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 …tôi cảm thấy dễ chịu khi nghe điều đó, thật tốt. Ồ, nó luôn
luôn, như tôi đã nói trước đây, “Tôi thật vui sướng khi người

ta nói với tôi, ‘Chúng ta hãy đi đến nhà của Chúa.’” Tôi tin Đa-vít
đã từng phát biểu điều đó, “Chúng ta hãy đi đến nhà của Chúa.”
Tôi không biết nơi nào tốt hơn để ở, các bạn cũng vậy, hơn nhà
của Chúa.

2 Bây giờ, tối nay, chúng ta có một vài người bạn ở đây đang
trên đường xuống từ Georgia. Họ chắc là sẽ lái xe xuống từ sau—
sau bữa ăn trưa tối nay. Và rồi chúng ta sẽ…Vài người trong số họ
đang trên đường đi xuống, tôi hi vọng các bạn sẽ ở lại. Và chúng
tôi có các phòng rộngmở cho các bạn.

3 Và sau đó tối thứ Tư chúng ta sẽ tiếp tục, trong việc học, và
rồi, trong ý Chúa, Chúa nhật tới lần nữa.

4 Và sau đó Chautauqua bắt đầu vào ngày sáu. Vì vậy tất cả đó
là các kỳ nghỉ của các bạn đã lên kế hoạch, chúng ta mong đợi
một thời gian lớn, tuyệt vời ở Chautauqua. Đó là nơi chúng ta
có một thời gian diệu kỳ như vậy. Không phải là một đám đông
quá lớn, chúng tôi thỉnh thoảng điều hành…Nó sẽ chứa đựng
khoảng chừng…Tôi cho rằng chúng ta có thể có được mười ngàn
người trong đó, dễ dàng. Nhưng, thông thường, năm ngoái tôi
nghĩ chúng ta có khoảng chừng bảy ngàn người, gần như thế.
Bên ngoài thì chật cứng, nhưng có nhiều chỗ để đứng. Và các chỗ
ngồi mà chúng có thể chạy dọc theo lối này ra. Và vì vậy chúng
ta hướng đến điều đó.

5 Và rất vuimừng được nhìn thấy nhiều anh emmục sự truyền
đạo của chúng ta bên trong. Tôi không thể nhớ ra tên của anh ở
đây, nhà truyền giáo, Anh Humes và Chị Humes, phải chăng anh
chị đang ngồi ngay ở đây, và những người trẻ nữa, chúng tôi thật
sự vuimừng có họ,một nhà truyền giáo. Những người khác, Anh
Pat, Anh Daulton, và, ồ, thật rất nhiều, Anh Beeler. Và nhìn thấy
AnhCollins cách đây vài phút. Và, ồ, thật giốngnhưkhó có thể gọi
hết thảy họ. Nhưng chúng tôi thật vui mừng khi các bạn đến đây



2 LỜI ĐƯỢC GIẢNG

trong nhà của Chúa tối hôm nay. Anh Neville rất đáng quí đang
ngồi phía sau tôi ở đây để cầu nguyện với tôi trong lúc chúng
tôi chuẩn bị giảng dạy Lời. Charlie, thật vui khi nhìn thấy anh và
Chị Nellie ở đây tối nay, những đứa trẻ. Đây là…và việc giảng dạy
Kinh Thánh thường là rất…Vâng, Anh Welch, tôi chỉ…đang tìm
kiếmanh, tôi thấy anh đang ngồi phía sau đó lúc này.
6 Việc giảng dạy Kinh Thánh thì thường hơi bị phụ bạc, một
chút, các bạn biết đấy, kiểu như bước đi trên tảng băng mỏng,
chúng tôi gọi nó như vậy. Nhưng chúng tôi chỉ cảm thấy rằng
có lẽ, ở tại điểm này và vào thời gian này, nó có thể là tốt đẹp
hầu như đem hội—hội thánh đến với những gì mà tôi nghĩ, đến
một—một sự hiểu biết trọn vẹn, địa vị, của những gì chúng ta
đang ở trong Chúa Cứu Thế Jêsus. Và đôi lúc tôi nghĩ việc giảng
dạy là một điều thật tuyệt vời, nhưng đôi khi tôi tin, Anh Beeler,
rằng sự dạy dỗ vượt xa điều đó, nó rất tốt…đặc biệt đối với
hội thánh.

Bây giờ, sự giảng dạy thường nhắm vào một tội nhân, đem
anh ta tới dưới sự định tội bởi Lời. Nhưng việc giảng dạy đặt một
người tại vị trí mà anh ta đang ở. Và chúng ta có thể không bao
giờ đủ khả năng để có đức tin đúng đắn cho đến khi chúng ta
biết vị trí nàomà chúng ta đang ở.
7 Bây giờ, nếu Hoa Kỳ, là một vùng đất đẹp nầy ở đây, đã phái
tôi đi qua nước Nga, như một đại sứ của đất nước này, đến nước
Nga, rồi nếu họ phái tôi đi một cách chính thức tới nước Nga, tất
cả sức mạnh mà nước Hoa Kỳ có đều ở phía sau tôi. Lời của tôi
thì cũng giống như lời của nước Hoa Kỳ nếu tôi được công nhận
với tư cách là một đại sứ.
8 Và thế thì nếu Đức Chúa Trời đã sai chúng ta như là những
đại sứ của Ngài, mọi năng quyền ở trên Trời, mọi điều mà Đức
Chúa Trời có, tất cả các Thiên sứ của Ngài và tất cả quyền lực
của Ngài đứng ở phía sau các lời của chúng ta nếu chúng ta được
phong chức một cách đúng đắn, những sứ giả được sai đến với
dân sự. Đức Chúa Trời phải trân trọng Lời, vì Ngài đã viết cách
thật trang nghiêm, rằng “Hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất, thì
Ta cũng sẽ buộc ở trên Trời. Và điều gì mà ngươi mở dưới đất, thì
Ta sẽ mở ở trên Trời. Và Ta ban cho các ngươi các chìa khóa của
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Nước Trời.” Ồ, thật là những lời hứa tuyệt vời mà Ngài đã ban
cho hội thánh!
9 Và tôi, sau ngày đó…Nhiều người trong các bạn, tôi cho là, đã
ở đây sáng hôm nay để nghe khi tôi cố gắng, trong cách đơn sơ,
khiêm tốn của tôi, để giải thích khải—khải tượng mà tôi đã thấy
về Thiên đàng.
10 Tôi sẽ không có chút nào cố gắng nghi ngờ bất cứ điều gì mọi
người kể với tôi rằng Đức Chúa Trời đã bảo cho họ. Tôi sẽ tin nó
ngay cả nếu tôi không thấy nó được ghi lại trong Kinh Thánh, tôi
vẫn cứ muốn tin lời của anh em đó. Tôi—tôi có thể cứ ở lại ngay
với Kinh Thánh, nhưng tôi vẫn muốn tin rằng có lẽ anh em đó
chỉ hiểu nhầm nó cách nào đó, mà anh ấy có thể lẫn lộn nó một
chút. Và tôi vẫnmuốn tin anh—anhấy là người anh emcủa tôi.
11 Và nếu có bất cứ điều gì đang đốt cháy trong tấm lòng tôi,
và tôi hi vọng rằng nó sẽ không bao giờ rời bỏ trong những năm
sắp tới của tôi, rằng tôi sẽ không bao giờ quên những gì đã xảy
ra buổi sáng Chúa nhật vừa rồi, như là một tuần. Nó đã làm điều
gì đó cho tôi và có lẽ nó đang trở thành cuộc cách mạng trong
cuộc đời tôi. Tôi—tôi không sợ. Tôi—tôi không có một sự sợ hãi
về cái chết. Cái chết không có gì phải lo sợ cả. Và nó—nó không
dành cho bạn nếu bạn thật sự hiểu. Bây giờ, có lẽ nếu…Các bạn
phải có kinh nghiệm để biết điều đó, bởi vì không có cách nào để
giải thích nó. Các bạn không thể tìm các lời, bởi vì nó không nằm
trong các từ điển tiếng Anh, haymột từ điển nào khác, bởi vì nó ở
trong sự Đời đời; không phải là ngày hôm qua, không phải ngày
mai, nó tất cả là ở thì hiện tại. Và nó không phải là “Tôi cảm thấy
thật tốt,” và một tiếng đồng hồ sau, “Tôi không cảm thấy khỏe,”
vàmột tiếng đồng hồ nữa, “cảm thấy khỏe trở lại.” Nó luôn là thì
hiện tại. Thấy không? Không bao giờ là một sự dừng lại, chỉ là sự
bình an vinh hiển đó, điều gì đó.
12 Và ở đó có thể là không có tội lỗi, ở đó không có sự đố kỵ,
không có sự đau ốm, có—có thể là không điều gì với tới được bờ
Thiên đàng. Và nếu tôi có thể có được đặc ân để nói những điều
này, mà, có lẽ tôi không được. Nếu tôi không được phép, thì tôi
cầu xin Đức Chúa Trời tha thứ cho tôi. Nhưng nếu tôi có được
đặc ân đó, và chính là Đức Chúa Trời để cho tôi được cất lên để
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thấy điều gì đó, tôi sẽ nhắc đến các tầng Trời đầu tiên. Và rồi tôi
tin, một người trong Kinh Thánh, với cái tên, tôi tin đó là Phao-
lô, được cất lên các tầng Trời thứ ba. Và nếu các tầng Trời thứ
nhất Trời nầy đầy vinh hiển, thì các tầng Trời thứ ba giữ điều gì?
Không lạ gì ông đã không thể nói điều đó trong mười bốn năm!
Ông đã nói rằng ông không biết liệu ông đang ở trong thân thể
này hay ở ngoài thân thể. Với sứ đồ vĩ đại đó, không phải để chia
chức vụ của—của—của ông, hay không phải để chính chúng ta
cố làm điều gì giống như ông, nhưng tôi có thể nói với ông, tôi
không biết liệu tôi ở trong thân thể này hay ở ngoài thân thể này.
Điều duynhất, nó thì thật đúngnhư tôi đangnhìn vào anh em.

13 Và tôi luôn tự hỏi về nếu tôi lìa đời và tôi sẽ nhìn thấy một
đámmây nhỏ bay qua, một thần linh, và nói, “Kìa những anh và
chị em kia đang bước đi, đó là Charlie và Neville. Kia là Anh và
Chị Spencer đang đi ở đó.” Điều đó luôn làm tôi rối lên. Nếu đôi
mắt tôi đang ở trong mộ, sự hư nát, thối rữa, nếu tai tôi không
phải ở đây để nghe nữa, và nếu máu của tôi tất cả đều đã biến
mất và họ đã ướp nó, và nếu nó đang ở trong nước hay ở trong
mặt đất, và những năng lực tâm trí, các tế bào não của tôi tất
cả đều chết, thì tôi sẽ làm thế nào hơn chỉ là một tâm linh bay
quanh quẩn? Và điều đó làm tôi mệt mỏi. Tôi sẽ muốn nói như
thế nào, “Chào, Anh Pat, ồ, thật là vui được thấy anh! Chào, Anh
Neville, tôi thậtmuốn được gặp anh!” Nhưng tôi nghĩ, “Ồ, nếu tôi
không có bất cứ thứ gì để nhìn thấy, cái miệng nào để nói, nó bị
hư nát, nó là cát bụi, làm sao tôi có khả năng để nói, ‘Chào, Anh
Pat,’ ‘Chào, AnhNeville,’ hay đại loại nhưvậy, ‘Chào, Charlie’?”

14 Nhưng bây giờ tôi biết những điều đó là sai. Vì nó được chép
trong Kinh Thánh, cáimà tôi nói nó không ngược lại, “Vì nếu đền
tạm trên đất này bị hư nát, thì chúng ta đã có một cái khác chờ
sẵn rồi,” một đền tạm khác mà có mắt, tai, môi, những khả năng
tinh thần. “Nếu đền tạm trên đất này bị tan rã!” Nó có một thân
thểmà tôi có thể cảmnhậnđược, có thể nói chuyện được.

15 Và bây giờ nó đến với tôi, ngay bây giờ, màMôi-se đã chết và
ở trong ngôi mộ không được đánh dấu trong tám trăm năm, và
Ê-li-sê đã được lên Trời trước đó năm trăm năm, nhưng trên Núi
HóaHìnhhọđượcnhìn thấy đangnói chuyện với Chúa Jêsus.
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16 Sau khi Sa-mu-ên đã chết ít nhất ba đến năm năm, và một
phù thủy ở Ên-dô-rơ đã gọi ông lên, và bà sấp mặt, và bà nói với
ông, “Ông đã lừa tôi, bởi vì ông là Sau-lơ, chính ông.” Bà ta nói,
“Bởi vì tôi nhìn thấy các vị thần!” Bà làmột người ngoại giáo, anh
embiết đấy. “Tôi nhìn thấy các vị thần đang dấy lên.”
17 Và tuy nhiên Sau-lơ không thể nhìn thấy người, và ông hỏi,
“Ông ta trông như thế nào?Hãymô tả ông ta cho tôi.”

Nói, “Ông ta gầy, và ông cómột áo tơi khoác trên vai.”
18 Nói, “Đó là Sa-mu-ên, đấng tiên tri, hãy đem ông đến trước
mặt ta ở đây.” Và tôi muốn các bạn để ý rằng Sa-mu-ên không
hề mất đi bất cứ cá tính nào của ông. Ông vẫn là một tiên tri.
Ông bảo cho Sau-lơ một cách chính xác những gì sẽ xảy ra ngày
hôm sau.
19 Do vậy, các bạn thấy, sự chết không làm cho giải tán hoàn
toàn chúng ta khi chúng ta khóc và than vãn và rên rỉ ở mồ mả.
Nó chỉ làm thay đổi chỗ chúng ta đang trú ngụ. Nó đưa chúng
ta từ một nơi đến…Tuổi tác là gì? Nếu tôi sống một tiếng đồng
hồ nữa, thì tôi sẽ sống lâu hơn nhiều người mười sáu tuổi, tôi
sẽ sống lâu hơn nhiều người năm tuổi. Tuổi tác không là gì cả.
Chúng ta chỉ ngồi ở đây chomộtmụcđích, để làmđiều gì đó.
20 Ồ, bây giờ, những người mẹ có những khuôn mặt xinh đẹp
nầy đang ngồi ở đây,một vài người trong số họ sáumươi hay bảy
mươi tuổi, sẽ nói, “Ồ, Anh Branham, tôi đã làm những gì?” Các
bà đã nuôi dưỡng con cái của mình. Các bà đã làm những gì các
bà được cho là phải làm.
21 Có lẽ ông bố lớn tuổi nào đó đang ngồi ở đây, nói, “Ồ, tôi đã
cày cấy ngoài cánh đồng, tôi đã làm điều này. Tôi chưa bao giờ
giảng dạy.” Nhưng các bạn đã làm những gì Chúa đã sai các bạn
làm. Cómột nơi dành cho các bạn.
22 Nói vớimột bác sĩ già, ngày hômqua,một trong những người
bạn bác sĩ của tôi, những người bạn thân, tám mươi mấy tuổi.
Và chị dâu của anh ấy ngồi ở nhà thờ đây tối nay, và chị ấy chỉ
hơi, hơi lo lắng một chút về anh ấy. Và tôi đến thăm anh ấy. Và
ngay khi tôi bắt đầu nói chuyện với anh ấy, anh ấy trở nên vui
vẻ lại, kể với tôi về một chuyến đi săn của anh ấy cách đây mấy
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năm ở tại Colorado, cùng một vùng mà tôi đi săn. Thật là một vẻ
mặt sáng ngời! Và tôi nói, “Thưa bác sĩ, ông đã thực hành được
bao lâu rồi?”
23 Anh ấy trả lời, “Khi anh còn đang bú.” Và tiếp tục tôi đã nói…
“Và nhiều lần,” anh ấy nói, “Tôi đã tập, lấy xe ngựa của tôi, tôi
đặt bao yên trên con ngựa của tôi. Tôi lấy một cái túi đeo và tôi
đã bước đi.”
24 Và tôi nói, “Vâng, dọc theo bờ con lạch, hai giờ sáng, với một
cái đèn pin của anh, để tìm một ngôi nhà nơi mà có một cậu bé
đang bị đau bao tử haymột ngườimẹbị đau khi lao động.”

