng điều nó cần là
một cú đập Phúc âm vào mông để tỉnh thức nó, kêu thét lên cho
Sự sống Đời đời; và Đức Thánh Linh kêu gào bên trong nó, như
Nó chưa có thể bao giờ được kêu gào trước đây. Rồi nó là một
thọ tạo mới, được sanh ra bởi Thánh Linh. Rồi bắt đầu trưởng
thành, hành động, và có sự hiện hữu trong Đức Chúa Trời; đấy,
chỉ như là một em bé, em bé tự nhiên, có sự hiện hữu của mình
trong thế giới.
138 Thế thì nếu đền tạm trên đất này tan rã, chúng ta cómột đền
tạm đang đợi, đấy. Thật chắc chắn như thân thể tự nhiên ra đời,
cómột thân thể thuộc linh để đón nhận nó khi nó lọt lòngmẹ. Và
khi nó lọt lòngmẹ, trần gian,mà là, nó ở trong tử cung của nó bây
giờ, đang rên rỉ, đang kêu khóc, (Ôi Chúa!), đang rên rỉ, lao lực,
già đi, và bệnh tật, mọi thứ vây lấy nó, và linh ở bên trong của
nó trông đợi một miền đất bên kia sông. Nó đang rên rỉ, vặn vẹo,
nhảy nhót, (vâng, thưa quý vị) bởi vì có sự sống trong đó sống
mãi mãi. Nó ở trong cơ thể mà phải chết. Và lúc nào đó, cũng
giống như một người mẹ sinh đứa bé xác thịt, và cơ thể thuộc
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linh đón nhận nó; trái đất này sẽ chết, và thân thể tự nhiên sẽ
chết, và thân thể vật lý…hay thể thiêng liêng sẽ nắm nó bên kia.
Nếu đền tạm trần thế này hư nát, chúng ta có một đền tạm đang
chờ đợi. Đó là lý do anh chị em quên đi những việc thuộc về thế
gian. Chúng đã chết, với anh chị em. Chỉ có ThánhLinh.

Bây giờ quan sát khi chúng ta tiếp tục lúc này, hai linh.
139 Đức Thánh Linh là sự Sanh ra mới, chúng ta biết thế. Được
sanh lại bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Đó là cách anh chị
em được sanh ra thế nào, bởi Thánh Linh. Sanh ra bởi Thánh
Linh, đó là sự Sanh ramới. Được rồi. Anh em được sanh ra thuộc
về Thánh Linh; thế thì khi sanh ra bởi Thánh Linh, anh em đầy
dẫy Đức Thánh Linh. Đúng thế.
140 Thế thì khi hai linh này ở trong trần gian, xác thịt và thuộc
linh, đôi khi…Tôi đã thấy điều này. Bây giờ để kết thúc, tôi muốn
đến với kết thúc bây giờ, bằng cách nói điều này trong một vài
phút. Trong sự xác thịt hay về thuộc linh, cái này hay cái kia…
Bây giờ tôi hy vọng rằng mọi người nắm được điều này. Bây giờ
hãy yên lặng và tôn kính hết sức.
141 Bây giờ, anh em đã bao giờ thấy điều này chưa? Anh em thấy
trong các giáo hội của chúng ta ngày nay, thậm chí trong các
nhóm nơi chúng ta đã tự phân rẽ và lập thành những tổ chức;
và chúng ta đã thấy tất cả điều này. Và anh em thấy một người
trích một lời Kinh Thánh nào đó, và, người anh em, người đó có
thể lấy lời Kinh Thánh đó và làm cho nó sốngmớimẻ, làm cho nó
sống thật chính xác những gì được hứa ở đây trong Kinh Thánh.
Và người kế tiếp sẽ thấy người ấy làm điều đó, và anh ta sẽ đi
quanh quẩn cố để làm điều đó, và thất bại. Tôi hy vọng anh chị
em đang đọc lúc này. Anh ta sẽ thất bại. Vì sao? Lời Kinh Thánh
không được hà hơi cho anh ta. Anh ta chỉ đang giả mạo. Anh ta
đang cố hành động giống cái gì đó. Anh không phải…Ồ, có lẽ anh
do con người sai đến. Có lẽ người nào đó nói, “À, anh có thể làm
điều giống vậy.” Đấy, cũng giống như Chúa Jêsus đã nói nó sẽ xảy
ra cách này. Kinh Thánh tiên báo điều đó trong những ngày sau
rốt, “NhưGian-nét vàGiam-be đã chống cựMôi-se thể nào.”
142 Môi-se đứng đó, và Giam-be đứng đó. Và Môi-se ném xuống
cây gậy của mình, và nó hoá thành một con rắn. “Ồ,” Pha-ra-ôn
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nói, “đến đây, Giam-be, ngươi có thể làm điều giống như vậy.” Và
ông đã làm vậy, đấy. Nhưng chuyện gì đã xảy ra? Lúc đó cây gậy
của Môi-se đã nuốt chửng gậy của ông ta. Đấy, điều đó được bày
tỏ ra. Cây gậy của ông ta đâu rồi?

143 Cũng giống như sự nhận thức siêu nhạy. Giống như vài điều
thuộc của chủnghĩa thuộc linh này. Nó giống nhưmột số giáo hội
này mà họ tin xác thịt, cách xa lắm. Những điều của…Họ nói, “À,
điều đó là dành cho thời khác.” Họ cùng nhau lộ diện. Nhưng hãy
xem những linh này trong những ngày sau rốt đi giả mạo Linh
thật. Hiểu không? Đó là chỗ rắc rối sắp tới của anh chị em. Hoàn
toàn chính xác giống như thật, đấy; nhưng người đó không thể
làm cho nó được bày tỏ, người đó không thể nắm giữ nó, người
đó không thể làm cho nó kéo dài. Ôi Chúa!

144 Nhiều người đến và nói, “Tôi, cũng có Đức Thánh Linh.” Hãy
xem cách họ sống; nó không kéo dài từ một cuộc phục hưng này
sang cuộc phục hưng khác, từ một buổi nhóm này sang buổi
nhóm khác. Nó được tỏ bày, họ đã không có được Nó. Nếu một
người nam, hay một người nữ được sanh bởi Thánh Linh của
Đức Chúa Trời, họ có bông trái của Thánh Linh. Họ bước đi tin
kính. Họ sống đời sống đó. Hiểu không? Họ giữmình khỏi những
điều thuộc về thế gian. Đức Chúa Trời vận hành trong họ và bày
tỏ chính Ngài, và chứng minh rằng Ngài là Đức Chúa Trời đang
làmviệc trong đó. Người khác thì đang giảmạo.Hiểu không?

145 Những sự giả mạo đó, mà đã xảy ra suốt chặng đường, sự
giả mạo. Hãy nhìn xem Ích-ma-ên, và Y-sác; và theo sau đó, đấy,
giả mạo. Hãy nhìn tiên tri Môi-se, và nhìn xem tiên tri Ba-la-am.
Hiểu không? Thấy họ đi xuống như thế nào! Nhìn xem Giu-đa,
và nhìn xem Chúa Jêsus.

146 Và Chúa Jêsus báo trước rằng Đức Thánh Linh này, trong
những ngày sau rốt, sẽ là Ấn chứng của Đức Chúa Trời. Vậy thì,
dấu hiệu của con thú sẽ là gì? Sẽ là sự chối bỏ Ấn của Đức Chúa
Trời. Vì, tất cả những ai không có Ấn của Đức Chúa Trời thì có
dấu hiệu của con thú. Và nếu có hai dấu thuộc linh, một trong
chúng sẽ là dấu thật của Đức Chúa Trời, dấu kia sẽ là sự bỏ đạo.
Anh chị em hiểu được điều đó không?
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147 Hãy nhìn dấu hiệu trong thời CựuƯớc. Khi tiếng kèn thổi lên,
lễ hân hỉ, rất nhiều năm rồi, những—những người nô lệ được
phóng thích vì tiếng kèn thổi lên. Ồ, mọi người muốn được tự
do, có thể đi. Nhưng một số người trong họ, họ ưa làm nô lệ, vì
vậy người ta đem họ đến bàn thờ và tại trụ cột của nhà thờ, và
dùng dùi để xâu tai họ. Và họ được đánh dấu mãi mãi, họ luôn
luôn hầu việc người chủ đó.
148 Và ngày hôm nay anh chị em sẽ nghe sứ điệp Phúc âm về Lẽ
thật, “Bây giờ các ngươi có thể được tự do nếu các ngươi muốn,”
Đức Chúa Trời phán với anh chị em. Nhưng khi anh chị em đi
đến đường biên đó và nhìn qua, và có sự hiểu biết Lẽ thật rồi, và
rồi quay bỏ, người dùi trong tai của anh chị em và anh chị em
sẽ luôn là người tin tri thức. Anh chị em sẽ sùng đạo và đi nhà
thờ, nhưng không bao giờ nhận lãnh Đức Thánh Linh. Đấy, rồi
anh chị em cứ hầu việc trong những ngày còn lại của mình. Bây
giờ, dấu hiệu của con thú, hay Ấn chứng của Đức Chúa Trời. Và
chúng ta đang đến thật gần.
149 Bây giờ, hãy xem, Lời phải được hà hơi; nghe Nó, nhận
ra Nó, và làm theo Nó. Nhiều người sẽ nghe, nhưng sẽ không
nhận ra Nó.

Đức Chúa Trời sẽ nói, “Đây là thì giờ cho các ngươi.”
150 “Tôi không muốn là một người cuồng tín thánh. Tôi—tôi
khôngmuốn gì về ĐiềuĐó.” Đấy, họ không nhận raNó.
151 Chúng ta sẽ đi đến những buổi nhóm, Đức Thánh Linh lớn sẽ
giáng xuống. Ngày nọ tôi đang ngồi đó, thì khải tượng đến và báo
trước thật chính xác điều gì. Tôi nói, “Một thanh niên đến đây.”
“Hãy đến đây,” vẫy người hầu bàn đó, “anh đang bị đau tim và
anh đang đi trông đợi…”

“Vâng. Điều đó đúng hoàn toàn.”
152 “Thấy người phụ nữ đang đến đằng kia không?” “Hãy đến
đây. Bà bị khối u trên ngực, và nó nằm bên ngực trái, và bà cảm
thấy rất tồi tệ. Và bà là tội nhân và không…”

“Hoàn toàn đúng.”
153 Những người đang ngồi đó, nhìn chung quanh, các thầy
giảng và tất cả, nói, “ừ-ừm!” Đi đến buổi nhóm, và xem Đức
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Thánh Linh giáng ngay suốt buổi nhóm và nói ra những bí mật
của lòng, những việc giống như vậy. Nói, “Thật tuyệt vời. Tôi
nghĩ. Đúng thế.” Thấy không?Ồ, thưa anh em! Thấy không?Nó—
nó thì—nó thì một phía khác, có điều gì đó đã xảy ra. Những
người nữ sẽ cứ tiếp tục, làm điều tương tự. Những người nam sẽ
cứ tiếp tục ngay trở lại, như lợn lăn lại trong vũng bùn và chó
liếm lại đồ nó đã mửa, giống như vậy. Anh chị em không thấy
sao? Bây giờ tôi đang nói về thời cuối-…thời…
154 Đấy, thế thì các bạn phải nhận ra, các bạn ơi, mình đang ở
trong tình trạng nào. Đó là lý do cuộn băng này, tôi đã nói, “Cho
hội thánh thôi.” Hiểu không? “Chỉ hội thánh thôi.” Nếu anh chị
em đã được gọi từ sự sáng…từ sự tối tăm qua Sự Sáng, từ sự chết
qua Sự Sống; từ một ý niệm trí tuệ, hình thức về Đấng Christ,
sang kinh nghiệm tái sinh; và hãy xem đời sống của anh chị em,
bỏ qua một bên những điều thuộc về thế gian, anh chị em đứng
lên cho Đấng Christ, bất chấp tất cả; rồi điều gì đó đã xảy ra.
Thấy không? Có điều gì đó trong anh chị em, đói khát và hành
động, giống như đã xảy ra với Gia-cốp. Đấy, anh chị em vật lộn
với Chúa, anh chị em bước đi khác hẳn sau đó. Điều gì đó khác
biệt trong anh chị em, anh chị em đã thay đổi.
155 Bây giờ, nó có, trước khi nó có thể được thực hiện, nó phải
được hà hơi cho anh chị em. Tôi không quan tâm, tôi có thể đứng
ở đây và giảng cho đến lúc tôi có…những sợi tóc còn lại của tôi
rụng hết, cho đến khi vai tôi còng xuống và tôi đã chínmươi tuổi,
còn anh chị em lắng nghe mỗi ngày; cho đến lúc Đức Chúa Trời
làm sống lại điều đó với anh chị em, anh chị em vẫn trong hình
dạng như vậy.
156 Tôi đã nghiên cứu và cầu nguyện về điều này trong hai ngày.
Hiểu không? Tôi nói, “Thưa Chúa, con nên nói điều đó cho hội
thánh không?”
157 Điều gì đó nói, “Hãy nói đi. Giờ đã gần rồi. Hãy nói điều đó.”
Tôi cảm thấy Ngài đang kéo tôi đi khỏi ngay lúc đó, vì vậy tôi—
tôi muốn anh chị em biết điều đó.
158 “Không ai có thể đến cùng Ta,” Chúa Jêsus phán, “nếu Cha
không kéo người đến trước. Ồ, Ta biết các ngươi nói các ngươi
có Đức Chúa Trời và Áp-ra-ham, tổ phụ các ngươi; nhưng Ta bảo
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cho các ngươi điều này, các ngươi là…cha các ngươi là ma quỷ,”
Chúa Jêsus phán. Những kẻ sùng đạo, thầy tế lễ, những người
quan trọng, “Các người thuộc về ma quỷ, cha các ngươi.” Hiểu
không?Hãy chú ý, những bông trái của Thánh Linh.
159 Bây giờ, hãy xem, nóphải được làm sống lại với anh chị em.
160 Tôi không thể tưởng tượng được Nô-ê nói, “Các người biết gì
không? Ngày nào đó trời chắc phải mưa, vậy tôi sẽ cứ đi ra và
đóng cho tôi một con tàu. Nếu trời mưa, tốt, tôi sẽ vào tàu và di
chuyển ngay. Và không có gì quấy rầy tôi, vì tôi sẽ vào trong tàu
và đi ngay.” Anh chị em có thể tưởng tượng được không? Không.
Không. Không phải thế. Nếu điều đó đã xảy ra vậy…Ồ, có thể
những người được Chọn nghe nó bây giờ. Nếu điều đó đã xảy ra,
một tay nhạo báng đầu tiên đi ngang qua, như Kinh Thánh chép
đã có, nhạo báng ông, ông hẳn đã bỏ chiếc búa của mình xuống
và bỏ đi.
161 Giống như những người ngày hôm nay, mà bắt đầu với Chúa
Jêsus; và khi họ nhìn qua và hiểu Lẽ thật, họ thối lui khỏi Nó. Họ
không thể chịu đựng Nó.
162 Giống như nhà truyền giảng nổi danh kia đã nói, “Nó sẽ—
Nó sẽ phá hủy chức vụ của tôi.” Tôi không quan tâm một chức
vụ mà Đức Thánh Linh sẽ xé nát. Nó phải được xé tan. Vậy thì,
nhưng, đấy, đó là lòng kiêu hãnh, rất nhiều con người, rất nhiều
con người như vậy. Ồ, chú ý điều này bây giờ.
163 Nô-ê ở ngoài cánh đồng, và ông đã nghe, và ông đã nhận ra,
và ông hành động. Cho dầu bao nhiêu kẻ nhạo báng đến, ông
đóng tàu ngay lập tức.

“Nô-ê, ông là kẻ cuồng tín thánh.”
164 “Không phiền tôi chút nào.” Xây dựng ngay! Ông đã nghe.
Ông đã nhận ra đó là Đức Chúa Trời, ông đoán xét bằng lời Kinh
Thánh, và quả nhưvậy. Ông đã đóng ngay con tàu, bất kể.
165 Anh chị em có thể tưởng tượng không, có thể bao giờ tưởng
tượng điều này không, rằng Môi-se, trên đường đến Ai Cập, một
ngày kia đi ra và nói với Sê-phô-ra, vợ mình, “Sê-phô-ra, em biết
gì không? Anh đã trau dồi một ít về ngữ pháp. Anh đã có được
chút ít toán học để giải quyết hết thảy, vàmột ít hình học của anh
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và, ồ, nhiều thứ khác, và học vấn của anh. Kể từ lúc anh chăn cừu
ở đó, anh—anh—anh đã trau dồi một ít điều đó. Anh đã phạm
một lỗi tại Ai Cập. Anh nghĩ anh sẽ đi xuống và sửa lại điều đó.
Anh nghĩ anh sẽ đi xuống chứ”? Không, đợt sóng đầu quất vào
ông, ông ngã ngay tại đó.
166 Ông đã làm gì? Ông đã quên tất cả điều ông từng biết về hình
học và về trí thức của ông. Đó chính là điềuđưaôngđến rắc rối.
167 Đó là những gì đưa hội thánh đến rắc rối ngày hôm nay, là
quá nhiều thầy giảng có học vấn mà không được sanh ra bởi
Thánh Linh. Những người nam và những người nữ thích nghe
những bài diễn thuyết trí tuệ, thay vì giảng quyền năng và sự
sống lại của Chúa Jêsus Christ. Đó chính là những gì khiến chúng
ta gặp rắc rối ngày nay. Chúng ta không cần thêm các trường
trung học và học thức cho các thầy giảng. Chúng ta cần những
người được Đức Chúa Trời kêu gọi mà được đầy dẫy Đức Thánh
Linh, và không phải thần học nào đó do con người làm ra của
giáo phái nào đó. Chúng ta cần những người được Đức Chúa Trời
kêu gọi.
168 Môi-se đang chăn cừu, yên ổn và quên lãng. Ông biết trí tuệ
của ông đã thất bại. Ông biết học vấn của mình đã làm ông thất
bại. Ông đang chăn cừu, nhưng ông nghe, ồ, “Hãy cởi giày ngươi
ra, hỡi Môi-se, nơi ngươi đang đứng là thánh.” Ông đã lắng nghe
điều đó. Đó là cái gì? Tiếng của Thiên sứ đã nói là phù hợp với
Kinh Thánh. Ngài đã hứa với tổ phụ ông, Áp-ra-ham, “Ta sẽ thăm
viếng dân sự sau khi họ đã xuống đây trong bốn trămnăm, và Ta
sẽ đem họ ra bằng cánh tay quyền năng.” Ông nhận ra rằng đó
là lời Kinh Thánh củaĐức Chúa Trời đang được bày tỏ.
169 Chophép tôi ngưngmột phút. Hãy để điềunày thấmsâu. Anh
chị em có thể hiểu những gì tôi đang nói về hôm nay không? Lời
của Đức Chúa Trời đang được bày tỏ ngay trước anh chị em, và
anh chị em không nhận ra nó. Hãy nghĩ về Sô-đôm và Gô-mô-rơ
bây giờ; nghĩ về lời hứa củaĐấngChrist chonhữngngày sau rốt.
170 Môi-se đã nhận ra nó; đó là lời Kinh Thánh, đó là Lời hứa.
Ông đã nghe, ông đã nhận ra. Điều gì đó đến trong ông, thưa
anh em, lúc đó ông có thể đi để làm điều đó. Ông đã hành động.
Ông có thể đi xuống và chặn đứng mọi Pha-ra-ôn. Ông có thể gọi
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các tai vạ khi nào ông muốn. Ông có thể mở Biển Đỏ, bởi vì ông
đãnghe, ôngđãnhận ra, ông đãhànhđộng thayĐứcChúaTrời.

“Ta sẽ là Đức Chúa Trời với ngươi, ngươi là tiên tri của Ta,”
Ngài phán.