“Đúng thế.”
25 Và tôi nói, “Anh biết không, bác sĩ à, tôi tin, vượt qua ranh
giới này ở đây, giữa người phải chết và sự bất tử, thì Đức Chúa
Trời có một nơi cho những bác sĩ già tốt bụng mà đã phục vụ
như vậy.”
26 Những giọt nước mắt tuyệt vời ứa ra trong đôi mắt ông và
ông bắt đầu khóc, ông giơ một cánh tay yếu đuối của mình lên
và nói, “Thưa anh, tôi hi vọng vậy.” Vượt qua vùng đất đó, Đức
ChúaTrời đoán xét linhhồnmột người, những gì người đó là.
27 Rồi tôi tặng cho anh ấy lời Kinh Thánh làm thỏa mãn này.
Nhiều lần, cày cấy trong những cánh đồng lầy lội vào ban đêm,
cố gắng giúp đỡ người nào đó, có lẽ không nhận được một đồng
nào từ đó, nhưng nó tốt lắm. Tôi nói, “Chúa Jêsus đã phán trong
Kinh Thánh, ‘Phước cho người hay thương xót, vì họ sẽ nhận
được thương xót.’” Và đó là thật.
28 Và tối hôm nay chúng ta muốn đặt hội thánh, trong ba bài
học này, nếu Đức Chúa Trời cho phép, làm thế nào và điều gì
để nhìn đến, chúng ta là gì. Chúng ta sẽ bắt đầu ở chương 1 của
Sách thư tín của Phao-lô gửi cho hội thánh Ê-phê-sô. Và chúng ta
sẽ lấy ba chương đầu tiên trong ba buổi học kế tiếp, cố gắng học
xong một chương một buổi tối, nếu chúng ta có thể. Tối nay, thứ
Tư, và sáng Chúa nhật sắp tới. Ê-phê-sô, chương 1. Bây giờ khi
chúng ta học với nhau, tôi muốn nói điều này, rằng Sách Ê-phê-
sô này hoàn toàn tương đương với sách Giô-suê Cựu Ước. Ê-phê-
sô, Sách Ê-phê-sô.
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29 Bây giờ, hãy nhớ, nếu chúng ta tình cờ có một chút mâu
thuẫn, với việc giảng dạy của anh em, xin tha thứ cho chúng tôi
và ngồi nán lại một chút. Trước khi chúng ta mở nó ra, chúng ta
hãy cầu xinNgài giúp đỡ chúng ta, khi chúng ta cúi đầu.

30 Lạy Chúa, chúng con đang đến sự thánh khiết của Ngài và
Bản Viết thiêng liêng, mà Nó bảo đảm hơn tất cả các từng trời và
đất. Vì chúng con đọc trong Lời này, được gọi là Kinh Thánh, rằng
“Trời đất sẽ qua đi, song Lời Ta sẽ không hề qua đi.” Rồi, trong
thì giờ trang nghiêm này mà con đến với bục giảng này tối nay,
trước sựmua chuộc bằng Huyết Ngài, những người hay chết yêu
dấu đang ngồi ở đây tối nay, đang chụp lấymọi hi vọng nhỏ nhoi
mà họ có thể, để nắm giữ Sự Sáng đó mà đang đến. Xin cho nó
được thật đầy đủ, tối nay, để mọi người ở đây sẽ nhìn thấy vị trí
của mình, và mọi người mà chưa đến trong sự thông công tuyệt
vời này, sẽ bươn tới Vương quốc, Chúa ôi, và gõ cửa cho đến khi
người Giữ Cửamở cửa ra. Xin nhậm lời, Chúa ôi.

31 Chúng con đang đọc trong đây nơi mà quyển Kinh Thánh
này không có sự thông giải riêng nào cả. Đức Chúa Trời, cấm
rằng con đầy tớ Ngài hay bất cứ đầy tớ nào khác cố đưa sự giải
nghĩa riêng của họ với Lời. Xin để chúng con đọc Nó và tin Nó,
nhưNó được chép. Và đặc biệt chúng con những người chăn bầy,
chúng con những mục sư mà một ngày nào đó sẽ họp lại ở nơi
xa kia trongMiền vinh hiển đó với những bầy nhỏ, và chúng con
sẽ đứng trong sự Hiện diện của Chúa Jêsus và sẽ thấy thế hệ đó
đến, của Phao-lô, và của Phi-e-rơ, và của Lu-ca, và Mác, và Ma-
thi-ơ, và tất cả họ, và thấy họ bị đoán xét ở đó với những nhóm
của họ. Lạy Đức Chúa Trời, xin ban cho để con có thể đặt mười
triệu chiến tích dưới chân của Ngài trong lúc con khiêm nhu bò
lên và đặt tay của con trên bàn chân quí báu của Ngài, và nói,
“Lạy Chúa, họ là của Ngài.”

32 Ôi Chúa, xin đổ đầy chúng con ngập tràn sự tươi mới với
Thánh Linh Ngài, và với tình yêu của Ngài và với sự nhân từ của
Ngài. Và xin cho chúng con, như là thi sĩ đã diễn tả trong bài hát
cách đây nhiều năm, “Lạy Chiên Con chịu chết yêu dấu, Huyết
báu của Ngài sẽ không bao giờ mất đi quyền năng của nó, cho
đến khi tất cả Hội thánh được cất lên của Đức Chúa Trời được
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cứu không còn tội lỗi nữa. Và hơn bao giờ hết, bởi niềm tin, con
đã thấy dòng suối đó vết thương của Ngài chảy ra; tình yêu cứu
chuộc đã trở thành chủ đề của con, và sẽ ở cùng cho đến khi con
chết. Rồi ở trong một bài hát cao quí hơn, êm dịu hơn,” người ấy
tiếp tục nói, “tôi sẽ hát ngợi ca quyền năng cứu chuộc của Ngài;
khi cái lưỡi nói ngọng, nói lắp tội nghiệp này nằm im lặng trong
nấmmồ.” Khi đó, mồ mả không còn nắm giữ sự chết cho những
đứa con của Ngài. Nó chỉ là nơi yên nghỉ, hay là nơi trú ẩn, nơi
mà sự hư nát này sẽmặc lấy sự không hay hư nát.

33 Xin cho chúng con đêm nay thấy điều này, Chúa ôi, rõ ràng,
như nó được ban cho chúng con trong Lời. Xin ban cho chúng
con sự hiểu biết. Và xin đặt để trong chúng con, Chúa ôi, trách
nhiệm của mình, để chúng con tận trung hầu việc cho đến khi
Ngài đến. Chúng con cầu xin điều nầy trong Danh Chúa Jêsus, và
vì cớ Ngài. A-men.

34 Bây giờ, Sách Ê-phê-sô, như tôi vừa nói, tôi…đối với quan
điểm của tôi, là một trong những Sách lớn nhất của Tân Ước.
Nó để lại chúng ta, trên nơi mà thuyết Calvin chạy ra trên một
nhánh này, và thuyết Arminius chạy ra trên nhánh khác, nhưng
SáchÊ-phê-sô kéonó lại gầnnhauvàđặt đúng vị trí Hội thánh.

35 Bây giờ, tôi đã xếp loại nó với sách Giô-suê. Nếu các bạn để ý,
dân Y-sơ-ra-ên được mang ra khỏi Ai Cập, và có ba giai đoạn về
hành trình của họ. Giai đoạn đầu, là ra khỏi Ai Cập. Giai đoạn kế
tiếp, là đồng vắng. Và giai đoạn kế tiếp, là Ca-na-an.

36 Bây giờ, Ca-na-an không phải là tượng trưng thời đại Ngàn
năm. Nó chỉ tượng trưng cho thời đại của người chiến thắng, sự
phân chia thời đại của sự chiến thắng, bởi vì ở Ca-na-an họ đã
giết và đốt và cướp các thành phố. Và sẽ không có sự chết trong
thời đại Ngàn năm.

37 Nhưng một việc khác mà nó làm, nó mang lại sự công bình
bởi đức tin, sau khi họ tin vào Môi-se và rời bỏ Ai Cập. Sự nên
thánh, đi theo dưới Trụ Lửa và sự chuộc tội về của lễ dâng chiên
con trongđồng vắng. Và rồi bước vào vùngđấtmàđãđượchứa.

38 Bây giờ, vùng đất gì được hứa cho những người tin Tân Ước?
Lời hứa đó là Đức Thánh Linh. “Vì sẽ xảy ra trong những ngày
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sau rốt,” Giô-ên 2:28, “rằng Ta sẽ đổ Thần Ta trên mọi loài xác
thịt. Các con trai và con gái các ngươi sẽ nói tiên tri. Và Ta sẽ đổ
Thần Ta trên các tớ gái của Ta và các tôi trai của Ta, và họ sẽ
nói tiên tri. Ta sẽ tỏ cho thấy những dấu lạ ở trên trời. Và dưới
đất, những trụ lửa, và khói, và hơi nước.” Và Phi-e-rơ đã nói, vào
Ngày lễ Ngũ Tuần, sau khi lấy đề tài củamình và giảng dạy, “Hãy
hối cải, ai nấy trong các ngươi, và chịu báp têm trong Danh của
Chúa Jêsus Christ cho được tha tội,” để tha tội, để tha thứ, để lấy
đi tất cả sự vi phạm trước đó.
39 Các bạn có để ý không, Giô-suê, trước khi họ vượt qua sông
Giô-đanh, Giô-suê nói, “Hãy đi qua giữa lều các ngươi và giặt
sạch áo quần và thanh tẩy mỗi người trong các ngươi, và chớ có
người đàn ông nào đến gần vợ mình, vì trong vòng ba ngày các
ngươi sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.” Thấy không? Nó
là một—một tiến trình để sẵn sàng thừa hưởng lời hứa. Bây giờ,
lời hứa cho dân Y-sơ-ra-ên, là, Đức Chúa Trời đã ban cho Áp-ra-
ham lời hứa của xứ, của Palestine, và nó sẽ là tài sản của họ đời
đời. Và họ đã luôn cứ ở lại trong vùng đất đó.
40 Vậy thì, họ phải trải qua ba giai đoạn, để đến với vùng đất
hứa nầy. Bây giờ hãy xem, nó làm hình bóng hoàn hảo trong
Tân Ước.
41 Bây giờ điều này, như tôi đã nói, không đồng ý vớimột số suy
nghĩ của vài người trong các bạn. Một số anh emNazarene đáng
quí trong các bạn, Hội Thánh của Đức Chúa Trời, và vân vân,
đừng để điều đó làm tổn thương, nhưng cứ quan sát nó thật kỹ
và xem những hình bóng. Hãy xem và thấymọi chỗ có đụng đến
thật hoàn hảo không.
42 Có ba giai đoạn trong cuộc hành trình, và cũng có ba giai
đoạn trong cuộc hành trình này. Vì, chúng ta được xưng công
bình bởi đức tin, tin vào Chúa Jêsus Christ, quên đi vùng đất Ai
Cập, đi ra. Và rồi được nên thánhqua của lễ bằngHuyết củaNgài,
gội sạchmọi tội lỗi của chúng ta, và trở thành những người hành
hương và những người kiều ngụ, tuyên bố rằng chúng ta đang
tìmmột vùng đất,một thànhphốhầuđến, haymột lời hứa.
43 Người Y-sơ-ra-ên trong đồng vắng cũng vậy, những người
tạm trú, không có nơi nghỉ ngơi, đi suốt đêm này đến đêm khác,
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theo Trụ Lửa, nhưng cuối cùng đến với vùng đất hứa nơi họ ổn
định cuộc sống.

44 Đó là nơi mà người tin đến. Người ấy trước tiên phải công
nhận rằngmình là tội nhân; rồi người ấy được phân rẽ bởi nước,
nước tẩy uế, bởi Huyết, và…hay là sự rửa sạch bằng nước bởi Lời
của Ngài, thì đúng hơn, tin vào Chúa Jêsus Christ. Rồi, được xưng
công bình bằng đức tin, người ấy trở thành một người dự phần,
và sự bình an với Đức Chúa Trời, qua Đấng Christ, chịu phép báp
têm trong Danh của Chúa Jêsus Christ, để bỏ qua người ấy trong
cuộc hành trình. Các bạn hiểu điều đó không? Vào trong cuộc
hành trình! Rồi người đó trở thành một người kiều ngụ và là
một người hành hương. Người ấy đang ở trong cuộc hành trình
gì vậy?Một lời hứamàĐức Chúa Trời đã lập.

45 Y-sơ-ra-ên chưa nhận được lời hứa đó, nhưng họ đang ở
trong cuộc hành trình của mình. Và không có dấy lên…Xin hãy
hiểu. Đó là nơi mà các bạn, những người Nazarene và Hành
hương Thánh, và vân vân, đã sa ngã. Bởi vì, Y-sơ-ra-ên, khi họ đã
đến nơi đó, Ca-đê Ba-nê-a, khi những thám tử đi về và nói, “Miền
đất đó tuyệt vời,” nhưng một số người trong họ trở về và nói,
“Chúng ta không thể chiếm nó, bởi vì các thành phố thì tường
thành rất cao, và vân vân.” Nhưng Giô-suê và Ca-lép đã đứng ra,
và nói, “Chúng ta dư sức để chiếm nó!” Bởi vì những lời tuyên
bố được dẫn chứng bằng tài liệu được ký rồi của họ, họ tin vào
hai việc làm của ân điển, sự xưng công bình và sự thánh hóa, và
không thể di chuyển xa hơn nữa. Và, hãy lắng nghe, cả thế hệ
đó đã hư mất trong đồng vắng. Ngoài hai người đã đi qua trong
miền đất hứa và đem về những bằng chứng rằng đó là một miền
đất tốt lành, “và chúng ta dư sức để chiếm được nó, vì đó là lời
hứa của Đức Chúa Trời.” Rồi thay vì dân sự đi tiếp, nhận lấy Đức
Thánh Linh, nói các thứ tiếng lạ, nhận lấy quyền năng của Đức
Chúa Trời, phép báp-têm bằng Thánh Linh, các dấu hiệu, những
điều kỳ diệu, những phép lạ, họ cảm thấy rằng nó sẽ phá hủy
giáo lý truyền thống của họ. Và điều gì đã xảy ra với nó? Bị hư
mất trong xứ đó! Đúng thế.