Và ông đáp, “Con không thể làm được.”
171 Ngài phán, “À, thế thì, ngươi là thần, và để A-rôn là tiên tri
của ngươi. Ngươi phải đi, dù sao chăng nữa.”
172 Ông không hề chỉ nói, “À, có lẽ con nên xuống và giải quyết
các sự việc.”
173 Anh chị em có thể tưởng tượng Ê-li trên Núi Cạt-mên, nói,
“Ngài biết, miền đất này tội lỗi khủng khiếp, có lẽ, con nên đi ra
và bảo A-háp phải cảm thấy xấu hổ về chínhmình. Có lẽ con nên
lên ngọn núi tại đó và ngồi xuống, và cứ kiêng ăn thật lâu, cho
đến lúc dân sự trở nên đau ốmvàmệtmỏi về việc thấy con ở trên
đó đói đến chết?” Không. Không. Không phải thế.
174 Nhưng ông đã nghe, và ông nhận ra, và ông làm theo. “Ta đã
ra lệnh cho quạnuôi ngươi. Hãy đi lên đó, bên kheKê-rít.”
175 Khi đến lúc tỏ ra quyết liệt giữa Ba-anh và Đức Chúa Trời,
ông nói, “Hãy đi, lấy những của lễ của các ngươi, làm cho chúng
bất cứ điều gì các ngươi muốn, và kêu cầu thần của các ngươi.”
Khi chúng tự cắt thịt mình, và đã có nhiều thịt, và nhảy lên nhảy
xuống, tạo nên nhiều tiếng ồn, ông nói, “Khá la lớn lên đi, có
lẽ người đương đi đường, đang suy gẫm ở đâu đó. Có thể người
ngủ.” Ồ, thưa anh em!
176 “À, anh chị em biết gì không?” Ông nói, “Ta là người tin nơi
Đức Giê-hô-va, vậy ta có thể làm điều này, dầu sao đi nữa.” Ồ,
không, anh chị em đừng giả mạo điều đó. Không. Anh em đừng
cố trở thành Ê-li cho đến khi Đức Chúa Trời kêu gọi anh chị em.
Vâng, thưa quý vị. “Ta là đầy tớ của Đức Giê-hô-va.” Cũng có, bảy
trăm tiên tri tại đó, nhưng khôngngười nào dám làmđiều đó.
177 Rồi khi ông cắt bò đực và đổ nước lên, ông nói, “Lạy Chúa,
con làm điều này theo mạng lịnh của Ngài.” Thấy sự…Bất cứ ai
khác đã cố làm, chắc hẳn sẽ thất bại hoàn toàn.
178 Phải được hà hơi cho anh chị em!Đức ThánhLinh phảimang
nó đến và tỏ bày nó cho anh chị em.
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179 Đó là vấn đề ngày hômnay. Anh chị em không thể đi lên, bàn
thờ, và nói, “Ồ, Halêlugia, Halêlugia. Lạy Chúa, conmuốn có Đức
Thánh Linh. Halêlugia, Halêlugia.” Không.
180 Nhưng, thưa anh, chị em, khi Đức Thánh Linh đã hà hơi Lời
đó cho anh chị em, anh chị em sẽ hiểu được Nó trước khi rời
chỗ ngồi của mình. Điều gì đó trong anh chị em bùng cháy. Thầy
giảng sẽ không phải bảo anh chị em làm điều này hay làm điều
kia. Những lá cũ sẽ rơi rụng, và những lámới sẽ sinh ra. Nó được
hà hơi cho anh chị em. Anh chị em sẽ không nổi giận với thầy
giảng khi ông giảng Lẽ thật từ Kinh Thánh. Anh chị em yêu mến
Nó, vươn tới Nó. Nó là ThứcĂn linh hồn cho anh chị em.
181 Thậm chí Chúa Jêsus, chính Ngài, Ngài đã phán, “Ta không
làm những gì Ta muốn làm, trong chính Ta. Con không thể làm
điều gì nhưng chỉ làm những gì mà Ngài thấy Cha làm.” Những
Lời…Ngài là Em-ma-nu-ên, chính Ngài. Ngài là Đức Chúa Trời
trên đất; Chúa Jêsus. Ngài đã là thân xác mà Đức Chúa Trời ở
trong. Ngài là căn lều mà Đức Chúa Trời đã sống dưới. A-men.
Nhưng trong tất cả điều đó, Con Đức Chúa Trời được sanh ra
đồng trinh, Em-ma-nu-ên trong sự đầy dẫy Thánh Linh, Ngài có
Thánh Linh không giới hạn. Và, tuy nhiên, trong thân xác của
Chính Ngài, Ngài phán, “Ta không làm điều gì cho đến khi Cha
tỏ cho Ta trước.” Được hà hơi choNgài, để làmđiều đó!
182 Sa-tan nói, “Hãy biến những hòn đá này thành bánh, và thi
hành phép lạ. Hãy cho ta xemNgài làmđiều đó.”
183 Ngài đáp, “Có lời chép rằng, ‘Người ta sẽ sống chẳng phải chỉ
nhờ bánhmà thôi.’” Ồ, chao ôi! Nhưng khi đám đông bị đói, Ngài
lấy năm cái bánh và hai con cá, và đã nuôi năm ngàn người. Ồ,
Halêlugia! Anh chị emhiểu tôimuốn nói gì không?
184 Đừng cố giả mạo. Đó là vấn đề với Ngũ Tuần ngày nay. Đó
là vấn đề với giáo hội ngày nay, có quá nhiều người cố giả mạo
họ có Đức Thánh Linh. Có quá nhiều người cố giả mạo sự chữa
lành Thiêng liêng. Có quá nhiều người cố giả mạo những thứ
khác nhau của Chúa. Anh chị em không thể làm điều đó. Những
điều xảy đến bởi sự chọn lựa, Đức Chúa Trời kêu gọi, anh chị em
lọt lòng mẹ với điều đó. “Các sự ban cho và sự kêu gọi của Đức
Chúa Trời chẳng hề đổi lại được bao giờ.” Ồ, chao ôi! Đúng vậy.
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Anh chị em không thể làm cho bản thânmình điều gì đó anh chị
em không phải.

185 Nhưng nếu Đức Chúa Trời kêu gọi anh chị em, hãy là người
biết ơn nhất trên trần gian vì Ngài đã kêu gọi anh chị em. Rồi nó
trở thành hiện thực cho anh chị em.

186 Nếu tôi muốn nói, nếu tôi có thì giờ, về các con sóc ngày nọ,
gần như làm cho tôi quay lại. Tôi chưa hề thấy nó trước đó, và tôi
đã không thể làm được. Hattie, đang ngồi phía sau đó nhìn tôi.
Làm sao điều đó từng xảy ra? Nó đã không thể làm được điều
đó, nhưng nó được hà hơi, làm sống động. Lời đã được nói ra và
nó được làm như thế. Halêlugia!

187 Phao-lô, anh chị em có thể tưởng tượng ông nói, “Tôi đã ở
trên biển này mười bốn ngày đêm, và không trăng không sao,
không ánhmặt trời hay không gì cả. Đoán tôi sẽ chỉ đi lên và bảo
họ, ‘Hãy can đảm, vì Đức Chúa Trời sẽ chăm sóc chúng ta, dẫu
sao đi nữa’”? Ồ, Đức Chúa Trời không làm như thế. Đức Chúa
Trời không làm điều đó.

188 Đức tin của anh em thì tốt lắm, thưa anh em. Đức tin của
anh em tuyệt vời. Nhưng cho đến lúc điều đó được hà hơi cho
anh em!

189 Ồ, đây là một đèn đỏ bật tại đó, và nếu tôi thấy…Tôi nói, “À,
mình sẽ đạp số. Mình có xe hơi. Mình có thể đi qua đèn đó, một
trăm hai mươi dặmmột giờ.” Đúng vậy. “Tôi có thể cảm thấy sức
mạnh dưới chân của tôi.” Nhưng tốt hơn anh chị em đợi đến khi
có dấu hiệu “đi.” Halêlugia!

190 Anh chị em có hiểu ý tôi muốn nói gì không? [Hội chúng trả
lời, “A-men.”—Bt.] Khi dấu hiệu “đi” xuất hiện, được rồi. Khi điều
đó được hà hơi cho anh chị em, và Đức Chúa Trời tỏ cho biết như
Ngài đã làm ngày đó, tốt lắm. Nhưng cho đến lúc Ngài thực hiện,
chúng ta cómột đámGiu-đa giả mạo, bước theo, nói, “À, tôi cũng
giống họ. Tôi, cũng là Cơ-đốc nhân.”

191 Ồ, anh chị em không nhớ sao? Các con trai của Sê-va—Sê-va,
đi ra và nói, “Chúng ta quở trách ngươi, quở trách ngươi nhân
Danh Chúa Jêsusmà Phao-lô giảng. Hãy ra!”
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Nó nói, “Ta biết rõ Phao-lô, và ta biết Jêsus, nhưng các
ngươi là ai?”

192 Giờ đến khi điều phải và điều trái được bày tỏ. Nó tỏ cho thấy
trong các Cơ-đốc nhânngàynay. Nó tỏ cho thấy trong các giáo hội
ngày nay. Nó tỏ cho thấy trong các dân ngày hôm nay. Tôi đang
giữ anh chị em lâu; tôimuốnđiều này đến với anh chị em.

193 Phao-lô không bao giờ nói, “Tôi tin tôi sẽ cứ đi lên và nói, ‘À,
hãy can đảm lên.’” Không.

194 Ông đã làm gì? Ông đã nghemột Thiên sứ. Ông biết đó chính
là Thiên sứmà đã luôn luôn nói với ông. Ông đã nhận ra, rồi ông
hành động. Đi lên và nói, “Hãy thật can đảm lên. Vì Thiên sứ của
Chúa, Đấng mà tôi hầu việc, đã đứng bên tôi đêm qua, cho tôi
thấy một khải tượng rằng sẽ không một ai bị mất, trên con tàu
này. Hãy thật can đảm. Đi ăn bữa tối của các anh em bây giờ. Mọi
sự sẽ tốt đẹp.” A-men. Khi được hà hơi cho anh chị em, khi Đức
Chúa Trời làm cho nó đúng!

195 Tôi có đánh dấu nơi nào đó ở đây, tôi đã viết xuống. Nó ở
ngay đây. Ừ-m. Chúng ta đang trong kỳ cuối cùng của mọi vật.
Xin để tôi đưa ra điều giống thế này bây giờ, để kết thúc. Tôi hi
vọng rằng Đức Chúa Trời đã mặc khải điều gì đó cho anh em.
Nhìn xem. Mọi sự ở kỳ cuối cùng. Người nào đó đã hỏi đêm nọ,
tôi tin đó là Anh Fred Sothmann, chúng ta đang hỏi về thời kỳ
cuối cùng kết thúc như thế nào.