46 Nhưng những người tin, Ca-lép và Giô-suê trang bị, để tiếp
tục đi đến miền đất hứa, họ đang tiến bước tới vùng đất ấy, và
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chiếm lấy nó, và định cư trong vùng đất, như là một phần sở
hữu. Và chúng ta không bao giờ dừng lại ở sự xưng công bình,
sự thánh hóa. Chúng ta hãy đi tiếp đến phép báp-têm bởi Đức
Thánh Linh. Chúng ta hãy đừng ngừng lại ở sự tin vào Chúa
Jêsus, chịu phép báp-têm. Chúng ta đừng dừng lại bởi vì Ngài
đã rửa sạch chúng ta khỏi đời sống tội lỗi. Nhưng bây giờ chúng
ta hãy cứ bươn tới vào một địa vị, tới lời hứa của việc báp-têm
bởi Thánh Linh. Vì Phi-e-rơ đã nói, vào Ngày lễ Ngũ Tuần, “Vì
lời hứa thuộc về các ngươi, và con cái các ngươi, và thuộc về
hết thảy mọi người ở xa, tức là bao nhiêu người mà Chúa là Đức
Chúa Trời chúng ta sẽ gọi.”
47 Vì vậy, Ê-phê-sô ở đây đặt chúng ta vào vị trí, giống như Giô-
suê. Các bạn để ý, Giô-suê, sau khi băng qua xứ, và chiếm được
thành, rồi ông đã phân chia vùng đất. “Ép-ra-him ở đây, Ma-na-
se ở đây, và người này ở đây, Gát ở đây, Bên-gia-min ở đây.” Ông
đã phân chia vùng đất.
48 Và để ý! Ồ, điều này thật sự làm tấm lòng của chúng ta nóng
cháy! Mỗi người mẹ Hê-bơ-rơ đó, khi sanh ra con mình, bà nói
chính nơi, trong cơn đau sinh đẻ, nơi mà họ sẽ được đặt để địa
vị trong miền đất hứa. Ồ, đó là một sự học hỏi lớn! Nếu chúng ta
có thể đi vào điều đó một cách chi tiết, sẽ mất hàng giờ đồng hồ.
Ngày nào đó khi hội thánh chúng ta có thì giờ thích hợp, tôi thật
muốn đến vàmấtmột hay hai tháng liên tục, chỉ ở lại ngay trong
điều đó. Nhìn xemkhi họ,mỗi ngườimẹ đó, khi người ấy kêu lên,
“Ép-ra-im,” khi người đang trong cơn đau đẻ, đặt nó đúng vị trí
mà chân của nó đang đặt trong dầu. Thật chính xác mỗi người
trong họ bất cứ nơi nào họ ở!
49 Và Giô-suê, không biết điều nầy, nhưng bởi thần cảm, được
sự dẫn dắt bởi Đức Thánh Linh, sau khi được vào vùng đất hứa,
ban chomỗi người lời hứa của ông, một cách chính xác theo như
những gì Thánh Linh đã hứa qua việc sinh ra ở đó.
50 Cáchmà Đức Chúa Trời đặt đểmột số người trong hội thánh,
qua những cơn đau sinh đẻ! Ồ, đôi khi họ chịu những sự đau đớn
kinh khủng. Khi một hội thánh đang rên rỉ dưới sự bức hại của
thế giới bên ngoài, thì sự tin vào Chúa Jêsus, rằng lời hứa của
Thánh Linh đúng là thật cho chúng ta như nó đã xảy ra với lễ



12 LỜI ĐƯỢC GIẢNG

Ngũ Tuần, thật họ đã rên rỉ và khóc dưới những cơn đau sanh
đẻ! Nhưng khi chúng được sanh ra, và được sanh ra đúng vị trí
trong Vương quốc của Đức Chúa Trời, thì Thánh Linh đã đặt để
trong hội thánh, một số sứ đồ, một số tiên tri, một số giáo sư, một
số mục sư, một số nhà truyền bá Phúc âm. Rồi Ngài đã ban vào
nơi đó, việc nói tiếng lạ, việc thông giải các thứ tiếng, sự tri thức,
sự khôn ngoan, các ân tứ chữa lành, và tất cả các loại phép lạ
khác nữa.
51 Ở đâu hội thánh thì…Bây giờ đây là mục đích của tôi để làm
điều này. Hội thánh luôn đang cố gắng chiếm chỗ của người nào
khác. Nhưng đừng làm thế. Các bạn có thể không bao giờ trồng
ngũ cốc ở chỗ của Ép-ra-im, nếu các bạn là người Ma-na-se. Các
bạn phải kiếm chỗ của mình ở trong Đấng Christ, hãy đặt mình
vào trong đó. Ồ, đi sâu hơn và nhiều hơn khi chúng ta vào trong
đây, làm thế nào mà Đức Chúa Trời đặt một người vào trong hội
thánh để nói tiếng lạ, người khác…Bây giờ, chúng ta đã được
dạy nhiều lần, “tất cả chúng ta phải nói tiếng lạ.” Điều đó là sai.
“Chúng ta tất cả phải làm việc đó.” Không, chúng ta không. Hết
thảy họ không làmmột điều gì cả.Mỗi người đã…
52 Mỗi người, vùng đất được cung cấp và được chia ra bởi sự
thần cảm. Và, mỗi người, tôi có thể lấy những lời Kinh Thánh và
trưng dẫn nómột cách chính xác với anh em, rằng ông đã đặt họ
vào một nơi họ được cho là họ phải ở, đúng vị trí, cách mà hai
nửa chi phái đã ở lại bên kia sông như thế nào, cách mà những
người mẹ của họ đã kêu la trong kỳ sinh nở như thế nào, và cách
màmỗi nơi được cho là thế nào.
53 Và bây giờ sau khi các bạn đã ở trong, điều đó không có nghĩa
là các bạn được tự do khỏi chiến tranh. Bạn vẫn phải chiến đấu
chomỗi tấc đất bạn đứng trên. Vì vậy, đấy, Ca-na-an không tượng
trưng choThiênđàng tuyệt diệu, bởi vì nó có chiến tranhvàbệnh
tật và giết chết và tranh chiến, và vân vân. Nhưng nó đã đại diện
cho điều này,mà nó phải làmột bước đi hoàn hảo.
54 Đó là nơi mà hội thánh ngày hôm nay đang thất bại, trên
bước đi đó. Bạn có biết rằng thậm chí chính thái độ của bạn có
thể làm cho người nào khác bị hất tung ra khỏi sự được chữa
lành không? Cách cư xử sai của các bạn, việc không xưng nhận
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tội lỗi của các bạn những người tin, có thể làm cho hội thánh
này bị thất bại một cách cay đắng. Và vào Ngày Phán xét các bạn
phải chịu trách nhiệm cho từng chút của điều đó. “Ồ,” các bạn
nói, “nào, hãy đợi một chút, Anh Branham.” Vâng, đó là Sự Thật.
Hãy suy nghĩ về điều đó!
55 Giô-suê, sau khi ông băng qua vào vùng đất hứa, Đức Chúa
Trời đã ban cho ông lời hứa rằng…Cứ suy nghĩ, để chiến đấu với
cảmột chiến dịchmà khôngmấtmột người nào, thậm chí không
có một vết trầy xướt, không có một người y tá, hay sự giúp sức
đầu tiên hay một nhóm người hỗ trợ nào. A-men. Đức Chúa Trời
phán rằng, “Vùng đất này là của các ngươi, hãy đi chiến đấu.”
Hãy nghĩ, về sự chiến đấu một chiến dịch, mà không có hội Chữ
ThậpĐỏở gần chút nào, không có người nào sẽ bị thương!
56 Và họ đã giết người A-mô-rít và người Hê-tít, nhưng không có
ai bị thương giữa họ cho đến khi tội lỗi vào trong trại quân. Và
khi A-can lấy cái áo choàng người Ba-by-lôn đó và cái nêm bằng
vàng đó, và giấu nó dưới trại mình, rồi ngày kế tiếp họmấtmười
sáu người. Giô-suê nói, “Ngừng lại! Ngừng lại! Đợi một chút, có
gì đó sai trật! Điều gì đó sai trái ở đây. Chúng ta sẽ kêu gọi bảy
ngày kiêng ăn. Đức Chúa Trời đã hứa với chúng ta một lời, ‘Sẽ
không có gì làm chúng ta bị thương.’ Kẻ thù của chúng ta sẽ ngã
xuống dưới chân chúng ta. Và có điều gì đó bất ổn đang xảy ra
ở đây. Điều gì đó sai trái ở đâu đó, bởi vì chúng ta có mười sáu
người chết đang nằm ở đây. Tất cả họ là những anh em Y-sơ-ra-
ên, và họ chết.”
57 Tại sao họ chết, con người vô tội đó? Vìmột người đã bước ra
khỏi hàng lối. Anh em nhìn thấy lý do điều này cần được dạy dỗ
không? Hội thánh hàng theo hàng, hàng theo hàng với Lời của
Đức Chúa Trời, thẳng hàng với Đức Chúa Trời và thẳng hàng với
nhau, bước đi hoàn toàn thẳng thắn, trang nghiêm, trước tất cả
mọi người, kính sợ Đức Chúa Trời. Bởi vì một người đã đánh cắp
một cái áo, và làm điều gì đó mà anh ta không nên làm, đã lấy
đi mạng sống của mười sáu người! Tôi nghĩ là mười sáu, có lẽ là
nhiều hơnnữa. Tôi tin đó làmười sáu người đã bị chết.
58 Giô-suê kêu gọi, nói, “Có điều gì đó sai trật! Đức Chúa Trời đã
thực hiện lời hứa, và điều gì đó sai trật.”
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59 Khi chúng ta đem người đau ốm tới trước chúng ta, và họ
không được chữa lành, chúng ta cần kêu gọi một sự kiêng ăn
trang nghiêm, kêu gọi một sự nhóm họp lại. Cái gì đó sai ở đâu
đó. Đức Chúa Trời đưa ra lời hứa, Đức Chúa Trời phải gắn chặt
với lời hứa đó, và Ngài sẽ thực hiện nó.

60 Và ông đã kêu gọi một sự kiêng ăn. Và họ tìm ra, họ bắt thăm.
Và A-can đã thú nhận điều đó. Và họ đã giết A-can, gia đình và
tất cả, và đốt tro của họ, và để nó ở đó như là một sự nhắc nhở.
Và Giô-suê đã đi vào trận chiến, chiếm được mọi thứ, mà không
có ai bị trầy xước hay bị thương. Thế đấy.

61 Một ngày nọ Giô-suê cần thêm một ít thời gian, thêm thời
gian. Mặt trời đang lặn xuống, dân sự không thể đánh trận thật
tốt vào ban đêm. Giô-suê, vị chiến binh vĩ đại đó, được xức dầu
của Đức Chúa Trời, được đặt đúng vị trí vào trong vùng đất này,
giống như người Ê-phê-sô với Hội thánh mới, sở hữu, được sở
hữu, chiếm hữu vùng đất, tiếp quản nó. Ông cần thêm thời gian,
vì vậy ông nói, “Hỡi mặt trời, hãy đứng yên!” Và nó đã đứng yên
chừng mười hai tiếng, cho đến khi ông đã chiếm được xứ ấy.
Thấy không?

62 Bây giờ Sách Ê-phê-sô đặt chúng ta đúng vị trí trong Đấng
Christ, những gì họ đã có trong Đất Thánh. Chúng ta được đặt
không phải trong Đất Thánh, nhưng trong Thánh Linh! Bây giờ
chúng ta hãy đọc chỉ một Lời, để xem Hội thánh hoàn hảo như
thế nào:

Phao-lô, sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Christ theo như ý chỉ
của Đức Chúa Trời,…

63 Ồ, tôi thích điều đó! Đức Chúa Trời đã lập ông làm sứ đồ.
Không trưởng lão nào đặt tay lên ông, không giám mục nào đã
sai phái ông đi đâu cả, nhưng Đức Chúa Trời đã kêu gọi ông và
lập ông làmmột sứ đồ.

Phao-lô, sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Christ theo ý chỉ
của Đức Chúa Trời, gởi đến những thánh đồ (những
người được nên thánh) là những người ở Ê-phê-sô, và
cho những người trung tín ở trong Chúa Cứu Thế Jêsus:
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64 Hãy xem ông sẽ phát biểu điều này như thế nào. Đây không
phải là cho những người không tin. Đây là cho hội thánh. Nó
đã kêu gọi cho những người được kêu gọi ra, những người
được thánh hóa và những người được kêu gọi trong Chúa Cứu
Thế Jêsus.

65 Bây giờ, nếu các bạnmuốn biết bằng cách nào chúng ta được
vào trong Chúa Cứu Thế Jêsus, nếu các bạn lật ra trong Cô-rinh-
tô Nhất 12, được chép, “Vì bởi một Thánh Linh chúng ta thảy
đều đã chịu báp-têm để hiệp làmmột Thân.” Như thế nào? Được
báp-têm bởi điều gì? Đức Thánh Linh. Không phải được phép
báp-têm bằng nước, các bạn dân sự Hội thánh của Đấng Christ,
nhưng bởi một T-h-á-n-h-L-i-n-h viết hoa, bởi một Thánh Linh.
Không phải bằng một cái bắt tay, bằng một lá thư, không phải
bằng một sự rảy nước. Nhưng, “Bởi một Thánh Linh hết thảy
chúng ta đều chịu báp-têm vào trong một Thân,” sự sở hữu của
chúng ta, Xứ mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta để sống trong,
Đức Thánh Linh. Thật như Ngài ban xứ Ca-na-an cho dân Do
Thái, Ngài ban cho chúng ta Đức Thánh Linh. “Bởi một Thánh
Linh tất cả chúng ta đều được báp-têm vào trongmột Thân.” Các
bạn hiểu điều đó không?

66 Bấy giờ, ông đang nói với những người Ca-na-an thuộc linh,
Y-sơ-ra-ên, người Y-sơ-ra-ên thuộc linh là người đã sở hữu vùng
đất. Ồ, anh em không vui khi anh em ra khỏi hành tỏi của xứ
Ai Cập sao? Anh em không vui sướng khi anh em ra khỏi đồng
vắng sao? Và, hãy nhớ, họ đã phải ăn ma-na, thức ăn của Thiên
sứ rơi xuống từ Trời, cho đến khi họ vào được vùng đất hứa.
Và khi họ đã vượt qua để vào xứ đó, thì bánh ma-na ngừng rơi
xuống. Khi đó họ đã hoàn toàn trưởng thành, và họ ăn ngũ cốc
của vùng đất đó. Bây giờ, vì rằng các bạn không còn nhỏ nữa, vì
rằng các bạn không cần sữa chân thật của Phúc Âm nữa, rằng
các bạn không phải được đối xử như trẻ con nữa, và được vỗ về,
và được thuyết phục để đến nhà thờ nữa, vì rằng các bạn thật
sự là những Cơ-đốc nhân trưởng thành hoàn toàn, các bạn sẵn
sàng để ăn những thức ăn cứng bây giờ. “Các bạn sẵn sàng để
bước vào điều gì đó,” ông nói. Các bạn sẵn sàng để hiểu điều gì
đó mà sâu sắc và phong phú. Ồ, chúng ta sẽ đi vào điều đó ngay.
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Và, ồ, nó đã được che giấu từ khi sáng thế. Ông nói, “Vì các ngươi
bây giờ đã đến trong đất này, ta sẽ nói điều này với các ngươi.”
Không phải cho những ai vừa mới rời bỏ Ai Cập, không phải cho
những ai còn đang ở trong cuộc hành trình, nhưng cho những ai
mà đang ở trong đất hứa,mà đã nhận được lời hứa.

67 Bao nhiêu người đã nhận được lời hứa của Thánh Linh? Ồ,
các bạn không vui sướng khi bước vào vùng đất? Ở trên đây lúc
này sao, ăn bắp ngô xưa, ăn những thứ mạnh mẽ của Đức Chúa
Trời và có đượcmột sựhiểu biết rõ ràng. Tâm trí thuộc linh của—
của các bạn hết thảy không bị lộn lên. Các bạn biết chính xác
Ngài là Ai. Các bạn biết chính xác Ngài là gì. Các bạn biết chính
xác mình sẽ đi đâu. Các bạn biết rõ hết về Nó. Các bạn biết trong
Đấngmà các bạn tin và được thuyết phục rằng Ngài có khả năng
giữ vững điều mà bạn đã phó thác cho Ngài cho đến ngày đó. Ồ,
đó là đấng, đó là đấngmà Phao-lô đang nói với bây giờ. Hãy lắng
nghe kỹ. Bây giờ hãy xem.

…người trung tín trong Chúa Cứu Thế Jêsus:

68 Bây giờ, tôi muốn hội thánh lặp lại điều đó. Làm thế nào để
chúng ta bước vào trong Đấng Christ? Bởi việc gia nhập giáo hội
chăng? Không. Bởi việc ghi tên của mình vào một cuốn sách
không? Không. Bởi việc báp-têm bằng cách dìm mình xuống
nước không? Không. Làm thế nào để chúng ta bước vào trong
Đấng Christ? Bởimột Đức Thánh Linh hết thảy chúng ta đều chịu
báp-têm trong một lời hứa, một Thân, và tất cả trở thành những
kẻ dự phần mà thuộc về vùng đất đó. A-men! Ồ, tôi—tôi thích
điều đó. Nếu tôi không bị khàn giọng, tôi có thể la lớn lên. Chà,
khi tôi bước vào vùng đất này, nó là của tôi. Tôi ở nhà bây giờ;
tôi ở trong xứ Ca-na-an. Tôi đầu phục đối với bất cứ điều gì Đức
Chúa Trời muốn dùng tôi. Tôi đang bước đi trên những vùng đất
thánh, đứa con củanhàVua, tất cả đã đượcmặc áo choàng và sẵn
sàng. Tôi đã ra khỏi Ai Cập, đến được qua đất hứa, đã chịu đựng
những thử thách, vượt qua sông Giô-đanh tiến vào vùng đất hứa
phước hạnh này. Ồ, làm sao tôi đã có được nó? Bởi một Thánh
Linh. Cùng cách mà Phao-lô có được Nó, đã hành động trên tôi
giống như cách mà Nó đã làm trên ông, Nó cũng làm như vậy
trên các bạn. “Bởi một Thánh Linh tất cả chúng ta đều chịu báp-
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têm.” Không phải được rảy nước, chỉ rảy một ít của Nó thôi, cảm
thấy khá dễ chịu; nhưng hoàn toàn chìm ngập ở dưới! Tất cả đều
được bơi dưới, trong Thánh Linh. Đó là lời hứa.