196 Anh Demos Shakarian đã thấy khải tượng đó thật được bày
tỏ, và ứng nghiệm năm ngày sau đó, thật hoàn hảo, nó giống
như rơi ra khỏi giày của anh. Anh gọi cho tôi. Anh hỏi, “Joseph
thế nào?”

Tôi đáp, “Ổn.”

Nói, “Cậu ấy có thấy các khải tượng không?”

197 Tôi nói, “Có. Nó kể cho tôi về David, con trai của AnhWoods,
nơi cậu ấy bị ngã xe máy, ba hay bốn ngày trước đó, thật
chính xác.”

Anh nói, “Anh biết không, những điều này đi theo các
gia đình.”
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198 Tôi nói, “Công bình hay gian ác, cái này, hoặc cái kia. Nó đi
theo các gia đình.”
199 Và chúng tôi đang trò chuyệnmột chút, và họ, Fred đã nói với
tôi, “Điều này được rút ra từ đâu, Anh Branham?”
200 Tôi đáp, “Nhìn xem, Fred, chúng ta hãy xemđiều đó bởi thiên
nhiên. Đức Chúa Trời làm việc trong thiên nhiên của Ngài. Hãy
xem, quan sát những gì xảy ra. Mặt trời mọc ở phương Đông. Đó
là nền vănminh sớm nhất mà chúng ta có, là Trung Hoa.” Tất cả
chúng ta biết điều đó.
201 Nền văn minh xưa nhất mà chúng ta có là Trung Hoa. Được
rồi. Và nền văn minh di chuyển dần về hướng tây. Và giờ đây
anh sẽ đi đâu nếu anh rời Bờ biển phía Tây, đi thẳng qua? Đi đến
TrungHoa. Chính xác. Chúng ta đang ở kỳ cuối cùng. Kinh Thánh
nói, nhà tiên tri nói, “Ấy sẽ làmột ngàymà chẳng phải ngày cũng
chẳng phải đêm, khi mặt trời đi qua, song vào buổi chiều,” ngay
trước khi nó chấm dứt ở trên đây, “lại sẽ có Sự Sáng, giống như
vậy.” Chúa Jêsus phán, “Sẽ có cơnmưa đầumùa và cơnmưa cuối
mùa. Và mưa cuối mùa sẽ sinh ra cả cơn mưa đầu mùa và cơn
mưa cuối mùa, trong cùng một mùa.” Chúng ta đang ở trong kỳ
cuối cùng.
202 Hãy nhìn đây, xin để tôi tỏ cho anh chị em thấy. Chính trị
đang hồi kết thúc. Anh chị em có tin thế không? [Hội chúng nói,
“A-men.”—Bt.] Chỉ cho tôi thấy điều gì đó hômnay…

Đất nước này là tồi tệ nhất trên thế giới, về sự bại hoại, sự
không tin kính. Ai đã đọc tờNgười Đưa Tin đêmnọ, tại Louisville,
khi tất cả những người nữ này, được chọn ra, từmỗi nước, người
nữ đẹp nhất trong nước, và họ đứng để thi Hoa hậu Hoàn vũ?
Mọi nước trừ nước Nga. Người ta đến với Khrushchev và hỏi
ông, “Tại sao không?” Ông trả lời, “Nước Nga không lột trần phụ
nữ của mình, để đi bộ trước đàn ông.” Một đất nước không tin,
ngoại giáomang lại lời khiển trách trên chúng ta là những người
tự xưngmình là Cơ-đốc nhân, nói, “NướcNga không cởi trần phụ
nữ của họ, để bước ra như thế. Và các anh không bao giờ tìm thấy
những quần ngắn hay thứ như vậy tại nước Nga.” Đó là những
người vô tín. Còn chúng ta những người tự xưng mình là “Cơ-
đốc nhân”!
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203 Không lạ gì Kinh Thánh đã nói, “Mọi bàn tiệc trở nên đầy
đồ mửa ra. Và ai có thể dạy cho tôi sự Dạy dỗ, và ai được thôi
bú? Nhưng giềng mối thêm giềng mối, và hàng thêm hàng, hàng
thêmhàng. Vì Ta sẽ dùngmôi lạ lưỡi khácmàphán cùng dânnày.
Và đây là nơi Yên nghỉ. Vì tất cả điều này, họ chẳng chịu nghe.”
Chúng ta có quan niệm trí thức riêng của mình. Ồ, thật tốt cứ ở
suốt ngày về Điều đó.

204 Chính trị, bị thối nát! ĐảngDân chủ, Đảng Cộnghòa, và tất cả,
đều đê tiện. Đó là cái gì? Đó là một đám tham nhũng. Mỗi người
làm việc trong đó, mà không được sanh lại, đều từ ma quỷ. Ma
quỷ nói, “Mọi vương quốc trần gian thuộc về ta,” và Chúa Jêsus
không hề tranh cãi với nó. Thế gian bị kiểm soát bởi ma quỷ. Và
mỗi người mà làm việc cho chính quyền, nếu người đó không
phải là Cơ-đốc nhân, thì thuộc về ma quỷ và đang làm việc cho
ma quỷ. Các dân tộc này tất cả sẽ sụp xuống trước Chúa Jêsus
Christ khi Ngài đến, sẽ có thời đạimột Ngàn năm.

205 Hãy nhìn đây ngày nay, những gì chúng đang diễn ra lúc này.
La hét với tôi về việc tiêumột số tiền vượt quá cho những Cơ-đốc
nhân, và muốn nhốt tôi trong nhà tù nhà nước hai chục năm, vì
tiêu tiền điều hành một phong trào tôn giáo. Và rượu uýt-ky và
bia và thuốc lá lấy đi hàng chục triệu đô la mỗi năm, làm bại
hoại đất nước. Còn tôi đang cố gắng rao giảng về sự công nghĩa,
đứng trong cửa của Đức Chúa Jêsus Christ, và gởi tôi đến trại
cải huấn vì làm điều đó. Và lấy thứ như thế của ma quỷ, hạ cấp,
thông minh, trí thức, và để họ trả cho các chương trình truyền
hình làm bại hoại thế gian, đã đưa những người nữ đến với các
con chó. Một trong những lời rủa sả lớn nhất mà đất nước từng
có, còn họ thì không sao cả. Họ gởi tôi đến nơi cải huấn vì rao
giảng Tin lành, lấy một vài đô la ra ở đây để—để rao giảng Tin
lành, mà dân sự biếu tôi để giảng Tin lành. Tôi không giàu có và
tôi không thể viết ra hết điều đó. Nhưng tuy nhiên họ muốn đưa
tôi đến trại cải huấn, giam tôi hai năm, và đã có phiên tòa xét xử
sắp đến. Ôi, thật đê tiện, thật ô uế! Lạy Chúa, xin thương xót.

206 Tôi sẽ nói một điều này, có lẽ đó là cách Đức Chúa Trời đã có
trước khi Ngài giáng bom nguyên tử. Anh chị em phải làm điều
gì đó sai trật, anh chị em biết. Anh chị em phải đụng đến người



NGHE, NHẬN RA, LÀM THEO LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI 39

được xức dầu của Ngài một lần, vì chính câu Kinh Thánh này, e
rằng…“Đừng động đến người được Chọn của Ta.” Đúng thế. Vậy
nếu phải lấy điều đó để mang sự đoán xét đến, giống như trong
thời Đa-ni-ên hay nơi nào khác, hãy để nó đến. Tôi là đầy tớ của
Ngài, lạy Chúa. Đúng thế. Ồ, vâng.
207 Chính trị, bại hoại! Quốc gia, thối nát! Ồ, xem điều gì! Họ
đang cho lính mặc quần sọt lúc này. Ồ, chao ôi! Chính trị, chiến
tranh! Chính trị đang hồi kết cục. Các nhà độc tài sai trật. Chính
trị sai trật. Tại sao họ không ở lại với vua tin kính như Đức Chúa
Trời đã ban cho họ, Đa-vít? Lãnh chúa lớn của Anh quốc đã nói,
khi nền—khi nền dân chủ này được thành lập, đã nói, “Bây giờ
thì nó ổn cả, nhưng sẽ đến một thời,” ông nói, “nó sẽ không còn
gì. Nó sẽ là những cánh buồm và không có neo.” Và ông thì đúng.
Nói, “Các chính trị gia đứng trên các thùng xàphòngmọi góc phố,
tất cả những thứ lươn lẹo làm bại hoại chính quyền.” Và người
đó đã nói đúng. Chính xác những gì đang diễn ra.
208 Một người có thể đi ra đây, và đi qua đây và say rượu, và xé
ráchmọi thứ anh tamuốn; và đi xuống đó, anh biếtmọi người, vì
thế không có gì để nói. Hãy đểmột người nghèo, hay ai đó không
biết, cố làm điều đó, và người ta sẽ đưa anh đến nơi cải huấn.
Bại hoại, ti tiện, ô uế, bốn mươi phần trăm là đồng tính luyến ái.
Hãy nghĩ về điều đó, Sô-đôm và Gô-mô-rơ lần nữa! Có nhóm đó,
cho mình là ngoan đạo.
209 Tôi—tôi tự hỏi chuyện gì xảy ra kế tiếp khi Tổng thống tiếp
theo đến? Đức Chúa Trời đã cho chúng ta một người tin kính tốt,
cụ Dwright Eisenhower. Và bây giờ tôi-…Quan sát điều kế tiếp
xảy tới. Và chúng ta có thể cómột kẻ tồi tệ kế tiếp, khá chắc chắn.
Nhưng có sự đang đến, “Một Pha-ra-ôn không biết Giô-sép.” Hãy
nhớ điều đó. Tôi sẽ đến với điều đó chỉ trong một giây. Chính trị
thối nát. Chúng ta biết điều đó.
210 Chiến tranh ở sự cuối cùng của nó. Ồ, họ ném đá vào nhau
một thời, đánh vào đầu nhau với những rìu đá, rồi họ bắn cung
và tên. Rồi họ có súng trường, rồi súngmáy, rồi támmươi-tám ly
ở nước Đức, và những khẩu súng lớn với chúng ta. Rồi họ ném
lựu đạn và khí độc. Nhưng giờ đây họ có bom khinh khí. Chiến
tranh chấm dứt. Mỗi quốc gia đều có nó, vậy nên anh chị em sẽ
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làm gì bây giờ? Thậm chí một nước nhỏ ngày hôm nay, chỉ kéo
cò, đó là tất cả những gì anh chị em phải làm, và nó nổ tung hết
thảy. Chiến tranh ở sự tận cùng. Ừ! A-men. Chiến tranh tận cùng.
Chính trị tận cùng.
211 Sự giáo dục ở tận cùng. Tội phạm vị thành niên ở tận cùng.
Trẻ em, không có hi vọng cho trẻ em, chúng trở nên điên khùng.
Các bạn không thể có nền giáo dục. Anh chị em không thể đi
xuống ở đây tại trường và có, kiếm được một đứa trẻ có giáo
dục. Nó là một—nó là một đứa trẻ hung dữ gấp đôi của địa ngục
khi nó đi ra hơn là khi nó đi vào. Hãy để giáo viên nói gì về điều
đó về nó, ông sẽ bị giết. Chúng sẽ lập băng Klux nhỏ và đi ra đó
và bắn giáo viên, đem ông ra và trói ông lại. Chúng ta đã mất
hai ngàn giáo viên. Ồ, đợi một phút, tôi tin là hai chục ngàn giáo
viên, năm ngoái đây. Tôi không trách họ. Tôi cũng, không muốn
làm điều đó. Giờ đây họ treo biển khắp nơi, “Dành giáo dục đại
học cho những đứa trẻ này.” Chúng cần điều đó, nhưng ma quỷ
đã có được chúng. Ma quỷ đã có chúng. Và không chỉ là bình
thường để đi ra và làm ra vẻ nghèo khó và—và—và tháo cánh
cổng và treo nó trên cây trong một đêm Halloween, hay làm vài
mẹo vặt giống trẻ con thường làm, hay lấy một lớp áo lót vai của
nhà nông và bày nó ra trên đường, không phải như thế; nhưng
chúng điên khùng. Chúng làm những điều điên khùng; bắn các
bạn, giết các bạn, ám sát các bạn, bỏ thuốc độc các bạn, bất cứ
điều gì. Đó là thế hệ kế tiếp.
212 Sự sinh đẻ con cũng kết thúc, nữ tính, tìnhmẫu tử. Ồ, phương
pháp hạn chế sinh đẻ thực hiện ởmọi nơi, và những con chó nhỏ
đã thay thế.
213 Luân lý, không còn luân lý với điều đó nữa. Phụ nữ, ăn mặc
xấu xa; qua ti-vi, tất cả các loại người đóng vai người ác của
Hollywood, tất cả các thứ, thời trang. Tất cả đều ở tận cùng!
214 Giáo dục ở sự tận cùng. Chính trị ở sự tận cùng. Chiến tranh
ở sự tận cùng. Nền văn minh ở sự tận cùng. Tất cả những điều
đó ở sự tận cùng. Chao ôi, chúng ta có thể làm gì lúc đó? Điều gì
kế tiếp? Chúng ta ở kỳ kết cuộc củamọi thứ.
215 Giờ đây đời sống giáo hội đến hồi kết cuộc, giáo hội thông
thường, giáo hội. Bây giờ, điều này có thể động chạm một chút,
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nhưng giáo hội xác thịt, giáo hội Ê-sau, nó đến hồi kết cuộc của
nó. Nó đang làm gì? Hướng đến liên hiệp các giáo hội, mà cuối
cùng sẽ liên kết với Công giáo La-mã, để chống lại đạo Công
giáo…hay với đạo Công giáo để chống lại chủ nghĩa cộng sản.
Giáo hoàng John đang kêu gọi tất cả các giáo hội quay trở lại, và
họ sẽ quay trở lại. Họ sẽ tự liên hiệp với nhau, thật chính xác
những gì CHÚA PHÁNNHƯ VẬY.
216 Anh em nói, “Chờ một chút, Anh Branham. Anh đang đi trật
đường rồi.” Nếu tôi trật, thì Đức Chúa Trời đã viết Kinh Thánh
củaNgài trật. Anh emphải làMi-chê, trong trườnghợpnày.
217 Morris Cerullo nói với tôi đêm nọ, nói, “Anti-christ ở đâu,
Anh Branham?Người Do Thái là anti-christ.”

Tôi nói, “Morris! Và anh,một người Do Thái?”

Anhnói, “Họ là những kẻ ghét Đức Chúa Trời nhất.”
218 Tôi nói, “Morris, không phải! Nói cho tôi biết trong Kinh
Thánh chỗ nào cho biết anti-christ ra từ Giê-ru-sa-lem. Anti-
christ ra từ La-mã, không phải từ Palestine.”

Anh nói, “À, hãy xem, tôi…Họ là những kẻ ghét Đức
Chúa Trời.”
219 “Vâng, Đức Chúa Trời chẳng đã nói Ngài làm mù mắt họ để
chúng ta có một ngày thấy được? Nhưng ngày của chúng ta sẽ
qua chẳng bao lâu nữa.”
220 Anh nói, “Ồ, Anh Branham, tôi chẳng hề nghĩ về điều đó.”
Xem nào, thế đấy.
221 Đấy, chúng ta ở hồi kết cuộc. Thế gian xác thịt, giáo hội xác
thịt ở kỳ, cuối cùng. Xem cách họ đang hướng về sự liên hiệp các
giáo hội thế nào. Anh em Liên hiệp đi vào với họ. Ngũ Tuần vào
với họ. Những nhóm còn lại tự tổ chức lấy. Thấy anh chị em đi
xuống, với họ những người Ca-na-an, suốt đường đi xuống qua
các linh của Ê-sau đó, rất sùng đạo, và tự liên hiệp với thế gian;
không phải thông hiểu thuộc linh, không thể đắc thắng, không
phải là những người được lựa chọn của Đức Chúa Trời, để được
gọi ra và phân rẽ.
222 Ồ, giá như tôi có thể làm cho điều đó tỏ ra, trong lúc nếu như
tôi có thể đẩy nó xuống cách nào đó! Họ không thấy nó. Họ có



42 LỜI ĐƯỢC GIẢNG

mắt mà họ không thể thấy được, có tai mà không thể nghe được.
Ồ, vì sao chúng ta quá mờ nhạt trong Thánh Linh? Bây giờ, hãy
nghe điều này. Mọi thứ đang hồi kết cuộc.
223 VàHội thánh thuộc linh đang ở kỳ chung kết củaNó. Nó đang
đến sự kết thúc. Ôi Đức Chúa Trời! Hãy nhìn lại khi Nó khởi đầu
với Luther, rung chuyển, thuộc linh. Rồi với Wesley, đến sự nên
thánh. Rồi với Ngũ Tuần, Đức Thánh Linh. Và bây giờ ở kỳ cuối
cùng, Linh của Đấng Christ vì vậy ở trong Hội thánh, Nó đang
làm cùng công việc mà Ngài đã làm, trở lại ngay với Đầu của
Nó; sẵn sàng cho Hội Thánh và Đấng Christ kết hợp, và sự Đến
của Chúa Jêsus, và sự sống lại của kẻ chết. Chúng ta đang ở kỳ
chung kết. Chúa Jêsus đã phán vậy, “Như việc đã xảy ra trong
những ngày của Sô-đôm, cũng sẽ xảy ra như vậy khi Con Người
hiện đến.” Anh chị em hiểu điều đó không?
224 Hãy nhìn giáo hội xác thịt. Hãy xem họ đang đi đâu, càng
ngày càng cách xa.
225 Hãy nhìn xem Hội thánh được đầy dẫy Thánh Linh, rũ bỏ
tất cả những điều vô nghĩa bé nhỏ của Nó, đến trong Thánh
Linh, (trong thiểu số, dĩ nhiên), đến trong Thánh Linh, nhưng
vận hành đến trong một nơi như vậy cho đến lúc Nó phải ở đó
tới chỗ mà Thánh Linh đang vận hành ngay qua Nó, làm việc
cách của Nó, sẵn sàng nhận Chúa củamình, sẵn sàng nhận Chúa
của mình.
226 Và phần còn lại của họ đã tổ chức, trở lại trong thế gian, chia
các phái, trở lại trong sự liên hiệp, đang di chuyển vào một sự
liên hiệp lớn dưới đạo Công giáo. “Và có một hình tượng đã hình
thành con thú.” Một hình tượng, “điều gì đó giống như thế.” Một
liên hiệp giáo hội đã hình thành với đạo Công giáo, cả hai với
nhau, làm việc cùng nhau. “Ai có thể giao chiến cùng con thú
hay hình tượng của nó được?” Chắc chắn là không. Thật chúng
ta có thể thông suốt điều đó trong hàng giờ!
227 Bây giờ xin để tôi nói điều này với anh chị em, và rồi sẽ là
lúc kết thúc. Ấy là tôi đã…Tôi đã nói với anh chị em điều đó đang
diễn ra đã khá lâu. Tôi—tôi chỉ cảm thấy đúc kết lại. Khi Đức
Chúa Trời đã nói những điều này, nói, “Hãy nói với chúng. Hãy
nói ra. Chớ giữ yên lặng nữa. Hãy tỏ Nó cho họ. Nếu họ không
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nhận Nó, thì huyết không ở trên tay ngươi.” Giờ là đây. Thì giờ,
nó đang hồi kết cuộc.
228 Thế giới đang hồi kết. Nó không thể đứng nữa. Chiến tranh ở
hồi kết thúc. Anh chị em không thể có chiến tranh nữa. Nếu anh
chị em có chiến tranh, nó sẽ không xảy ra; chỉ người đầu tiên kéo
cò, chính là điều đó. Chính trị, nó thối nát và bại hoại.
229 Thế giới giáo hội là Giám Lý, Báp-tit, Trưởng Lão, Ngũ Tuần.
“Nó là những con heo lăn lóc trong vũng bùn, chó liếm lại đồ
nó đã mửa.” Đúng thế, mỗi giáo hội trong họ! Đức Chúa Trời
kêu gọi, ra từ sự thối nát đó, một Hội thánh được lựa chọn. Điều
đó chính xác. Ê-sau, họ nói, “Chúng tôi là hội thánh!” Tôi không
nghi ngờ điều đó. Gia-cốp, cũng là cha của Ê-sau, đúng thế, vì vậy,
nhưng—nhưng…tôi muốn nói, Y-sác là cha của Ê-sau, và Gia-cốp
là em của ông, với ông. Nhưng một người đã được đền bù quyền
trưởng nam; người kia ghét nó. Một người nghe, nhận ra, và làm
theo. Còn người kia nói, “Ồ, hễ chừng nào tôi đi nhà thờ và làm
những gì đúng, có gì khác biệt đâu?” Thế đấy. Bây giờ trong…
230 Thế thì tôi nói điều này, một nhận xét này nữa. Hội thánh
chân chính có thật nhiều để sống cho lúc này. Ồ, nó nên là một
thời hoan hỉ như vậy cho Hội thánh thật, cho Hội thánh chân
chính, cho Hội thánh những người được chọn, khi anh chị em
biết trong lòng mình anh chị em đã từ sự chết qua Sự sống; khi
anh chị em nhìn vào chính mình và thấy, quan sát đời sống của
mình và thấy rằng tất cả những điều thuộc về thế gian đã qua
đi, rằng anh chị em trở thành người mới. Hãy lắng nghe bây giờ,
thật kỹ, để kết thúc. Anh chị em biết mình đã vượt qua, đời sống
anh chị em chứngminh điều đó, “Bởi bông trái của họ các ngươi
sẽ biết họ.” Toàn bộ mục tiêu của anh chị em là Đấng Christ.
Anh chị em đang trông mong Ngài đến bất kỳ phút nào. Anh chị
em bước đi trong Thánh Linh. Anh chị em yêu Ngài. Anh chị em
thấy Ngài làm việc qua anh chị em. Không có gì anh chị em ao
ước làm, nhưngNgài thật sự làm điều đó, chínhNgài. Ồ,một thời
kỳ tuyệt vời làm sao!
231 Nhắc tôi nhớ lại một họa sĩ đến La-mã, để học thành họa
sĩ, một thanh niên. Người ta chú ý anh. Anh thật là khác tất cả
những chàng trai và các cô gái Mỹ khác, và những người đến đó
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để thành hoạ sĩ, mà từ các nơi còn lại trên thế giới. Thanh niên
này nổi bật. Anh là một chàng trai tốt, và họ đã để ý. Họ đã tổ
chức những buổi tiệc lớn, và đi xuống nơi đó và, cách họ sống ở
La-mã, chỉ say sưa như họ có thể.
232 Tôi đã ở đó, chính tôi, và thấy họ. Kéo ra trên đường phố, đàn
ông và đàn bà, và tán tỉnh. Ngay trong các công viên, thậm chí
quan hệ tình dục ngay trong công viên, ngay ngoài trời, không
lưu tâm đến ai; Anh quốc, cũng vậy, tất cả nơi còn lại của họ.
Hiểu không? Không tồi hơn ở đây. Cũng giống y ở đây, gần như
tồi tệ; chỉ, chỉ che giấu nó hơnmột chút ở đây, vì cảnh sát và điều
khác. Bây giờ, nhưng thật kinh khủng!
233 Thế đấy, thanh niên này, giữ mình tránh xa tất cả điều đó.
Khi họ đi đến những bữa tiệc củamình, anh để cho họ đi, nhưng
anh đang học trở thành họa sĩ. Vì vậy, một ngày kia, một người
bảo dưỡng già, vốn là một Cơ-đốc nhân ở gần viện—viện bảo
tàng, phòng trưng bày nghệ thuật, ông nói—ông nói, “Chúng ta
hãy đi bách bộ một lát, con trai. Chúng ta hãy đi dạo, ta muốn
nói chuyện với conmột lát.”