69 Những người Ê-phê-sô của chúng ta, Giô-suê của chúng ta,
mà là Thánh Linh, Giô-suê nghĩa là “Jêsus, Đấng Cứu Thế.” Giô-
suê có nghĩa là Đức Thánh Linh tượng trưng nó trong thuộc linh
cũng như trong thuộc thể, rằng Ngài là Chiến Binh vĩ đại của
chúng ta. Ngài là Đấng Lãnh Đạo đại tài của chúng ta. Như Đức
Chúa Trời đã ở cùng Giô-suê, Đức Chúa Trời cũng (trong Đức
Thánh Linh) đang hành động trong chúng ta. Và khi tội lỗi vào
trong trại quân, thì Đức Thánh Linh đòi hỏi một sự đình chỉ, “Có
chuyện gì sai trong hội thánh này? Điều gì đó sai trật.” Ồ, bạn
không thể nhìn thấy cách mà chúng ta đã có rất nhiều con trai
của Kích bây giờ sao? Quá nhiều Sau-lơ xuất thân từ các thần
học viện và các trường thuộc hệ thống thần học và đi ra và giảng
dạy những điều xuyên tạc này, như Kinh Thánh đã nói rằng họ
sẽ làm. “Dường như, không có Đức tin, tự tách họ ra khỏi anh
em, không có sự thông công với anh em, và đại loại như vậy, có
một hình thức tin kính và chối bỏ Quyền năng của sự tin kính
đó: những người đó hãy lánh xa đi.” Họ không biết họ từ đâu
đến, họ không thể đưa ra lý do nào.

70 Tôi nói điều này từ Anh Booth Clibborn, một người bạn của
tôi, nếu có điều gì mà là không-…không hợp pháp được tạo ra
không tin kính, bất cứ thứ gì trên thế giới, thì đó là con la. Con
la là thứ thấp kém nhất trong tất cả mọi thứ. Nó là một…nó—nó
không biết nó là gì. Nó không thể tự sanh sản được nữa. Một con
la thì không thể gây giống với một con la khác và trở thành một
con la. Nó đã xong. Nó không biết cha nó đến từ đâu, cũng không
biết mẹ nó, vì nó là một con lừa nhỏ—nhỏ và một con ngựa cái.
Đức Chúa Trời không bao giờ làmđiều đó. Các bạn đừng gán điều
đó trênĐức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không bao giờ làmđiều đó.
Đức Chúa Trời phán, “Mọi thứ sanh ra theo loài của nó.” Vâng,
thưa các bạn. Nhưng con la là một—một…cha nó là một con lừa
và mẹ nó là một con ngựa cái, vì vậy nó không biết nó thuộc
về ai. Nó—nó—nó là một con ngựa đang cố gắng trở thành một
con la, hay là một con la…hay—hay là nó là một con ngựa cố trở
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thành con lừa, một con lừa cố trở thànhmột con ngựa. Nó không
biết nó thuộc về giống nào. Và nó là giống cứng đầu nhất trên thế
giới. Bạn không thể đặtmột chút tin cậy vào nó.

71 Và đó cũng là cách của nhiều người trong giáo hội. Họ không
biết bố của họ là ai, họ không biết mẹ của họ là ai. Điều duy nhất
mà họ biết, họ cũng là người Trưởng Lão, Giám Lý, Báp-tít, hay
Ngũ Tuần, hay thứ gì đó. Họ không biết họ đến từ đâu. Và một
con lừa già, bạn có thể cứ la nó nhiều như bạn muốn la hét nó,
và nó sẽ đứng đó và vểnh đôi tai lớn của nó ra, và nhìn. Bạn có
thể giảng cho họ suốt đêm, và họ không biết nhiều hơnmột chút
khi họ rời khỏi hơn là khi họ đến. Vậy thì, điều đó thật đúng.
Tôi không có ý muốn nói thô lỗ, nhưng tôi muốn nói với các bạn
Sự thật.

72 Nhưng có một điều mà họ có thể làm, chúng là những người
làm công tốt. Ồ, chúng chỉ làm việc, làm việc, làm việc, làm việc.
Điều đó làm tôi nhớ đến nhóm người Arminius mà luôn cố gắng
làmchohọ conđường để lên Thiên đàng. Đúng thế,một con la. Ồ,
những Quí Bà Hội Từ Thiện, và bữa ăn tối bằng thịt gà, vì họ trả
tiền, thầy giảng đạo. “Và chúng tôi phải có buổi nhảy đầmnày, và
buổi gặp mặt này.” Nó chỉ làm việc, làm việc, làm việc, làm việc,
làmviệc, làmviệc, làmviệc. Và, họ, họ đang làmvì cái gì?

73 Hỏi họ, “Từ khi anh em tin đã lãnh được Đức Thánh
Linh chưa?”

74 Họ căng tai ra, và không biết họ thuộc về đâu, “Ông muốn
nói gì? Tất cả điều này đã ở đâu? Ông muốn nói gì, Đức Thánh
Linh à? Tôi chưa bao giờ nghe gì về Điều đó. Ồ, ông phải là loại
người cuồng tín nào đó.” Thấy chưa, họ không biết bốmình là ai,
hay cũng không biết, mẹ là ai cả. Và bạn phải đánh họ trên mọi
việc bạn làm, đánh ở đây và đánh ở đó, và đánh ở đây và đánh ở
đó. Đúng thế, một con la già.

75 Nhưng, tôi muốn bảo với các bạn, các bạn không phải làm
như vậy với một con ngựa thuần chủng đích thực. Chỉ cần kéo
dây cương một lần, và thưa anh em, nó đã chạy. Nó biết những
gì nó đang làm. Ồ, thật tốt biết bao để cưỡi một con ngựa thuần
chủng! Thật tốt biết bao để nói, “Cố lên, nào.” Ồ, chao ôi, tốt hơn
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là anh em nên giữ chặt, nếu không nó sẽ hất tung yên ngựa lên
không trung.

76 Đó cũng là cách với những Cơ-đốc nhân thuần chủng chân
thật. Halêlugia! “Hãy nhận lấy Thánh Linh. Hãy hối cải, mỗi
người trong anh chị em, và chịu báp-têm trong Danh của Chúa
Jêsus Christ, để được tha thứ tội lỗimình.” Đã đi, nhanh nhưmức
họ có thể để đến chỗ hồ nước, họ đã đi. Họ không nghỉ ngày và
đêm cho đến khi họ nhận được Đức Thánh Linh. Tại sao? Các
bạn biết, một Cơ-đốc nhân thì biết rõ Cha của mình là ai. Đấy, nó
đòi hỏi sự kết hợp của hai để sinh ra một đứa con. Đúng thế, cha
và mẹ. Con la không biết kẻ nào là bố, hay kẻ nào là mẹ. Nhưng
chúng ta biết Ai là Cha và Mẹ, vì chúng ta được sinh ra bởi Lời
được chép của Đức Chúa Trời, được chứng thực bởi Thánh Linh.
Phi-e-rơ đã nói, trong Ngày lễ Ngũ Tuần, “Nếu các ngươi ăn năn
và chịu báp-têm, ai nấy trong các ngươi, nhân Danh Đức Chúa
Jêsus Christ, để được tha tội mình, thì các ngươi sẽ lãnh được sự
ban cho của Đức Thánh Linh.”

77 Và, hỡi anh em, một Cơ-đốc nhân thật sự được tái sinh, (ồ,
chao ôi) tinh thần của người đó, ngay khi người đó nhận được
Lời, thì người đó nhận được Đức Thánh Linh. Hãy hỏi người đó
điều gì đó vậy! Người đó biết chỗ mình đang đứng. “Bạn có tin
vào sự chữa lành Thiêng liêng không?”

“A-men!”

“Bạn có tin vào sự Đến thứHai không?”

“A-men!”

78 Hãy hỏi con la điều đó. Con la có đạo, “Ơ, tôi không biết. Tiến
sĩ Jones một lần nọ đã nói…” Hừ! Đó, đi sau Sau-lơ. Thấy không?
“Ồ, họ không biết. Ồ, tôi nói với các bạn, giáo hội của tôi không
chắc về Nó.”

79 Ồ, hỡi anh em, nhưng một người nam và người nữ được tái
sinh thì thật sự chắc chắn về sự đến của Chúa Jêsus, họ thật sự
chắc chắn họ đã có được Đức Thánh Linh như có một Thánh
Linh được ban cho.
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80 Vậy thì, Chúa Jêsus phán…Người đàn bà bên giếng nước,
“Chúng tôi thờ phượng trên núi này, và người Do Thái thờ
phượng ở Giê-ru-sa-lem.”

81 Ngài phán, “Hỡi người đàn bà, hãy nghe những Lời Ta! Giờ
hầu đến, và bây giờ là, khi Cha tìm kiếm những kẻ mà sẽ thờ
phượng Ngài bằng Tâm thần và Lẽ thật.”

82 “Lời của Ngài là Lẽ thật.” Và mỗi người mà đọc Kinh Thánh
và tin mọi lời mà Kinh Thánh nói, và đi theo sự chỉ dẫn của Nó,
và nhận lãnh cùng Đức Thánh Linh mà họ đã nhận, cách tương
tự như vậy mà họ đã nhận lãnh Nó, cùng kết quả tương tự họ
nhận lãnh Nó, cùng quyền năng họ có được khi họ nhận lãnh
Nó, người đó biết Cha vàMẹmình là ai. Người đó biết mình được
gội sạch trong Huyết của Chúa Jêsus Christ, được sanh ra trong
Thánh Linh, được xức đầy dầu của Đức Chúa Trời. Người đó biết
mình đang đứng ở đâu. Chắc chắn vậy! Người đó ở trong Ca-na-
an. Người đó biết mình từ đâu đến. Đó là cách xảy ra đối với Cơ-
đốc nhân chân thật. Hãy hỏi người đó, “Anh đã nhận lãnh Đức
Thánh Linh từ khi anh tin chưa?”

“A-men, thưa Anh!”

83 Một ngày nọ đứng gần với một ông cụ thánh đồ, chín mươi
hai tuổi, đang nói chuyện với vị mục sư támmươi tuổi của bà ấy,
tôi nói, “Bà ơi?”

Thật nhanh nhẹn như bà có thể, bà nói, “Vâng, con trai
của ta.”

84 Tôi hỏi, “Đã bao lâu rồi kể từ khi bà nhận lãnh Đức
Thánh Linh?”

Bà trả lời, “Vinh hiển thay Đức Chúa Trời! Tôi đã có Điều đó
được khoảng sáumươi năm.”

85 Bây giờ, nếu bà trở thành con la, bà sẽ nói, “Này, đợi một
chút, tôi đã được chứng thực và được rảy nước khi tôi đã…Ồ,
chắc chắn vậy, và họ đã đưa tôi vào nhà thờ và tôi đã mang lá
thư của mình đến đó vậy.” Ồ, xin thương xót tôi! Họ thậm chí
không biết họ thuộc về nơi đâu.
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86 Nhưng bà biết quyền thừa kế củamình đến từ nơi đâu. Bà đã
ở đó khi nó xảy ra. Bà được sinh bởi nước và bởi Thánh Linh. Bà
đã biết, và nước qua việc rửa củanước bởi Lời, nhận lấy Lời.

87 Hãy xem điều này được phát biểu như thế nào, “Cho những
ai mà ở trong Chúa Cứu Thế Jêsus.” Phao-lô, bây giờ, nên nhớ…
Tôi đang dành thời gian dài, nhưng tôi sẽ không đi hết được
chương này. Nhưng tôi sẽ vội…Các bạn có thích điều đó không?
Ồ, Nó nói cho chúng ta biết chúng ta hiện ở đâu, nhưng chúng
ta không thể nào học xong nó chỉ một đêm. Chúng ta cần một
tháng hay hai tháng để nói điều này, mỗi đêm, cứ đi xuyên suốt
Nó, từng Lời này đến Lời khác. Đi trở lại vàmang nó ra trong lịch
sử và đặt nó ra ngay, Lời này đến Lời khác, và chỉ cho các bạn
thấy rằngNó là Lẽ thật. Bây giờ xin để tôi đọc nhanh lại câuđó.

Phao-lô, theo ý muốn Đức Chúa Trời làm sứ đồ của Đức
Chúa Jêsus Christ (không phải bởi ý của con người), gởi
cho các thánh đồ ở thành Ê-phê-sô, và (liên từ) cho những
kẻ trung tín trong Chúa Cứu Thế Jêsus:

88 Nghĩa là, “Họ đã được gọi ra, được biệt riêng, và bây giờ được
báp-têm bởi Đức Thánh Linh, và ở trong Chúa Cứu Thế Jêsus. Tôi
đang gởi thư tín này cho các bạn, những người anh em yêu dấu
của tôi.” Ồ! Tôi nghĩ ngay bây giờ Phao-lô ở trên đó với họ, ồ,
thật sung sướng biết bao! Vị sứ đồ già thân mến này đã bị chặt
đầu ở đó. Tôi đã đứng chỗ mà họ đã chặt đầu ông. Nhưng, ồ,
đầu của ông đãmọc lên trong một thân thể mới, và có thể không
bao giờ bị chặt đứt nữa. Và ông đang đang đứng trên đó với họ
chính phút nầy, cũng môn đồ đó đã viết Điều này. Và nói, “Cho
những ai mà ở trong Chúa Cứu Thế Jêsus! Bởi một Thánh Linh
mà chúng ta được báp-têm làm thành một Thân nầy.” Bây giờ
hãy xem.

Nguyền xin ân điển, và sự bình an được ban cho anh
em, từ nơi Đức Chúa Trời Cha chúng ta, và…Đức Chúa
Jêsus Christ.

Ngợi khen Đức Chúa Trời và Cha của Đức Chúa Jêsus
Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta đủ
mọi thứ…
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Ồ, anh có nghe điều đó không, Charlie?

…đã xuống phước cho chúng ta với mọi thứ phước
thiêng liêng…

89 Không phải chỉ một vài môn đồ, và một vài người của nhóm
này, nhưng Ngài đã ban phước cho chúng ta với tất cả những ơn
phước thiêng liêng. Đức Thánh Linh mà đã giáng lâm vào Ngày
lễ Ngũ Tuần cũng là Đức Thánh Linh ở đây tối hôm nay. Cùng
Đức Thánh Linh mà đã khiến Ma-ri la lên và nói các tiếng lạ, và
có một quãng thời gian tuyệt vời và vui mừng, và những điều
mà bà đã làm, cũng là Đức Thánh Linh ở đây tối hôm nay. Cũng
chính là Đức Thánh Linh đã ở cùng Phao-lô trên con thuyền cũ
đó, nơi mà nó suýt bị đánh chìm và biến mất, và mười bốn ngày
và đêm, không trăng và cũng không có các vì sao. Ông nhìn ra
đó và thấy mọi cơn sóng có một ác quỷ ở trên nó, liếc nhìn, và
nhe răng, và nói, “Ta sẽ đánh chìm ngươi, cậu bé, bây giờ. Ta đã
có được ngươi bây giờ.”

90 Và trong khi Phao-lô quì xuống để cầu nguyện ngắn, có một
Thiên sứ đứng ở đó, phán, “Đừng sợ chi, hỡi Phao-lô. Con thuyền
cũ kỹ này sắp bị cuốn trôi tới một hòn đảo nào đó. Hãy đứng dậy
và ăn bữa tối của ngươi, mọi thứ sẽ ổn bây giờ.”