Anh đáp, “Dạ được.”
234 Do vậy họ đi, bước lên đồi, và cả hai người chắp tay phía sau,
bước lên đồi. Mặt trời đang lặn. Và vì thế người già nói với hoạ
sĩ trẻ, “Con trai, anh là người Mỹ.”

Anh đáp, “Dạ đúng.”
235 Ông nói, “Anh đến đây để học về hội họa. Tôi cho là anh đang
tập trung vào công việc cuộc đờimình là họa sĩ.”

Anhnói, “Cháuđang có dựđịnh làmđiều đó, thưa ông.”

Nói, “Tôi nhận thấy anh là Cơ-đốc nhân.”

Anh nói, “Cháu là Cơ-đốc nhân.”
236 Ông nói, “À, có một điều tôi muốn hỏi anh. Tôi đã hỏi những
người khác. Họ cũng, nói họ là Cơ-đốc nhân.” Ông nói, “Điều gì
làm anh rất khác biệt vậy? Điều gì làm anh khác biệt với những
chàng trai này đến từ nước Mỹ, và những cô gái từ nước Mỹ?
Điều gì làm anh khác quá nhiều như vậy, và tuy nhiên tất cả các
anh đều nói làmình là ‘Cơ-đốc nhân’?”
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Anh nói, “Thưa ông, ông có thấy cách mặt trời đang lặn
không?”

Ông nói, “Tôi thấy.”
237 Anh nói, “Bên kia đại dương, trong tiểu bang nào đó ở New
England, trong thành phố nào đó ở tiểu bang ấy, và trong một
ngôi nhà nào đó trong thành phố đó, là một cô gái mà cháu đã
hứa rằng cháu sẽ sống thật lòng với.” Anh nói, “Đó là tất cả đang
diễn ra trong đầu cháu, để học về hội họa và trở về với cô gái đó
người mà đang sống chân thật với cháu.” Anh nói, “Đó là cách
cháu sống với những gì cháu làm.”
238 Ồ, thưa anh, chị em, anh chị em có thể tự hỏi vì sao chúng
ta không quan tâm những gì họ gọi chúng ta không. Tôi không
quan tâm những gì họ nói.
239 Ngày nọ tôi đứng với Fred, tại San Juan, Puerto Rico, đang
nhìn qua biển, và để ý, rặng san hô đó, dài nửa dặm, các ngọn
sóng lớn đánh vào vỗ ra. Anh ấy nói…Những con chim hồng hạc
đang đi bộ trong vườn, đại loại như vậy. Tôi nói…Anh nói, “Anh
Branham, ở đây giống như Thiên đàng.”
240 Tôi nói, “Nhưng biển sẽ yên tĩnh ở đó, thưa anh.” Tôi nói, “Chỉ
băng qua biển phía xa kia, có một nơi nào đó gọi là Thiên đàng,
có một Đấng nào đó gọi là Chúa Jêsus, trong Thiên đàng này, mà
ngày nọ Ngài đã cất đi mọi tội lỗi của tôi. Và tôi đã hứa với Ngài
tôi sẽ sống đúng với Ngài, tôi sẽ làm những điều Ngài muốn tôi
làm. Đó là lý do tôi không hổ thẹn về Phúc âm của Ngài, Nó là
Quyền phép của Đức Chúa Trời cho sự cứu rỗi.” Đó là những gì
làm chomột Cơ-đốc nhân sống khác biệt. Người đó khác hẳn bởi
vì người đó có Điều gì đó để sống khác cho.

Chúng ta hãy cúi đầu giây lát.
241 Người bạn phiền não của tôi, sáng nay, anh có điều gì đó khác
hẳn để sống, điều gì đó mang anh ra khỏi thế gian, điều gì đó
mà có ý nghĩa với anh hơn cả thiên hạ, là sống cho Đấng Christ
không? Nếu anh chưa có điều đó, tại sao anh không tiếp nhận
Nó bây giờ. Không phải chỉ đi nhà thờ và nói, “Tôi muốn là một
người tốt.” Đừng làm thế. Anh emmuốn làmột Cơ-đốc nhân. Anh
em, nếu có điều gì đó luôn ở trong lòng anh, bảo với anh, “Anh
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không đúng, nhưng tôi muốn anh sống đúng.” Anh em luôn luôn
ao ước điều gì đó mà bây giờ anh không có bây giờ, anh không
biết đó là Đức Chúa Trời đang kêu gọi anh sao? Đừng xây lưng
khỏi điều đó. “Vì nếu anh em đã từng được soi sáng một lần và
đã có cơ hội, mà lại cố ý phạm tội, thì không còn có tế lễ chuộc
tội nữa.” Đừng làm giống Ê-sau.

242 Hãy đến với Gia-cốp, bất chấp…bất chấp anh em sẽ trả giá
bằng cái gì. Nếu nó khiến bạn phải trả giá bằng ngôi nhà mình,
nếu điều đó khiến bạn trả giá bằng công việc của mình, nếu nó
phải trả giá bằng người chồng của mình, nếu trả giá bằng người
vợ của mình, nếu trả giá bằng con cái của mình, nếu trả giá bất
kỳ điều gì, để có được quyền thừa kế đó! Đó là những gì được
kể đến. Và nếu anh chị em cảm thấy cách đó về nó, sáng nay, và
muốn có quyền thừa kế này! Tôi không thể cho Nó cho anh chị
em. Đức Chúa Trời có thể, và Ngài là Đấng mà đang nói chuyện
với anh chị em. Mời anh chị em chỉ đưa tay của mình lên, nói,
“Xin cầu nguyện cho tôi, Anh Branham. Quyền thừa kế đó, tôi
muốn.” Xin Đức Chúa Trời ban phước cho anh chị em, khắp mọi
nơi. “Quyền thừa kế đó, tôi muốn.”

243 Lạy Cha Thiên thượng của chúng con, con cảm ơn Ngài, Đức
Chúa Trời Chí Thánh và Chí Cao, vì tất cả những sự nhân từ và sự
thương xót của Ngài đối với các con trai và con gái loài người. Và
chúng con nhận ra rằng chúng con đang ở kỳ sau rốt, không gì
có thể hành động lâu hơn nữa. Chúng con chỉ đang chờ đợi trong
một thời kỳ vay mượn; giống như đã xảy ra trong những ngày
của Nô-ê, sự nhẫn nhục của Đức Chúa Trời, khi con tàu đang
được chuẩn bị, khi chỉ có tám linh hồn được cứu. Ngài phán,
“Trong ngày Con người hiện đến cũng vậy. Sự nhẫn nhục của
Đức Chúa Trời, không muốn ai phải chết mất, nhưng muốn tất
cả đều có thể đến với sự ăn năn.”