91 Ở đây ông xuất hiện với chúng những dây xích trên đôi tay
già nua nhỏ bé của ông, và cũng kéo lê chúng ở dưới chân, và nói,
“Hãy vững lòng, hỡi các người, vì Đức Chúa Trời, Thiên sứ của
Đức Chúa Trời, đấng mà tôi được làm đầy tớ của ngài, đã đứng
bên tôi và nói, ‘Hỡi Phao-lô, đừng sợ chi.’” Cùng Đức Thánh Linh
đó ở đây với chúng ta tối hôm nay, cùng Thánh Linh của Đức
Chúa Trời, đang vận hành trên chúng ta những ơn phước thiêng
liêng giống như vậy.

…đã xuống phước cho chúng ta với mọi thứ phước
thiêng liêng ở các nơi trên trời…

92 Ồ, chúng ta hãy ngừng lại ở đâymột phút nữa. “Trong các nơi
trên Trời.” Vậy thì, thật sự không ở nơi nào khác, nhưng ở các nơi
trên Trời. Chúng ta được nhóm họp “trên Trời,” điều đó có nghĩa
rằng địa vị của người tin. Rằng, nếu tôi được cầu nguyện, anh
em đứng dậy cầu nguyện, hay hội thánh được cầu nguyện, và
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chúng ta sẵn sàng cho Sứ điệp nầy, và chúng ta tự nhóm họp với
nhau như các thánh đồ, được gọi ra, chịu phép báp-têm bằng
Đức Thánh Linh, đầy dẫy các ơn phước của Đức Chúa Trời, được
kêu gọi, được lựa chọn, ngồi với nhau trong các nơi trên Trời giờ
nầy, chúng ta là những người trên Trời trong linh hồn của chúng
ta. Linh của chúng ta mang chúng ta vào trong một bầu không
khí trên Trời. Ồ, thưa anh em! Anh em đấy, một không khí trên
Trời! Ồ, điều gì có thể xảy ra tối nay, điều gì có thể xảy ra tối nay
nếu chúng ta sẽ được ngồi ở đây trong một bầu không khí trên
Trời, và Đức Thánh Linh đang vận hành trên mỗi tấm lòng đã
được tái tạo và trở nên một con người mới trong Chúa Cứu Thế
Jêsus? Mọi tội lỗi dưới Huyết, trong sự thờ phượng trọn vẹn, với
bàn tay của chúng ta giơ lên với Đức Chúa Trời và lòng chúng ta
hướng lên, đồng ngồi trong các nơi trên Trời trong Chúa Cứu Thế
Jêsus, cùng thờ phượng với nhaubên trong các nơi trên Trời.

93 Các bạn đã bao giờ ngồimột nơi như vậy chưa? Ồ, tôi đã ngồi
cho tới khi tôi khóc vì vui sướng và nói, “Đức Chúa Trời ôi, đừng
bao giờ để con rời khỏi nơi đây.” Chỉ các nơi trên Trời với Chúa
Cứu Thế Jêsus!

94 Ban phước chúng ta với điều gì? Sự chữa lành Thiêng liêng,
sự biết trước, sự khải thị, những khải tượng, những quyền phép,
các tiếng lạ, những sự thông giải, sự khônngoan, kiến thức, tất cả
các thứ ơn phước trên Trời, và sự vui mừng không thể diễn đạt
bằng lời và đầy sự Vinh hiển, mọi tấm lòng được đầy dẫy Thánh
Linh, cùng nhau bước đi, ngồi với nhau trong các nơi trên Thiên
đàng, không một ý nghĩ xấu xa trong vòng chúng ta, không một
điếu thuốc nào được hút, không một người mặc đồ ngắn, không
phải thế này, thế kia hay thế khác, không ai có ý nghĩ xấu xa,
không người nào có điều gì chống nghịch lại những người khác,
mọi người sống với nhau trong tình yêu thương và chanhòa,mọi
người đều cùng hòa hợp với nhau trong một nơi, “lúc đó thình
lình có tiếng từ Trời đến như tiếng gió thổi ào ào.” Thế đấy, “Đã
ban phước cho chúng ta vớimọi thứ phước thiêng liêng.”

95 Rồi Đức Thánh Linh có thể ngự xuống trên người nào đó,
và phán, “CHÚA PHÁN NHƯ VẬY. Hãy đi đến một nơi nào đó,
và để làm một việc nào đó.” Hãy xem nó xảy ra thật giống như
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thế . [Anh Branham bật ngón tay mình—Bt.] Thấy chưa? “CHÚA
PHÁNNHƯVẦY.Hãy làmmột việc nào đó ởnơi nào đó.” Hãy xem
nóxảy ra giốngnhư thế . [AnhBranhambật ngón tay củamình.]
96 “Đã ban phước cho chúng ta trong mọi thứ phước Thiêng
liêng trong các nơi trên Trời.” Hãy xem!

Theo như Ngài đã chọn chúng ta…
97 Chúng ta đã chọn Ngài, hay Ngài đã chọn chúng ta? Ngài đã
chọn chúng ta. Khi nào? Đêmmà chúng ta tin nhận Ngài chăng?
Được chọn!

Theo như Ngài đã chọn chúng ta trước khi sáng lập thế
giới, đặng chúng ta sẽ được nên thánh…không chỗ trách
được trước mặt Ngài trong…(các giáo phái?)…trong sự
thương yêu:

98 Đức Chúa Trời chọn chúng ta khi nào? Đức Chúa Trời đã
chọn các bạn khi các bạn được nhận lãnh Đức Thánh Linh
chăng? Ngài đã chọn bạn khi nào? Trước khi sáng thế. Bởi sự
biết trước của Ngài, Ngài đã thấy trước bạn và đã biết rằng bạn
sẽ yêu Ngài. Và trước khi sáng thế, Ngài đã chọn các bạn, và đã
sai Chúa Jêsus đến để Ngài có thể trở thành người cầu thay cho
tội lỗi của các bạn, để kêu gọi các bạn đến với sự giảng hòa, đến
với chính Ngài, để yêu thương. Ồ, ước mong chúng ta sẽ có thêm
chỉ một ít thời gian nữa.
99 Xin để tôi, trước khi chúng ta đi hơn nữa, đi trở lại, Sáng
thế ký 1:26. Tôi sẽ đưa nó ra vào thứ Tư. Khi Đức Chúa Trời tạo
dựng nên con người…Trước khi Ngài tạo nên con người, Ngài
tự xưng Ngài, “El,” E-l, El; E-l-h, “Elah,” “Êlôhim.” Từ ngữ đó có
nghĩa, trong tiếngHê-bơ-rơ, “đấng tự hữu,” tất cả bởi chínhNgài.
Không có gì tồn tại trước Ngài, Ngài là tất cả sự tồn tại đã từng
có, Đấng tự hữu! El, Elah, Êlôhim, có nghĩa đấng “đầy đủmọi sự,
đầy quyền năng, Đấng ToànNăng, Đấng tự hữu.” Ồ!
100 Nhưng trong Sáng thế ký 2, khi Ngài tạo nên con người, Ngài
phán, “Ta là,” Y-a-h-u, J-u-v-u-h, Gia-vê, “Giê-hô-va.” Nó có nghĩa
là gì? “Ta là Đấng tồn tại tất cả Mà đã tạo điều gì đó ra từ chính
Ta, trở thành con của Ta, hay là một đứa con nhỏ, tạm thời, hay
là nghiệp dư của Ta.” Vinh hiển thay! Tại sao? Ngài đã ban cho
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con người…Giê-hô-va có nghĩa rằng “Ngài ban cho con người là
một thần không chuyên.” Bởi vì Ngài là Cha là Đức Chúa Trời,
và Ngài làm ra con người thànhmột thần linh không chuyên, để
Ngài không còn tự tồn tại nữa, Ngài tồn tại trong gia đình Ngài.
Elah, Elah, Êlôhim. Bây giờ, bây giờ Ngài là Giê-hô-va. Giê-hô-va,
có nghĩa là, “Đấng Mà tồn tại với gia đình Ngài.” Vậy thì, Đức
Chúa Trời đã tạo nên con người đặng quản trị khắp cả trái đất,
con người có quyền thống trị. Và trái đất là ở dưới quyền thống
trị của con người. Phải đó là lời Kinh Thánh không? Thế thì nếu
đó là lãnh địa của con người, thì con người là thần trên trái đất.
Người ấy có thể nói, và nó sẽ là vậy. Người ấy có thể nói điều này,
và nó sẽ trở nên như vậy. Ồ! Ngài đấy, Đức Chúa Trời, Giê-hô-va,
Đấng Mà đã từng hiện hữu trong sự tự hữu, nhưng bây giờ Ngài
đang hiện hữu trong gia đình Ngài, và con cái bé mọn của Ngài
ở cùng Ngài. Các bạn đấy.

101 Bây giờ, hãy đọc điều đó. Chúng ta sẽ đi vào điều đó tối thứ
Tư, khi chúng ta có nhiều thời gian hơn. Chúng ta chỉ còn khoảng
mười lămphút và chúng ta sẽ…Tôi nghĩ tôi sẽ cómột điểmnàođó
ở đây, nhưng chúng ta sẽ không, tới nơi mà chúng ta được đóng
ấn bởi Đức Thánh Linh của lời hứa. Được rồi.

102 Vậy thì, khi nào chúng ta được kêu gọi để trở thành đầy tớ
của Đức Chúa Trời? Khi nào Anh Orman Neville được kêu gọi để
trở thành đầy tớ của Đức Chúa Trời? Ồ, chao ôi! Điều này làm
cho tôi lảo đảo. Tôi sẽ bảo cho các bạn, chúng ta hãy lấy một
vài lời Kinh Thánh. Tôi muốn các bạn mở ra trong sách Phi-e-
rơ Nhất 1:20. Và, Pat, mở ra Khải Huyền 17:8. Và tôi sẽ mở Khải
Huyền 13. Bây giờ chúng tamuốn lắng nghe ở đây, các bạnmuốn
biết khi nào Đức Chúa Trời đã kêu gọi bạn để trở thành một Cơ-
đốc nhân. Ồ, tôi thích điều này. Đây, “Người ta sẽ không sống
nhờ bánh mà thôi, nhưng nhờ mọi Lời đã phán ra từ miệng của
Đức Chúa Trời.” Được rồi, Anh Neville, anh đã mở Phi-e-rơ Nhất
1:20. [Anh Neville nói, “1:20.”—Bt.] Tốt, xin đọc câu 1:19 và 1:20.
Lắng nghe điều này. [“1:19 và 20.”] Vâng. [Anh Neville đọc Phi-e-
rơ Nhất 1:19-20.]

Bèn là bởi huyết báu của Đấng Christ, dường như huyết
của chiên con không lỗi không vít:
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Đấng đã được định sẵn trước buổi sáng thế, nhưng đã
hiện ra trong cuối các thời kỳ này vì cớ anh em.

103 Ngài được định trước khi nào? Trước khi sáng thế. Anh Pat,
xin hãy đọc Khải Huyền 17:8 cho tôi. [Anh Pat đọc Khải Huyền
17:8—Bt.]:

Con thú ngươi đã thấy trước đã có, mà bây giờ không
còn nữa; và sẽ từ dưới vực lên, và đi đến chốn hư mất: và
những dân sự mà cư ngụ trên đất, là những kẻ không có
tên ghi trong sách sự sống từ khi sáng thế, khi họ thấy con
thú thì đều thấy làm lạ vì nó trước đã có, và nay không
có nữa, mà sau sẽ hiện đến.

104 Ai sẽ bị lừa vậy? Ai sẽ bị lừa bởi những người sùng đạo giống
như Sau-lơ? Điều đó thật rất xảo trá và rất hoàn hảo cho đến
nỗi nó có thể lừa dối người gì? Chính Người…[Hội chúng trả lời,
“Người được Chọn.”—Bt.] nếu…[“có thể được.”] nếu có thể được.
Được rồi, Khải Huyền 13:8, xin để tôi đọc nó cho các bạn:

Và hết thảy những dân cư trên đất sẽ…hết thảy dân cư
trên đất sẽ thờ lạy nó, là những kẻ đã không có tên được
ghi trong sách sự sống của Chiên Con đã bị giết trước khi
sáng thế.

105 Khi nào thì tên của chúng ta sẽ được ghi trong Sách Sự Sống
của Chiên Con? Khi Chiên Con đã bị giết trước khi sự sáng thế.
Khi Đức Chúa Trời là Giê-hô-va, El, Elah, Elôhim, Đấng tự hữu.
Thật giống nhưmột Viên Kim Cương to lớn, và Ngài có thể không
là gì khác, nhưng bên trong của Viên Kim Cương này thì thuộc
tính của Ngài là Đấng Cứu Thế. Trong những thuộc tính này, trên
phía bên trong của Ngài, là Đấng Chữa Lành. Vâng, không có cái
gì sự cứu rỗi và không có gì chữa lành, nhưng những thuộc tính
của Ngài mới tạo ra điều đó. Vì vậy, thế thì trước khi có sáng
thế, khi Ngài đã biết, rằng những sự bày tỏ tuyệt vời ở trong đây
của Ngài, rằng Ngài sẽ trở thành một Đấng Cứu Rỗi, rằng Ngài
sẽ đến và và trở nên xác thịt và ở giữa chúng ta, và Ngài đã biết
rằng bởi lằn roi của Ngài chúng ta được chữa lành, Ngài đã giết
Chiên Con trên Sách của Ngài trước khi sáng thế, và viết tên của
các bạn trên Sách đó trước khi sáng thế. Ồ!
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106 Lắng nghe Điều này! Sự định trước nhìn lại với sự biết trước,
tôi muốn nói là sự chọn lựa. Sự chọn lựa nhìn lại với sự biết
trước, và sự định trước hướng về định mệnh. Đừng quên điều
đó, rằng sự chọn lựa nhìn lại đây, nó đây này, “Tôi là cỏ dại. Tôi
được sinh ra trong tội lỗi, lớn lên trong sự gian ác, đến với thế
gian nói dối, được sinh ra giữa những người tội lỗi. Cha và mẹ
tôi và tất cả gia đình tôi, đều là tội nhân. Tôi là cỏ dại. Nhưng,
đột nhiên, tôi lại trở thành một hạt lúa mì. Nó đã xảy ra như thế
nào?” Đó, đó là gì? Sự chọn lựa. Đức Chúa Trời, trước khi sáng
thế, đã chọn cỏ dại đó để trở thành một hạt lúa mì. “Bây giờ tôi
biết tôi là một hạt lúa mì, bởi vì tôi được cứu. Làm thế nào để tôi
làm điều đó?” Nhìn lại và thấy rằng Ngài đã định trước nó, cách
đây đã lâu. Bởi sự biết trước Ngài đã thấy rằng tôi sẽ yêu Ngài,
vì vậy Ngài đã làm lành qua Con của Chính Ngài, để qua Ngài tôi
có thể từ cỏ dại trở thành một hạt lúa mì. “Bây giờ, tôi ở đâu bây
giờ?” Tôi được cứu, tôi đang bước đi trong ân điển của Đức Chúa
Trời. “Sự định trước trông giống như cái gì?” Đối với địnhmệnh.
“Ngài sẽ đưa tôi đến đâu, và tôi đang đi đâu?” A-men. Điều đó đã
có được các bạn. Bạn đấy.
107 Bây giờ, chúng ta hãy đọc chỉ thêm một chút nữa, và rồi
chúng ta sẽ kết thúc sớm.

Theo nhưNgài… đã chọn chúng ta trongNgài trước khi
sáng thế Ngài, đặng làm chúng ta nên thánh…không chỗ
trách được trước mặt Ngài trong sự yêu thương:

Đã định trước cho chúng ta được trở nên địa vị làm con,
đã định trước cho chúng ta được trở nên địa vị làm con
thừa kế bởi Đức Chúa Jêsus Christ cho chính Ngài, theo
sự vui lòng của ý tốt Ngài,

108 Ngài đã làm gì? Ngài, bởi sự biết trước, đã thấy trước chúng
ta, biết rằng Ngài là Đấng Cứu Thế, đấng tự hữu. Không có một
vị Thiên sứ nào, không gì cả; chỉ Đức Chúa Trời, Elah, Elôhim,
Đấng tự hữu, không gì ngoài một mình Ngài. Nhưng trong Ngài
là Đấng Cứu Thế. Ồ, Ngài sẽ cứu cái gì, khi không có gì hư mất?
Biết rằng, lúc đó Ngài biết rằng thuộc tính cao quí nầy trong Ngài
sẽ làm điều gì đó ngoài kia để Ngài có thể cứu. Khi nó được thực
hiện điều đó, bởi sự biết trước Ngài nhìn xuống và Ngài thấymọi
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ngườimà sẽ tiếp nhậnNó. Và rồi bởi việc làmvậy, Ngài phán, “Để
cứu điều đó, cách duy nhất mà Ta có thể làm, sẽ chính Ta ngự
xuống trong và trở nên xác thịt và mang lấy mọi tội lỗi của con
người ở trên Ngài, và chết cho họ, và Ta có thể trở thành Đấng
được tôn thờ,” bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời, đối tượng của sự thờ
phượng.

109 Rồi Ngài đã ngự xuống và mặc lấy chính Ngài. Và trong khi
Ngài làm điều đó, Ngài đã làm điều đó để Ngài có thể cứu các
bạn là những người mà muốn được cứu. Các bạn hiểu tôi muốn
nói gì chứ? Bởi sự biết trước, Đức Chúa Trời vô hạn, Đấng biết
mọi sự, đã thấy Chiên Con, và Ngài đã giết chết Chiên Con trước
khi sáng thế, và Ngài đã ghi tên các bạn vào Sách Sự Sống của
Chiên Con. Và Ngài đã thấy sự lừa dối của Sa-tan, những gì nó sẽ
làm. Vì vậy Ngài đã ghi tên bạn trên đó. Và Ngài phán rằng anti-
Christ sẽ là những người rất sùng đạo, rất tốt, những người tốt
như vậy, những người thông minh như vậy, những người ngoan
đạo như vậy, rằng nó sẽ dỗ dành chính những người được Chọn
nếu có thể được. Nhưng đó là điều không thể được, bởi vì tên
của họ đã được định trước từ trước khi sáng thế. Bởi sự lựa chọn
Ngài đã chọn họ, và bởi sự định trước họ biết họ đang đi đâu.
Các bạn đó.

110 Vậy thì, ai có thể nghi ngờ điều đó? Đó là những gì Phao-lô
đã nói. Đó là những lời Kinh Thánh của Phao-lô. Đó là bản viết
của Phao-lô. Đó là những gì ông dạy cho hội thánh của mình.
Hội thánh, vị trí chính thức, trước khi sáng thế. Khi Đức Chúa
Trời, trong cơn đau sanh nở của Ngài, đang sanh ra, sanh ra các
bạn, biết các bạn sẽ làm gì, Ngài đã chính thức đặt các bạn vào
trong Chính Thân thể của Ngài, để trở thành một người nội trợ,
để là một nông dân, để trở thành một thầy giảng, để là một tiên
tri, để là người này hay là người kia. Ngài đặt để địa vị cho các
bạn. Rồi khi chúng ta đến từ vùng đất hành tỏi ở Ai Cập, qua sự
thánh hóa, và được báp-têm vào trongmiền đất hứa…Vì, lời hứa
của Đức Chúa Trời là Đức Thánh Linh. Ê-phê-sô 4:30 chép, “Chớ
làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời vì nhờ Ngài
mà anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc của mình.” Thế
thì Đức Chúa Trời, đã định trước cho hội thánh, Ngài phán, “Và
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tất cả các dân, sẽ có hàng triệu lần triệu các ngươi sẽ bước đi rất
ngoan đạo và bị lừa dối.” Những người duy nhất mà sẽ không
bị lừa dối sẽ là những người mà đã đến trong đất hứa, những
người mà trước khi sáng thế tên của họ đã được ghi trong Sách
Sự Sống của Chiên Con, và ở trong vùng đất hứa, và đang tận
hưởng nó.
111 Nhiều người trong các bạn e ngại rằng các bạn sẽ hành động
kỳ lạ. Nhiều người e ngại rằng Thánh Linh sẽ khiến các bạn làm
điều gì đó các bạn—các bạn sẽ hổ thẹn với người ta. Nhiều người
e ngại họ sẽ khóc, và người yêu của họ sẽ nhìn thấy họ khóc,
hay mẹ, hay hàng xóm của bạn, hay là ông chủ của bạn sẽ nhìn
thấy bạn.
112 Hãy để tôi kể cho các bạn câu chuyện về một người kia lần
nọ, trước khi kết thúc. Cómột người tên làĐa-vít, và khi hòmgiao
ước của Đức Chúa Trời đã ở dưới xứ Phi-li-tin, và Nó đi ngang,
hòm giao ước được kéo đi, bởi một con bò già đang kéo chúng,
khi Đa-vít nhìn thấy hòm giao ước đang đến, ông liền mặc áo
choàng của mình vào, ông chạy ra đó, ông đá chân của mình
trên không, và ông nhảy quanh, và kêu lớn tiếng và nhảy, và
nhảy múa và nhảy và nhảy múa. Và, ông, vị vua của Y-sơ-ra-ên!
Và vợ ông nhìn ra từ cửa sổ và nhìn thấy ông hành động rất khác
lạ, bà khinhmiệt ông. Ồ, bà chắc đã phải nói, “Chàng ngốc! Nhìn
xem anh ta ở ngoài kia, cái cách mà anh ta đang hành động, đá
chân mình lên không trung, và nhảy quanh và hành động như
thế. Ồ, anh ta chắc hẳn bị điên!” Và đêm đó khi ông vào cung
điện, bà nói, bằng những lời lẽ như thế này, “Ồ, anh đã làm cho
em bẽ mặt. Tại sao, anh, nhà vua, là chồng em, ra ở đó làm như
thế, hành động như thế!”
113 Đa-vít nói, “Ngày mai ta sẽ làm tốt hơn thế. Vâng, thưa quý
vị!” Đa-vít nói, “Ngươi không biết rằng ta đang nhảy trước mặt
Chúa sao?” Ông đã vượt qua! Ông đã ở trong miền đất hứa. Ông
đã từ bỏ mọi qui cách của hoàng cung và thứ rác rưởi của trần
gian. Ông thật vui sướng biết rằng hòm giao ước đang tiến vào
thành của chính ông.
114 Và, ồ, tôi nói với các bạn,một số người sợ nhận lấyĐức Thánh
Linh, sợ rằng họ có thể nói các thứ tiếng lạ. Họ sợ rằng ai đó
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sẽ nói, “Bây giờ, anh ta là một trong những kẻ nói tiếng lạ.” Họ
sợ khi phải đến nhà thờ để được báp-têm trong Danh của Chúa
Jêsus Christ, bởi vì họ hổ thẹn về Nó. Ừ! Ồ!
115 Ai đó nói rằng tôi sẽ thu hồi các cuộn băng ghi âm của tôi,
bởi vì tôi đã giảng dạy về việc làm phép báp-têm trong Danh
của Chúa Jêsus Christ. Tôi sẽ không thu hồi chúng lại. Tôi sẽ làm
nhiều hơn nữa! Đúng thế, đó, làm nhiều hơn nữa! Đó là Kinh
Thánh. Nếu họ không thích những gì chúng ta đã làm ngày hôm
qua, thì cứ xem những gì chúng ta sẽ làm vào ngày mai! Đó là
điều để làm, đấy, chỉ cứ tiếp tục. Không có một sự chấm dứt đối
với nó, bởi vì nó là của Chúa. Nó là củaĐức Chúa Trời.
116 Các bạn biết những gì Đức Chúa Trời đã làm không? Đức
Chúa Trời nhìn xuống từ trên Trời, Ngài phán, “Hỡi Đa-vít, ngươi
là một người làm đẹp lòng Chính Ta.” Đa-vít đã không hổ thẹn.
Ông làmột đầy tớ của Chúa. Ông yêu Chúa. Và ông rất vui vẻ, thật
hết sức vui vẻ, đếnnỗi ôngđã không suynghĩ về chứcphậnvua.
117 Các bạn thấy, như tôi đã nói trong bài giảng của tôi sáng hôm
nay, chúng ta quá e sợ, rằng, chúng tamuốn cómột Sau-lơ để dạy
chúng ta, chúng ta muốn có một Sau-lơ từ thần học viện nào đó
để bảo chúng ta cách chúng ta phải làm tôn giáo chúng ta thế nào
và chúng ta phải làm nó như thế nào. Đó là ở phía bên kia của
sông Giô-đanh. Phía bên này, Đức Thánh Linh dẫn dắt. Ở trên
này các bạn đang bước qua khỏi rác rưởi đó. Ở trên này các bạn
không quan tâm họ nghĩ gì. Ở trên này các bạn là người đã chết,
và sự sống của các bạn đang được giấu trong Đấng Christ qua…
và được ấn chứng bởi Đức Thánh Linh. Bạn không quan tâm.
Bạn đang sống trong xứ Ca-na-an. Các bạn có thể đứng như hạt
giống tốt. Bạn là tạo vật mới trong Chúa Cứu Thế Jêsus. Các bạn
đang ở trong miền đất hứa.
118 Tôi nhớ đứng ở nơi xa kia, Anh Collins, cách đây khoảng ba
mươi mấy năm, khi nhà thờ này chưa được xây dựng. Nó là một
buổi nhóm lều trại nhỏ ngồi ở đây trên góc phố đó, buổi nhóm
đầu tiên của tôi. Tôi đang giảng cũng Phúc âm này, cũng điều
giống thế này, những sự giàu có không thể dò được của Đấng
Christ: phép báp-têm bằng nước trong Danh của Đức Chúa Jêsus
Christ, tin mọi Lời là Lẽ thật, phép báp-têm bằng Đức Thánh
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Linh, sự chữa lành Thiêng liêng, những năng quyền của Đức
Chúa Trời, giống như tôi giảng Nó bây giờ, chẳng hề khác biệt
một tí nào cả với Nó. Đức Chúa Trời đã bày tỏ về Điều đó nhiều
hơn cho tôi, vì vậy, như Ngài đã bày tỏ Nó, tôi chỉ việc đem Nó
đến mà thôi. Ngài không hề lấy đi bớt những gì đã có, Ngài chỉ
cứ thêm vào Nó nhiều hơn.

119 Tôi đã đứng dưới đó khi có chừng năm trămngười đứng trên
bờ sông, đang hát, “Tôi đang đứng trên bờ sông Giô-đanh giông
bão, và mắt mơ tưởng, hướng về xứ Ca-na-an xinh đẹp và hạnh
phúc, nơi tài sản của tôi nằm ở đó. Khi nào tôi sẽ đến được bờ
sông lànhmạnh và ơn phướcmãimãi đó, khi nào tôi sẽ đến được
và ở trong Cha của tôi…và nghỉ ngơi đời đời?” Khi họ bắt đầu hát
bài hát đó, tôi đang đưa một thanh niên ra sông để làm báp-têm
cho cậu ấy ở ngoài đó trong Danh của Chúa Jêsus. Tôi nói, “Lạy
Cha trên Trời, như con đưa chàng trai nầy lên cho Ngài dựa trên
sự xưng nhận tội lỗi của cậu ấy…” Chỉ là một chàng trai, bản
thân tôi, có những bức hình về điều đó ở nhà. Tôi nói, “Khi con
làm báp-têm bằng nước cho cậu ấy, lạy Chúa, dựa trên sự xưng
nhận của cậu ấy, trong Danh của Chúa Jêsus Christ Con của Đức
Chúa Trời, xin Ngài làm cậu ấy được đầy dẫy Đức Thánh Linh.”
Và khoảng thời gian ấy Điều gì đó đã tạo nên một cơn gió lốc,
và ở đây Nó đang đến xoắn lại, Sao Mai Sáng chói đứng ở đó.
Ánh Sáng ấy đứng ở đómà các bạn nhìn thấy ngay ở đó trên bức
tranh. Nó đứng ở đó.

120 Nó đi quanh thế giới, lên đến Canada và quanh khắp. Họ nói,
“Một Ánh Sáng bí ẩn xuất hiện ở trên một vị mục sư Báp-tít địa
phương trong lúc ông đang làmphép báp-têm.”

121 Cách đây vài ngày, khi Tiến sĩ Lamsa đến với tôi, và chưa hề
biết gì về điều đó, và đem đến cho tôi một tấm ảnh, mà anh em
ấy đem nó theo ở đó với anh ấy lúc bấy giờ. Anh đã có tấm ảnh
đó chưa? Anh có đem theo Kinh Thánh với anh, đặt ở đó, nó có ở
trong sách của anh không?Được rồi. Cómột tấmảnh về dấu hiệu
của Đức Chúa Trời đối với dân Hê-bơ-rơ cổ đại, thật chính xác
đến nỗi điều đó đã hiện hữu trong thời của Gióp, trước khi Kinh
Thánh từng được viết. Đức Chúa Trời ở trong ba thuộc tính của
Ngài, không phải là ba thần. Một Đức Chúa Trời trong ba thuộc
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tính: Cha, Con, và Đức Thánh Linh, ba chức vụmàĐức Chúa Trời
làm việc trong đó. Không phải là ba thần, mà là ba thuộc tính!
Và Nó đã là thế. Khi con người vĩ đại đó, Tiến sĩ Lamsa, bản dịch
của Kinh Thánh Lamsa, khi ông nói buổi sáng hôm ấy…Khi tôi
nói với ông ấy, tôi nói—tôi nói, “Dấu hiệu đó là gì?”
122 Ông trả lời, “Đó là dấu hiệu cổ của Đức Chúa Trời, trong
tiếng Hê-bơ-rơ. Đức Chúa Trời, một Đức Chúa Trời ở trong ba
thuộc tính.”

Tôi nói, “Chẳng hạn như Cha, Con, và Đức Thánh Linh phải
không?”
123 Ông ngừng lại, và ông đặt tách cà phê xuống, ông nhìn vào
tôi. Gene, tôi tin rằng anh đã có ở đó, Leo. Nói, “Anh tin thế
không?”

Tôi trả lời, “Với tất cả tấm lòng.”
124 Ông nói, “Tối hôm qua, đứng trong buổi nhóm của anh, Anh
Branham, tôi đã nhìn thấy được sự phân biệt đó. Tôi chưa nhìn
thấy nó trước đây ở ChâuMỹ, trong xứ của tôi.” Ông nói, “Những
người Mỹ này thậm chí không biết đến Kinh Thánh. Điều duy
nhất họ biết là giáo phái của họ. Họ thậm chí không biết mình
đang đứng ở đâu.” Nói, “Họ không biết gì cả.” Ông nói, “Nhưng
khi tôi đứng ở đó tối hôm qua,” nói, “tôi đã nói…” Bây giờ Anh
Gene, tôi thật sự nói điều này với sự kính trọng và tình yêu
thương và như vậy. Ông nói, “Tôi nói, ‘Đó phải là một một tiên
tri.’ Nhưng khi tôi thấy rằng anh tin vào Cha, Con và Đức Thánh
Linh không phải là ba thần, đó là các thuộc tính, thì tôi biết rằng
anh là một tiên tri của Đức Chúa Trời, nếu không nó sẽ không
được bày tỏ cho anh như thế.” Ông ấy nói, “Đó là một dấu hiệu
hoàn hảo.” Nói, “Tôi chưa bao giờ…” Nói, “Anh không phải là
người Một ngôi phải không?”
125 Tôi nói, “Không, thưa ông. Tôi không phải là tín đồ Một ngôi.
Tôi tin vào Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Năng, và ba thuộc tính
chỉ là ba chức vụmàmộtĐức Chúa Trời sống ở trong thôi.”
126 Ông nói, “Phước cho tấm lòng của anh!” Ông nói, “Ngày nào
đó anh sẽ đổ huyết của mình ra trên trái đất vì điều đó, nhưng,”
nói, “các tiên tri luôn luôn chết vì nguyên cớ của họ.”