244 Và ngày hôm nay trong tòa nhà này, có những người nam và
người nữ, đã đưa tay lên, trai gái, trẻ già, đã đưa tay lên, và nói,
“Có Điều gì đó đang lôi kéo tôi.” Ôi Đức Chúa Trời, xin họ đừng
bao giờ khước từ Nó. Xin cho họ bán nền giáo dục của mình, xin
cho họ bán mọi thứ họ có. Giống người tìm được viên ngọc lớn;
nó là viên ngọc lớn, đáng quý, nó là viên ngọc lớn nhất, và người
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đó đã bán mọi thứ thân yêu mình có, để người đó có thể mua
viên ngọc lớn, quý giá này. Xin cho họ bán tháo hết mọi thứ mà
họ có trên thế gian, sáng nay, tất cả những sự ưa chuộng của họ
thuộc về thế gian.
245 Những người phụ nữ này đang ngồi đây, Chúa ôi, nhiều
người trong họ đã được nghe giảng Phúc âm rất nhiều lần, mà
vẫn còn can dự với thế gian, và trang phục giống thế gian và ăn
mặc giống như thế gian, và đi dự tiệc tùng và các thứmà thế gian,
dự phần về những thứ thuộc về thế gian và hành động giống như
thế gian, và dùng những điều thuộc về thế gian. Ôi Chúa, xin cho
họ cảm thấy xấu hổ, sáng nay. Nếu có chút hy vọng nào trong họ,
lạy Chúa, xin nhennó hômnay. Xin để đây là thì giờ đó.
246 Và những người này ở đây, lạy Chúa, Ôi Đức Chúa Trời,
xin thương xót họ. Nhiều người trong họ vẫn còn bước ra theo
những việc của thế gian, vẫn còn ướcmuốn và tận hưởng những
thứ thuộc về thế gian, phạm tội, hút thuốc, uống rượu, nhậu
nhẹt xã giao, kèm theo ít bia, hay—hay điều gì như vậy, hay ham
muốn, và treo hình những phụ nữ trẻ ănmặc bẩn thỉu, hở hang.
Và thân thể họ mà người ta đang nhìn vào trên đường phố, và
người ta suýt tông người khác để nhìn vào họ, tự xưng họ là Cơ-
đốc nhân.

Và biết rằng hình dáng thân thể người nữ đó, trong vòng hai
mươi bốn giờ, sẽ phân rã trong phần mộ nơi kia, côn trùng và
sâu bọ sẽ bò qua các mạch máu hình dáng của thân thể cô ta; và
linh hồn cô ta sẽ ở trong địa ngục của quỷ, vì cách cô ta đã sống.
Và, tuy nhiên, cô vênh đôi môi tô son, bé nhỏ của mình lên, mà
cười vào anh em.
247 Đức Chúa Trời ôi, xin thương xót họ. Lạy Chúa, xin đừng để
họ bị hư mất. Xin thương xót và ban đến sự thương xót. Xin ban
cho mỗi người trong họ, lạy Chúa. Ngài là Đấng duy nhất có thể
ban phước hạnh này. Nếu Ngài gọi họ đến Sự sống Đời đời, xin
cho lòng họ mở ra; và họ sẽ đặt mọi thứ qua một bên sáng nay,
và rồi họ sẽ tiếp nhận nó. Xin nhậm lời, Cha ôi.
248 Và bây giờ nguyện xin Đức Thánh Linh đến trong buổi nhóm
này, vì những người đau ốmvà bệnh tật, và cho dân sự hiểu được
Sứ điệp này mà đã được rao giảng sáng nay, rằng sự Đến và mọi
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sự đang ở kỳ sau rốt, và thậm chí Đức Chúa Jêsus đang làm việc
trong Hội Thánh của Ngài. Xin để điều đó xảy ra ngay bây giờ,
Chúa ôi, hầu cho Ngài có thể nhận lấy tất cả những người này
trong tay Ngài. Và khi họ thấy Đức Thánh Linh đang làm việc,
vận hành giữa dân sự, xin để điều đó được khẳng định, Sứ điệp
mà con đã giảng, rằng chúng con đang ở kỳ sau rốt. Và xin họ
nghe. Họ đã nghe, và xin cho họ nhận ra rằng chính cùng Đức
Chúa Jêsus đó, cáchmà Ngài đã làm trong thời của Ngài, thì Ngài
đang thực hiện ở đây qua Hội thánh Ngài trong ngày sau rốt. Và
thế thì xin cho họ có thể làm theo bằng cách dâng đời sống và
thân thể, và linh hồn và tâm thần của họ, cho Ngài. Con giao phó
họ cho Ngài, Chúa ôi, trong Danh Chúa Jêsus.

249 Bây giờ, trong tòa nhà nơi dân sự đang có mặt, tôi đã
phái Billy sáng nay phát ra các thẻ cầu nguyện. Cậu ấy…[Băng
trống—Bt.]

250 Chị có đau ốm, nhu cầu không? Nếu Đức Chúa Trời khải thị
cho tôi giống như Ngài đã làm với người phụ nữ bên giếng nước,
và nói cho tôi nan đề của chị là gì, hay điều gì đó về chị, mà chị
biết còn tôi không biết, sẽ làm cho chị có đức tin để tin Đức Chúa
Trời chứ? Liệu có làm cho những người còn lại của anh chị em có
đức tin không? Có phải đây là buổi nhóm đầu tiên của chúng ta
không? [Người chị đó nói, “Không”—Bt.] Ồ, chị đã gặp tôi trước
đây, nhưng tôi là người lạ với chị. Đúng thế không? Được rồi, xin
Đức Chúa Trời nhậm điều cầu xin của chị.

251 Bây giờ, điều đó thật, hay không? Ồ, chao ôi! Kêu gọi tôn giáo
trí thức của anh em. “Ba-anh,” nói, “hắn ở đâu?” Ê-li trên núi Cạt-
mên bảo, “Ba-anh ở đâu? Ở đâu? Hãy đánh thức hắn dậy.” Anh
chị em không phải đánh thức Chúa Jêsus. Ngài luôn tỉnh thức.
Ngài luôn hiện diện, luôn sống, luôn có thể; hôm qua, ngày nay,
và cho đến đời đời không hề thay đổi. A-men. Đức Chúa Trời vẫn
là Đức Chúa Trời.

252 Anh tin bịnh tim sẽ lìa khỏi và anh sẽ khoẻ mạnh không?
Anh không phải là người ở đây. Anh trở lại Lexington và bảo cho
những người tại đó những điều lớn laomà Chúa đã làm cho anh.
Hiểu không?
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253 Nó đi vượt qua đầu những người, mà không bao giờ hiểu
được điều đó. Một Hội thánh sống sẽ vồ lấy điều đó, nhanh
chóng, và biết rằng sựHiệndiện củaĐứcThánhLinh là ở đây.
254 Người nào đó ở phía sau đưa tay mình lên. Có phải bà đấy
không, thưa bà? Bà tin Đức Chúa Trời có thể bảo cho tôi bịnh
của bà chứ? Người lớn kia…
255 Anh emởngoài đó phía cuối kia, tôi tin anhnói, cách đâymột
lát, điều đó. Anh tin chứ anh ơi? [Anh em đó nói, “Vâng.”—Bt.]
Anh tin chứ? Thế thì bịnh về da sẽ lìa khỏi anh, anh sẽ ổn thôi.
Anh có tin không? Anh nhận điều đó như được chữa lành rồi
chứ? Hãy đưa tay anh lên, anh tin. Hiểu không? Ừ-m. Được rồi.
Anh ấy là người lạ với tôi. Anh biết điều đó, Pat.
256 Một phụ nữ đang nhìn ở đó, đang cầu nguyện, nhìn vào tôi,
nói chị là người lạ. Chị có tin bệnh áp huyết cao sẽ lìa khỏi chị
không? Đúng thế, phải không? Hãy giơ tay chị lên nếu điều đó
đúng. Được rồi, hãy có đức tin nơi Đức Chúa Trời.

Anh chị emhiểu những gì tôimuốn nói không?
257 Còn vềmột số anh chị emmà biết tôi thì thế nào? Anh chị em
có điều gì đó ở trong lòng. Hãy đưa tay anh chị em lên. Rất nhiều
người trong anh chị em! Tôi không thể làm điều đó; Nó thật sự
phải xảy đến. Anh chị embiết, đó là đức tin của anh chị em.
258 Georgie Bruce, tôi thấy cô ấy đang ngồi đó. Cô luôn đang tìm
gì đó cho ai đó, Georgie. Cô được chữa lành, bệnh ung thư rồi.
Không nghi ngờ gì trong trí cô. Ngày mà cô đến với đền tạm này
và đi ra khỏi cửa nơi đó, Thánh Linh giáng trên tôi, và bảo cô
ngay tại đấy hành động nào đó không ai trên thế giới biết nhưng
cô và Đức Chúa Trời và một người khác biết. Có phải không?
[Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Đúng vậy. Cô tin tôi, phải không
Georgie? Cô có điều gì đó ở trong lòng, Georgie. Cô tin Đức Chúa
Trời có thể nói cho tôi biết những gì trong lòng cô không?

Còn những người còn lại trong anh chị em, những người mà
biết tôi, có tin không? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.]
259 Tôi biết Georgie, nhưng cô ấy đang nghĩ về điều gì đó. Cô
có hai người, ở cách xa đây, cô đang cầu nguyện cho họ. Cả
hai đều sống tại Corydon. Đúng vậy. Và cô có một người ở đây,
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một người cô đang cầu nguyện cho, mà ở ngoài đây trong bệnh
viện. Và cô đang cầu nguyện, không phải cho sự chữa lành của
người đó, nhưng sự cứu rỗi linh hồn người đó. Đó là CHÚA PHÁN
NHƯVẬY. Đúng thế. Phải vậy không, Georgie? Điều đó hoàn toàn
chính xác.
260 Người nào đó đằng sau kia đưa tay lên, lối phía sau ở sau đây,
phía sau ở đây. Anh, còn anh thì sao? Mời anh đưa tay lên, anh
là người lạ với tôi phải không? Người này ngồi đây nhìn tôi, tôi
không biết anh. Anh có tin tôi là tiên tri của Đức Chúa Trời, đầy
tớ của Đức Chúa Trời? Anh có tin Thánh Linh, những gì tôi đã
nói là Lẽ thật không? Anh có tin Điều đó không? [Người anh em
đó nói, “Tin.”—Bt.] Nếu anh tin, anh được-…đó là điều duy nhất
anh có, vì anh đang bị ung thư. Đúng thế. Anh không phải người
thành phố này. Anh đến từ New Albany. Đúng vậy. Và anh bị ung
thư. Nếu anh tin với tất cả lòng mình, anh sẽ khỏe mạnh. Anh sẽ
tin nhậnđiều đó không?Hãy đưa tay lên. Chúc tụng Chúa.
261 Tôi tin, người phụ nữ đó ở ngoài kia với chiếc mũ trắng trên
đầu, phụ nữ da màu, đưa tay mình lên. Tôi chưa có người da
màu nào. Bà tin không, thưa bà? Được rồi, thưa quý vị, hãy tin
hết lòng. Bà bị đau tim, bệnh dạ dày, biến chứng. Người nào đó
đem bà đến đây sáng nay. CHÚA PHÁN NHƯ VẬY. Điều đó đúng,
phải không, thưa bà? Nếu đúng vậy, hãy vẫy khăn tay mà bà có
trong tay, để dân sự nhìn thấy. Tôi chưa bao giờ thấy người phụ
nữ ấy trong đời tôi.
262 Anh có đưa tay lên không? Tôi có phải người lạ với anh
không? Và anh là người lạ với tôi. Anh tin Đức Chúa Trời biết tôi,
hayĐức Chúa Trời biết anh? Anh tinNgài sẽ bảo cho tôi những gì
trong lòng anh? Anh đang cầu nguyện cho ai đó. Đó là cha anh,
bị đau tim. Đúng rồi. Và anh đang tìm kiếm phép báp-tem bằng
Đức Thánh Linh. CHÚA PHÁNNHƯVẬY.

Nếu anh có thể tin!
263 Còn về quý bà còn trẻ đưa tay lên như thế này, bà tin không?
Bệnh của bà là chứng phát ban trên tay. Nhưng bà đang cầu
nguyện cho một đứa cháu nội. Đúng thế. Đứa bé không bình
thường. Đúng vậy. Phải không, thưa bà? Bà tin với tất cả tấm
lòng, về điều đó.



NGHE, NHẬN RA, LÀM THEO LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI 51

Khi tôi nói, “đứa trẻ.” Đợi một chút. Ồ, thế đấy. Con trai của
bà bị tai nạn xe hơi; bị tàn tật. Tôi không biết bà, thưa bà, nhưng
đó là thật. Nếu đúng thế, hãy đưa tay lên.

264 Bây giờ, Ai ở đây? Đó là Ai? Không phải là tôi. Làm sao tôi
có thể làm điều đó? Đừng làm tê liệt Thánh Linh, những điều
Thuộc linh. Đức Chúa Trời ở đây! Đức Thánh Linh mà anh chị
emmuốn, anh chị em có tin Điều đó lúc này không? Anh chị em
có tin Điều đó giờ này không? Được rồi, thế thì hãy nhận lãnh
Điều đó bây giờ. Bây giờ là lúc để nhận lãnh Điều đó. Hãy tin với
tất cả tấm lòng.

265 Anh chị emmàcóđauốmhay cónhu cầu. Tôi không thể chữa
lành. Không ai có thể chữa lành. Tôi không thể ban Đức Thánh
Linh. Nhưng Đấng mà có thể chữa lành và ban Đức Thánh Linh,
Ngài ở đây. Ngài là Đấng làm điều đó.

266 Bây giờ anh chị em hãy cúi đầu. Anh chị em tin ngay bây giờ,
khi tôi cầunguyện cho anh chị emvànhững chiếc khăn taynày.

267 Lạy Cha Thiên thượng của chúng con, như con biết, con đã
đi qua mọi người mà là những người lạ, theo như con cảm thấy
chính mình đang yếu đi và không đứng vững; cảm thấy được
dẫn dắt rằng đây có lẽ là thì giờ mà những người được Chọn đã
thấy. Xin cho mỗi người trong họ, lạy Chúa, mà đã được kêu gọi
và được phép được kêu gọi bởi Thánh Linh Ngài; điều gì đó, đức
tin của họ, họ đã có nhiều đức tin hơn (vài người trong số họ) họ
đã nghĩ họ có. Họ chỉ bắt đầu trong lòng họ.

268 Vàngười đàn bà đã rờ đến áo củaNgài lần nọ khi Ngài đi qua,
và Ngài quay lại và phán, “Ai đã rờ đến Ta?”

Và họ nói, “Ồ,mọi người đã đụng đếnNgài.”

269 Ngài phán, “Nhưng Ta nhận biết Ta yếu đi.” Và Ngài đã tìm
thấy người đàn bà bé nhỏ và bảo bà rằng bà bị bệnh rong huyết,
và đức tin của bà đã chữa lành cho bà.

270 Và Kinh Thánh chép, rằng, “Ngài vẫn là Thầy Tế Lễ Thượng
Phẩm, ngày hôm nay, mà có thể cảm thương tội lỗi của chúng
con.” Lời Kinh Thánh đã chép, “Ngài hôm qua, hôm nay, và cho
đến đời đời không hề thay đổi.” Và nếu Ngài không hề thay đổi,
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và cũng là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩmđó, Ngài sẽ hành động giống
như vậy và thực hiện cũng giống vậy.

271 Và xin cho dân sự thấy rằng Hội thánh đầy dẫy Thánh Linh
đang tới. Đấng Christ sắp đến và cất Hội thánh của Ngài đi.
Những dấu hiệu lớn cuối cùng củaNgài, như đã xảy ra trong thời
Sô-đôm; Đấng đã phán, đã biết Sa-ra, và biết ông có một người
vợ tên là Sa-ra, biết bà ở trong trại đang cười; Ngài nói, “Đó sẽ
là một dấu hiệu. Khi nào ngươi thấy điều đó, hãy nhớ, dòng dõi
này sẽ không qua đi cho đến khi tất cả được ứng nghiệm.” Chính
là đây. Chúng con đang ở kỳ cuối cùng.

272 Xin nhậm lời, Chúa ôi, hầu cho mọi người đau ở đây có thể
biết Đức Chúa Jêsus Christ hằng sống đang hiện diện. Xin những
chiếc khăn tay này được ban phước cho mỗi cơ thể đau ốm mà
chúng đi đến. Con định tội ma quỷ, vì dân sự. Con đuổi nó, bởi
Thánh Linh của Đức Chúa Trời, trong đức tin, con đuổimọi bóng
dáng nghi ngờ. Xin mỗi người ở đây, mà được định trước cho
Sự sống Đời đời, nhận lãnh Điều đó thì giờ này. Xin mọi sự mê
tín dị đoan, mọi sự ngăn trở nhỏ, mọi điều bé nhỏ của thế gian,
mọi chút sức nặng, như Kinh Thánh đã nói, “Chúng con hãy
quăng hết mọi gánh nặng, và tội lỗi dễ vấn vương chúng con;
hầu cho chúng con có thể chạy, với lòng nhịn nhục, theo đòi cuộc
chạy đua đã bày ra cho chúng con; nhìn xem” (đến điều gì? đến
giáo hội? đến tổ chức?) “đến Cội Rễ và Cuối Cùng của đức tin
chúng con,” mà bây giờ là đây, “Đức Chúa Jêsus Christ, Con Đức
Chúa Trời.” Hãy nhìn xem Ngài Đấng…Chúng con không phải
lấy những lời mà chúng con biết là thật, nhưng tuy nhiên những
Lời được tỏ ra thực sự với chúng con sáng nay. Cũng chính Chúa
Jêsusmà đã chết đó, thì không chết, Ngài đã sống lại, và hai ngàn
năm sau Ngài sẽ mang Hội Thánh của Ngài lên. Linh của Giu-đa
đang làm việc giữa họ. Nhưng xin họ quăng hết mọi sự ngăn trở
vàmọi thứ, trong thì giờ này, và nhận lãnhNgài.

273 Xin cho họ nghe, điều họ đã nghe, qua bài giảng. Xin cho họ
nhận ra bây giờ rằng chính những Lời mà họ đã nghe được bày
tỏ, và họ nhận ra Nó, rằng Đó chính là Đấng Christ. Và xin cho
họ thực hiện giờ này, làm theo Nó: nhận lãnh Nó, và đứng trên
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chân họ, đưa ra lời làm chứng; và đi vào Nước Đức Chúa Trời,
bởi được đầy dẫy Đức Thánh Linh.
274 Xin cho những người đau ốm được lành. Xin cho những
người bệnh tật được lành. Xinmọi ao ước của tấm lòng được làm
đúng. Xin nhậm lời, lạy Đức Chúa Trời ToànNăng.
275 Bây giờ anh chị em cúi đầu, lòng anh chị emmở ra, chỉ chính
anh chị em dâng lời cầu nguyện; ngay trước khi, tôi đoán, buổi
lễ báp-têm sắp đến, ngay trước phần này. Sẽ có một buổi nhóm
khác tối nay.
276 Bây giờ, hãy nhớ, đừng để cơ hội này qua đi. Tôi đã ở đây
được hai giờ rưỡi, hay hơn nữa, cố tranh thủ thời gian của tôi,
và mang đến Phúc âm, và đặt Nó cho thật hoàn hảo. Rồi chúng
ta đến ngay tới phần kết thúc. Và chính đề tài: nghe, nhận ra,
làm theo. Đừng để nó đi qua khỏi đầu anh chị em. Anh chị em
đã nghe Nó. Anh chị em có nhận ra sự Hiện diện của Ngài ở đây
không? Anh chị em có biết Đó là Ngài đang kêu gọi anh chị em
không? Thế thì hãy làm theo Nó. Đức Chúa Trời ở với anh chị em.
Có thì giờ cầu nguyện.
277 Anh Neville, mời anh đến, một chút, kết thúc bằng lời cầu
nguyện, nếu anhmuốn lên đây.

Chỉ đỡ anh ấy lên. 
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