ĐỊA VỊ LÀM CON 1 33

127 Và tôi đã nói, “Xin được như vậy, nếu điều đó đẹp lòng Chúa.”
Bản dịch của Kinh Thánh Lamsa.

128 Ồ, điều đó quá đúng. Bao nhiêu lần, như tôi nói với hội thánh
này, như Sa-mu-ên đã nói trước khi họ chọn Sau-lơ, “Trước khi
các ngươi đi ra và gia nhập giáo phái nào đó bây giờ, và làm cho
chính các ngươi bị trói chặt vào loại tôn giáo nào đó, tại sao các
ngươi không để cho Đức Thánh Linh dẫn dắt các ngươi?” Tại sao
các bạn không để cho Đức Chúa Trời trở thành Đấng Lãnh Đạo
của các bạn và để Ngài ban phước cho các bạn, và quên đi về
giáo phái của các bạn? Bây giờ, tôi không đang nói đừng thuộc
về bất cứ giáo phái nào của giáo hội, các bạn thuộc về bất cứ giáo
phái nào các bạnmuốn. Điều đó tùy các bạn. Nhưng tôi đang nói
với các bạn, với tư cách cá nhân, hãy để cho Đức Thánh Linh dẫn
dắt các bạn. Các bạn đọc Kinh Thánh. Và những gì Kinh Thánh
nói làm, thì các bạn làm điều đó. Đức Chúa Trời ban phước cho
các bạn.

129 Và bây giờ tôi đã chờ đợi một thời gian dài. Tôi tự hỏi liệu
có bất cứ ai ở đây mà đã muốn bước đến qua hàng người cầu
nguyện để được cầu nguyện không. Nếu họ muốn, xin giơ tay
mình lên. Chỉ một, hai, ba người. Được rồi. Tất cả các bạn hãy
lên đây và đứng ở đây nếu các bạn muốn, vào lúc này, và—và
chúng tôi sẽ có sự cầu nguyện. Và rồi chúng tôi…Tôi chưa muốn
các bạn ra về. Tôimuốnmột cách chính thức làmđiều gì đó ở đây
trước khi chúng ta—chúng ta kết thúc.

130 Bao nhiêu người thích nghiên cứu Sách Ga-la-ti…ồ, tôi muốn
nói Ê-phê-sô? Vậy thì, tối thứ Tư, chúng ta sẽ đi vào Ấn chứng.
Và rồi buổi sáng Chúa nhật kế tiếp, chúng ta sẽ học về sự đặt
để chính thức địa vị hội thánh. Ồ, nếu…chúng ta có thể sẽ bước
vào về điều đó, vào buổi nhóm tối thứ Tư sắp đến này, với các
bạn những người ở đây tại Jeff. Sự ban cho địa vị hội thánh nơi
mà họ thuộc về, mỗi người. Làm thế nào để chúng ta được gọi
là con thừa kế. Đức Chúa Trời đã nhận chúng ta trở thành con
cái, chúng ta là những đứa con được sinh ra. Được nhận và được
đặt để địa vị bởi Đức Thánh Linh. Nhìn kìa! Họ là mỗi một người
Hê-bơ-rơ, khi họ vượt qua sông, nhưngGiô-suê đã chia xứ và ban
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chomỗi người đất củamình theo nhưnhững gìmẹ của họ đã bày
tỏ khi sinh đẻ, nơimàĐức ThánhLinh đã bảo cho bà biết.

131 Nhìn xem Gia-cốp khi ông sắp chết, một tiên tri, bị mù, đặt
chân lên trên giường, nói, “Hãy đến trước các ngươi con của Gia-
cốp và ta sẽ bảo cho các ngươi biết trong những ngày cuối cùng
các ngươi sẽ ở đâu.” Vinh quang thay! Ồ, tôi biết tôi có thể dường
như lạ. Nhiều người có thể nhìn có vẻ xa lạ. Nhưng, ồ, nếu các
bạn chỉ biết sự—sự đảm bảo, sự—sự nóng cháy trong tấm lòng!
“Hãy đến trước và ta sẽ bảo cho các ngươi biết những ngày sau
rốt các ngươi sẽ ở đâu.” Và tôi cũng có thể lấy lời Kinh Thánh
tương tự đó, và lấy bản đồ nơi mà những người Do Thái đang
ngồi hôm nay và chứng minh cho các bạn chỗ mà họ đang ở bây
giờ cũng là chỗ mà Gia-cốp đã nói họ sẽ ở trong những ngày sau
rốt. Và họ chưa bao giờ đã, ở đó, chưa bao giờ ở điểm đó cho đến
khi họ trở về kể từ ngày bảy tháng Năm, 1946, cái đêmmà Thiên
sứ của Chúa đã hiện ra với tôi ở đó và nói về sứ mệnh này. Và tôi
có thể chỉ cho các bạn thấy rằng, khi họ trở lại vùng đất mới, họ
đã đụng ngay tại điểm mà Gia-cốp nói nơi họ sẽ ở. Và ngày hôm
nay họ đang ở đó. Ồ, ồ, chao ôi, ồ, chao ôi! Chúng ta càng ngày
càng gần Nhà hơn, là tất cả.

132 Các bạn những người yêu quý, các bạn bị đau ốm, hay là các
bạn sẽ không đứng ở đó chỉ để đứng mà thôi. Tôi là anh em của
các bạn. Tôi có một sứ mệnh từ Đức Chúa Trời để cầu nguyện
cho người đau. Không phải như tôi…như là tôi có quyền năng
để chữa lành, tôi không có. Nhưng tôi có quyền năng của sự cầu
nguyện. Như tôi đã nói sáng nay, Đa-vít đã không có cái gì ngoại
trừ cái trành ném đá nhỏ, nhưng ông đã nói, “Tôi biết những gì
nó sẽ làm với quyền năng của Đức Chúa Trời ở trên nó.” Thấy
chưa? Tôi chỉ có một sự cầu nguyện nhỏ bé để dâng cho anh em,
và đặt tay tôi trên anh em, nhưng tôi biết những gì đức tin trong
Đức Chúa Trời sẽ làm. Nó đã làm cho những người khác, và nó
sẽ làm cho các bạn. Các bạn tin điều đó bây giờ khi các bạn bước
ngay lên, cứ bước tới gần hơn chút nữa tới nơi.

133 Bây giờ, tôi tự hỏi, để làm điều này thật hiệu quả, nếu tôi
không muốn cầu xin anh em của tôi lên đây và xức dầu cho họ.
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Anh sẽ làm việc đó chứ, Anh Neville? Tôi sẽ mời hội thánh nếu
các bạn cúi đầu trong sự cầu nguyện.

134 Bây giờ hãy nhớ, tuần vừa rồi khi tôi rất khó chịu với bình
dầu thầu dầu đó, tôi chỉ muốn cho đi bất cứ cái gì nếu có ai đó
đến gần và đặt tay trên tôi. Nếu tôi có thể nhờ ai đó đến gần, để
Đức Chúa Trời ban phước và đã giúp đỡ, tôi sẽ rất biết ơn sâu
sắc điều đó. Các bạn bây giờ tất cả đều cảm thấy giống như tôi
đã làm lúc đó. Các bạn bây giờ cảm thấy các bạn muốn tôi làm
cho các bạn như tôi muốn ai đó làm cho tôi vậy. Đức Chúa Trời
cấm tôi trốn tránh công việc. Hãy để tôi luôn luôn, cho dù tôi có
mệt mỏi, cho dù tôi có mệt nhọc, cho dù tôi có lê một bàn chân
từ nơi này đến nơi khác, hãy để tôi đi, bởi vì tôi sẽ gặp lại mỗi
người trong các bạn, trên Xứ trên đó.

135 Khi đó quý vị những quí bà, những quí ông, đã suy yếu, tóc
bạc và rụng đi, và rơi xuống từng mảnh giống như hoa hồng đã
nở búp nhỏ của nó, những cánh hoa đã rớt ra khỏi búp và bay đi,
các bạn đang trở thành từng mảnh nhỏ, phải không? Đúng vậy.
Chỉ…Và điều duy nhất các bạn muốn ở lại với nhau là để chiếu
ra sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Vì vậy khi kẻ thù tóm lấy các
bạn bây giờ và chạy đi, thì tôi đang đến với cái trành ném đá của
Đức Chúa Trời, với một đức tin, với một ân tứ mà Đức Chúa Trời
ban cho tôi. Đây là những gì tôi đã nói, để mà các bạn sẽ hiểu nó.
Tôi nói, “Nếu Phi-e-rơ thật sự sẽ đến, hay một vài người trong
họ.” Đừng nói thế. Các bạn không phải cầu nguyện cho tôi. Chỉ
hãy đến giống như thế này, và nói, giống như người đàn bà này,
nói, “Chị có phải là Chị A gì đó?” Tên của chị là gì? Chị Howard.
Nói, “Chị là Chị Howard. Chị là một người tin, Chị Howard? Chị
tin. Chị là một người tin. Thế thì, chị thấy, chị có quyền đối với
tất cả những ơn phước cứu chuộc.” Rồi tôi sẽ nói, “Chị Howard,
mọi thứ sẽ ổn thỏa,” và bước đi. Ồ, thế nào…Tôi nói, “Tôi sẽ hét
lên, tôi sẽ la lên.” Tôi sẽ nói, “Lạy Chúa, điều đó phải xảy ra. Nó
thật sự phải xảy ra.”

136 Và tôi nghĩ, “Ồ, mọi người đều nghĩ điều tương tự đó khi tôi
đến cầu nguyện cho họ.” Vậy đó là cái gì. Các bạn hiểu ý tôimuốn
nói gì chứ?
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137 Và tôi đã đứng, rất nhiều thời gian, và dẫn dắt dân sự, và nói,
“Ồ, hỡi chị em yêu quí, các chị sẽ tin Nó chứ? Ồ, các chị sẽ tin Nó
chứ?” “Lạy Chúa, Ôi Đức Chúa Trời, xin làm cho họ tin Nó. Họ
phải tin Nó.” “Ồ, xin vui lòng, các chị sẽ tiếp nhận Nó bây giờ
chứ?” Đó không phải là nó. Tôi chuyển qua từ đó. Tôi bỏ qua từ
điều đó.

Tôi chỉ nói điều này, “Chị Howard, chị là một người tin phải
không?”

“Phải, tôi là.”
138 “Được rồi, Chị Howard, nếu chị là một người tin, chị là một
người được thừa hưởng mọi thứ mà Đức Chúa Trời có.” Và chỉ
nắm lấy tay chị. Đấy, tôi tin điều đó. Tôi tiếp xúc với Chị Howard
bằng việc đặt tay tôi trên chị ấy. Chúa Jêsus không hề phán “hãy
cầu nguyện cho họ,” Ngài phán, “Chỉ đặt tay lên họ.” Thật như
vậy, rồi chị ấy được chữa lành. Chị ấy có thể nói, “Mọi sự sẽ ổn
thỏa,” Chị Howard à. Thế thì chị có thể đi về nhà và khỏi bệnh.
Chúa ban phước cho chị.
139 Chị là Chị…[Người chị ấy nói, “Hampton.”—Bt.] Chị
Hampton, chị là người tin, phải không? [“Phải.”] Chị là người
thừa kế mọi thứ mà Ngài ban tặng. Đức Chúa Trời ở cùng chị,
Chị Hampton. Chị đi về nhà và được khỏe mạnh bây giờ. Chúa
Jêsus Christ sẽ chữa lành chị.
140 Chị là Chị…[Người anh em nói, “Slaughter.”—Bt.] Slaughter.
Đó là…Chị là ngườimà chúng tôi đã cầu nguyện cho ở bệnh viện.
Chị là người tin, thế thì, Chị Slaughter, một người được thừa
hưởng tất cả điều chúng tôi cầu xin. Chị Slaughter, xin cho chị
nhận lãnh những gì chị đã cầu xin, và được khỏe mạnh. Đức
Chúa Trời sẽ ban điều đó cho chị.
141 Anh Gene, anh có tin rằng Đức Chúa Trời sẽ ban cho anh
không? [Anh Gene nói, “Có, thưa anh. Có, thưa anh.”—Bt.] Và
cầu xin Chúa là Đức Chúa Trời ban cho anh, Gene, chính xác
điều anh cầu xin!…?…
142 Tôi biết chị. [Chị ấy nói—Bt.] Chị làmột tín hữu, thưa chị. [“Ồ,
đúng.”] Tôi biết chị. Đây là chồng của chị ở đó. Anh ấy là người
mà tôi đã cầu nguyện cho qua điện thoại ngày hôm đó. Tôi luôn
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nhớ điều đó. Không thể đi đến buổi nhóm ở Tulsa. Đến với buổi
nhómnày. Và Chúa đã chữa lành anh, và đưa anhđến buổi nhóm
này. Chị đang đứng thay mặt cho ai đó. [“Cháu tôi.”] Thật là điều
một Cơ-đốc nhân làm, chị ơi! Thấy không? Ngài cũng đại diện.
Ngài đang đứng thay cho tất cả chúng ta. Chị là người tin và có
quyền đối với mọi thứ mà Đức Chúa Trời đã hứa. Tôi là đầy tớ
của Ngài. Và bởi Danh của Chúa Jêsus Christ, tôi cho chị những
gì chị cầu xin. [“Tôi tin điều đó.”]
143 Hãy đến, Anh Neil. Đức Chúa Trời ban phước cho anh. Tốt
lành vô cùng với anh. Anh là một người tin. Tôi biết anh là vậy.
Tôi tin rằng Đức Chúa Trời sẽ ban cho anhmọi điều anh cầu xin,
vì anh là một người tin. Và với anh, như là đầy tớ của Ngài, hỡi
anh em của tôi, trong Danh của Chúa Jêsus Christ, tôi cho anh
điều lòng anh ao ước. Hãy đi và nhận nó. Đức Chúa Trời ban
phước cho anh.
144 Chị Bruce, tôi biết chị. Cô y tá trẻ mà đã chà lưng tôi biết
chị. Cô ấy từ dưới đó gần Nhà nghỉ JJ, Twin J, hay là cái gì đó
giống như thế. Chị sẽ đứng cho những người khác. Và ước ao
của chị là gì tối nay từ Cha chị? [Chị Bruce nói, “Cho chính tôi,
tối nay.”—Bt.] Cho chính chị, tối nay. [Chị Bruce nói lần nữa.] Thế
thì, kẻ thù đã kéo mạnh chị ra khỏi tầm với của bác sĩ, nhưng tôi
đang đuổi theo chị, với một cái trành ném đá. Và trong Danh của
Chúa Jêsus Christ, tôi hướng cái trành ném đá vào hòn đá mà đã
đi vào trong thận trong tình trạng đóng khối. Nó sẽ đem chị về
lại với Đức Chúa Trời, đến nhà Ngài.

Chúng con cầu xin Ngài, trong Danh của Chúa Jêsus
Christ. A-men.
145 Ông là cha của người đàn ông này à, thưa ông? Ông là một
người tin phải không? [Anh em đó nói—Bt.] Việc đau ở một bên
của ông; ở phía dưới, và phía bên trái của ông. Ông có tin rằng
Đức Chúa Trời sẽ ban điều đó cho ông không, thưa ông, và như
là đầy tớ của Ngài?
146 Lạy Chúa, bàn tay này có thể làm nhiều công việc nặng nhọc
của ngày. Đến đây vì một mục đích, điều gì đó để làm. Xin ban
cho điều đó, ước muốn của tấm lòng anh ấy, lạy Cha, khi con cầu
nguyện trongDanh Chúa JêsusmàNgàimuốn. A-men.
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147 Chớ nghi ngờ. Sự đau ốm đó sẽ ngăn cản ông đi săn dưới
đó, và ông sẽ khoẻ mạnh lại thôi. Đức Chúa Trời ban phước cho
ông…?…
148 [Một chị nói, “Đau đầu tôi và cổ họng tôi. Đau các xương
sườn tôi khi tôi ho. Tôi không hát được. Tôi không thể làm gì
được. Tôi…?…Và tôi không ngủ được nhiều. Thậm chí không thể
làm điều gì cả.”—Bt.] Chị là một người tin, phải không? [“Phải.
Tôi được đầy dẫy Đức Thánh Linh.”] Chị là một người tin. [“Tôi
biết rằng Đức Chúa Trời ngự ở bên trong.”] Và chị là—chị là một
người thừa kế tất cả những ơn phước này. [“Tôi biết. Và tôi tin.
Tôi tin vào lời cầu nguyện của anh, Anh Branham à. Tôi tin rằng
Đức Chúa Trời sẽ chữa lành tôi. Tôi tin rằng Ngài đáp lời cầu
nguyện của anh.”] Cảm ơn chị.
149 Lạy Cha, con đem chị nầy, chị của con, vào trong hỏa tuyến,
vào trung tâm của mục tiêu. Và con đem chị về lại cho Ngài, từ
nanhvuốt của kẻ thù, trongDanh củaChúa Jêsus Christ. A-men.
150 Đó chỉ là cách nó phải xảy ra. [Người chị đó nói, “Vâng, thưa
Anh Branham.”—Bt.]
151 [Một chị nói, “…?…Tôi bị bệnh phổi sắp chết, và một bên đã
chết.”—Bt.] Một sự giải phẫu phổi.
152 Ôi Chúa, như quý cô này đứng ở đây, trong lứa tuổi thanh
xuân củamình, con cầunguyện cho cô ấy. Và bênphổi sẽ phải lấy
ra, và cô gập người xuống, quãng đời còn lại của cô. Ngài là Cha
của chúng con, và con đang hướng ngọn lửa của sự cầu nguyện
vào cô ấy, lạy Chúa, vào thẳng ngay tới phổi đó. Con hướng sự
cầu nguyện này trong Danh Chúa Jêsus Christ. Xin để nó đánh
vào phổi đó và chữa lành nó. Trong Danh của Chúa Jêsus Christ,
con cầu xin điều này. A-men.
153 Chị là Chị…[Người chị đó nói, “Chị Gibbs.”—Bt.] Chị Gibbs.
[“Ngay trong đầu, và đang bị đau vì nó.”] Chính xác. Đầu chị bị
kéo xuống từ tôi. Chị là một người tin và là người thừa hưởng tất
cả những ơn phước củaĐức Chúa Trời, Chị Gibbs à.
154 Lạy Chúa, con mang chị ấy đến với Ngài, với cái trành ném
đá nhỏ bé này mà Ngài ban cho con, như Ngài ban cho Đa-vít
một cái trành, để chăm sóc chiên của cha mình. Và nếu kẻ thù
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đến cướp chiên đi, thì ông đã không sợ. Ông chụp lấy cái trành
nhỏ đó và đuổi theo sau những con sư tử và—và những con gấu,
và ông đem về lại những con chiên. Đây là một lời cầu nguyện
bằng đức tin. Ngài bảo với con nếu con sẽ “làm cho dân sự tin và
chân thành.” Con đem Chị Gert trở lại tối nay. Con giật lấy chị ấy
từ tay kẻ thù. Chị ấy là con chiên của Ngài. Con đem chị ấy trở về
với bầy của Cha, trongDanh của Chúa Jêsus Christ. A-men.

155 [Một chị nói, “Chị Lowe.”—Bt.] Chị Lowe. [“Tôi bị huyết áp
cao.”] Bệnh huyết áp cao. Và chị làmột người tin, phải không, Chị
Lowe?Một người thừa hưởng tất cả những ơn phước.

156 Thế thì, lạy Cha là Đức Chúa Trời, con hướng sự cầu nguyện
tối nay, như từ cái trành của Đức Chúa Trời, cho bệnh huyết áp
cao của Chị Lowe. Và xin cho lần tới bác sĩ khám huyết áp, xin
cho ông nhìn vào chị và nói, “Bây giờ nó bình thường.” Chị ấy
sẽ biết điều gì đã làm nó. Trong Danh của Chúa Jêsus Christ, tôi
trao nó cho chị. A-men.

157 [Một anh em nói với Anh Branham—Bt.] Vâng. Tôi ước gì tôi
có được bố tôi ở đây tối nay, tôi có thể dâng lời cầu nguyện cho
ông ấy ngay bây giờ. Tôi cũng, sẽ cầu nguyện cho bố của anh.
Tôi hiểu.

158 Lạy Cha trên Trời, người đàn ông mà nuôi dưỡng chàng trai
này, để cậu ấy ở trên đất bởi vì bố của mình tối nay. Và con trai
của chính ông ước mong rằng bố của mình sẽ được mang trở
về; ra khỏi con đường trong thế giới tội lỗi, một người nghiện
rượu. Ôi Chúa, con đang gửi đi lời cầu nguyện bằng đức tin và
sức mạnh này, và với tất cả điều mà con có thể ném nó đi, viên
sỏi nhỏ này, trong Danh Chúa Jêsus. Con ném nó vào con quỷ
đó mà đang bắt người đó đằng xa kia. Và xin cho nó lìa khỏi.
Và xin hãy cho anh ấy an lành trở về bầy, trong Danh của Chúa
Jêsus. A-men.

159 [Một anh em nói, “Xin cầu nguyện cho tôi, Anh Branham, có
được Đức Thánh Linh. Tôi muốn nhận lãnh Đức Thánh Linh. Tôi
phải có. Tôi có một ước mong. Tôi phải nhận lãnh Đức Thánh
Linh.”] Anh có ước mong nhận lãnh Điều đó. Anh muốn được
vào trong Xứ là nơi cómọi lời hứa. [“Vâng.”]
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160 Và bây giờ, lạy Chúa, chàng trai này vừa vượt qua sông, cắm
trại ở phía bên kia, và sông Giô-đanh đang dâng lên. Và không có
cách nào để cho anh ấy vượt qua nếu Ngài không tạo cho anh ấy
một con đường giống như Ngài đã làm cho Giô-suê và cho dân
Y-sơ-ra-ên. Và, Cha ôi, con đang cầu xin Ngài, như là một đầy tớ
của Ngài, để cho anh em yêu quí của chúng con, Ôi Chúa, xin
để cho anh ấy bước vào Đất hứa này, lời hứa này. Mà, phía bên
kia, khi con được dẫn tới đêm ấy, xin cho con có được đặc ân của
việc nắm lấy anh ấy và dang tay con ra ôm anh ấy, trong Xứ bên
kia, nói rằng, “Anh em yêu quí của tôi.” Xin nhậm lời, Chúa ôi.
Xin cho anh ấy nhận lãnh lời hứa của Đức Chúa Trời, Đức Thánh
Linh. A-men.

161 Ồ Chúa, với người này, người anh em đáng quí của con; bàn
tay này đã rất từ tế đối với con, và đã làm nhiều việc cho con, mà
không kể đến. Anh ấy tin và có niềm tin. Và bây giờmột kẻ thù cố
gắng chụp lấy người này, bạn của con: đường. Và nó nghĩ rằng
nó—nó có thể chụp lấy chàng trai này. Nhưng con đuổi theo nó.
Con đang đến, để đem con của chính Ngài trở về, lạy Chúa, ném
viên đá này với một niềm tin tuyệt đối. Trong Danh của Chúa
Jêsus Christ con đánh vào chứng bệnh đái đường ấy!…?…em trai
của con. Đem chiên của Chính Ngài về lại với đàn, lạy Cha, trong
Danh của Chúa Jêsus. A-men.

[Chị Bell nói với Anh Branham—Bt.]

162 Ôi Chúa, chị em của chúng con biết rằng bệnh béo phì này
là, cái mà bác sĩ nói, là điều mà giết chị. “Muốn giảm, một cân,
thì phải ăn kiêng một năm,” theo chỉ dẫn theo biểu đồ ăn uống.
Và chị ấy muốn sống để tôn vinh và ngợi khen Đức Chúa Trời.
Và không có bác sĩ nào có thể làm được điều này, lạy Cha là Đức
Chúa Trời. Nó nằm trong—trong tay của Ngài. Và Chị Bell là một
người rất trung tín. Và chị ấy tử tế và vượt qua những khó khăn,
thử thách. Chị đã trải qua nhiều thử thách sâu sắc. Con đến cho
chị tối hôm nay, lạy Chúa. Con đến để gặp kẻ thù đó ở đằng kia.
Và con tập trungmọi sự chính xácmà con có thể tập trung. Trong
Danh của Chúa Jêsus Christ con ném viên đá của niềm tin vào kẻ
thù nầy mà đã bắt chị ấy. Xin hãy tách nó ra, và đuổi nó đi khỏi



ĐỊA VỊ LÀM CON 1 41

chị ấy, và chị ấy có thể được phục hồi trở về với đồng cỏ xanh tươi
vàménước bình tịnh, qua Chúa Jêsus Christ. A-men.

Nó sẽ xảy ra, Chị Bell à. Chỉ đừng nghi ngờ.
163 Chị Spencer. [Chị Spencer nói, “Thưa anh, Anh Bill, tôi yêu
Chúa hơn mọi ngày tôi sống. Và tôi đã đến ở đây hai mươi năm,
trong nơi này. Và tôi đã được chữa lành thật gần nhưmọi thứmà
đã từng là nan đề với tôi. Anh nhớ tất cả điều đó, và…?…”—Bt.]
Tôi chắc chắn nhớ, chị…?…[“Và Ngài đã ban phước cho tôi rất
nhiều! Và tôi yêu Ngài nhiều hơn, mỗi ngày trong đời tôi. Tôi
biết tôi có một cuộc đời tuyệt vời trong Chúa.”] Tôi tin điều đó,
Chị Spencer. [“Tôi sung sướng. Tôi sung sướng! Nếu đây không
phải là Đức Thánh Linh tôi có, thì tôi—tôi vẫn ở trên bàn thờ vì
mọi sự Ngài đã ban cho tôi. Và tôi sẽ chết trên bàn thờ.”] A-men.
[“Đó là nơi tôi muốn Ngài làm và tôi đã chết trên bàn thờ với
Chúa Jêsus.”] A-men. Đức Chúa Trời ban phước cho chị…?…A-
men. [“Và tôi sẽ nói với anh những gì tôi muốn anh làm. Anh biết
chứ, Nô-ê đã dẫn dắt toàn bộ gia đình vào trong với ông, và tôi
muốn toàn bộ gia đìnhmình. Anh biết tôi muốn những người tôi
yêu quý được cứu chuộc.”] Tôi hiểu. Các con của chị. Đúng thế.
[“…?…các con của tôi.”] Vâng, thưa bà. [“Và chồng tôi.”] Vâng,
thưa quí vị, tôi…[“Khi quí vị biết hết thảy về nó.”] Vâng. [“Anh
đã cầu nguyện cho chúng tôi.”]
164 Tất cả chúng ta đều quen biết với Chị Spencer, và biết rằng
chị ấy và Anh Jess đã vượt qua những khó khăn như thế nào,
nhưng nơi mà đi xuống hội thánh ở đây. Khi tôi vượt qua phía
bên kia, họ sẽ không đi chập chững như thế này. Họ sẽ trở nên trẻ
lại. Ồ! Anh Jess, nếu tôi chỉ…?…anh em biết. Và rồi tất cả các bạn
đều biết làm thế nào, chỉ—chỉ băng qua cái vật nhỏ…?…ở nơi đó,
các bạn trở lại là cô gái trẻ đáng yêu đó, và Anh Jess trở thành lại
một anh chàng trai trẻ. Đức Chúa Trời đã hứa với các bạn.
165 Vậy thì, hãy xem. Tôi chỉ muốn đưa cho các bạn chỉ một
chút ít về sự giảng dạy, mà các bạn là người cuối cùng ở đây,
tôi muốn đưa ra.
166 Bởi vì, tôi biết đây là đứa con trai nhỏ của anh chị, Charlie.
Anh chị muốn nó được cầu nguyện phải không? [Anh Charlie
nói, “Vâng.”—Bt.]
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167 Tôi muốn nói một điều này. Các bạn đã từng đọc trong lời
Kinh Thánh ở Kinh Thánh nói về điều này? Phao-lô đã nói với
Thầy đội La-mã.

Anh chị em có thể nghe tôi rõ không? [Hội chúng nói, “A-
men.”—Bt.]
168 Nói với thầy đội La-mã, khi ông ta rút gươm ra, định kết liễu
chính mình, ở tại Phi-líp khi ông ở trong tù. Và đất rúng động
ngục tù. Ông nói, “Hãy tin vào Chúa Jêsus Christ, thì ngươi và cả
nhà ngươi sẽ được cứu.” Các bạn từng nghe điều đó chưa? [Hội
chúng nói, “A-men.”—Bt.] “Ngươi và cả nhà ngươi.” [“A-men.”]
Bây giờ, xem nào. Nếu các bạn có đủ đức tin để cứu chính mình,
tại sao lại không có đủ đức tin để cứu nhà mình? [“A-men.”] Đức
Chúa Trời, bằng cách nào đó, sẽ làm điều đó.
169 Và, lạy Chúa, con cầu nguyện cho Chị Spencer và Anh
Spencer, tối nay, rằng mọi đứa con, họ và các con của họ, tất
cả sẽ ở trên Miền hạnh phước, vinh hiển đó nơi mà sẽ không có
bệnh tật hay tuổi già, không có nỗi buồn hay nỗi thất vọng, và tất
cả cuộc đời nhỏ bé này ở đây sẽ phai mờ đi trong cơn ác mộng
mà đã trôi qua. Xin cho họ nhận ra điều này, và cầu xin cho mọi
đứa con của chị, và chồng chị, tất cả những người yêu dấu của
chị, và tất cả những người mà yêu mến của chị, và tất cả những
người chị yêu thương, cầu xin cho họ được ở đó với chị, trong
Danh Chúa Jêsus. A-men.
170 [Chị Spencer nói, “A-men. Cảm ơn anh.”—Bt.] Xin Chúa ban
phước cho chị. [“Tôi sẽ được tám mươi hai tuổi, chẳng bao lâu
nữa.”] Tám mươi hai tuổi. [“…?…Nhưng người ta thì đang trở
nên suy sụp, vào tuổi đó. Nhưng tôi vẫn làm mọi công việc nấu
nướng, giặt giũ, và ủi đồ, và lau nhà.”] Thật giống như thế giới
đang tan rã từng phần, Chị Spencer. [“Vâng, là thế. Tôi rất mệt
mỏi, mọi lúc. Họ lấy nó…Tôi đã hỏi mẹ tôi, mẹ kế của tôi, mà đã
chínmươi tuổi,mẹ cảm thấy thế nào khimẹ trở nên già, cách đây
đã lâu. Bà nói, ‘Rose, có lẽ con sẽmệt mỏi luôn.’ Tôi mệt mỏi.”] Ồ,
chị chỉ sẵn sàng để đi nghỉ ngơi thôi, chị thấy đó. [“Tôi rất mệt,
mọi lúc. Tôi cần nghỉ ngơi. Tôi cần điều đó.”] Vâng thưa bà. [“Và
tôi muốn nghỉ ngơi trong Chúa, trên đầu gối tôi. Mọi, mọi sự tôi
cần.”] Vâng. Cứ giữ đức tin của chị ngay trong Ngài, Chị Spencer
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à, và chị sẽ vượt qua. [“Tôi muốn chết trên bàn thờ, trong Danh
Chúa Jêsus. Đó là đấng mà tôi muốn thấy, cho đến khi Ngài cứ
gọi.”] Và Ngài đã phán…[“Tôi muốn có mọi sự Ngài có cho tôi.”]
Và thật chắc chắn như tôi đứng ở đây cách này với chị, tối nay,
Chị Spencer, bởi ân điển của Ngài tôi sẽ nhìn thấy chị và Jess
bước vào vùng đất đó, trẻ trung vàmạnh khỏe. Anh chị thảy đều
sẽ vừa chạy, vừa hô to, “Anh của tôi! Anh của tôi!” [“Vâng.”] Tôi
sẽ nhìn thấy anh chị.

Thần kinh của chị ấy.
171 Lạy Cha là Đức Chúa Trời, cô gái này bị suy nhược thần kinh,
và y khoa không thể chữa được chị. Chỉ có cô ấy, những gì cản
trở. Nhưng con đến vì chị ấy tối nay. Con đến với Ngài, Cha ôi.
Con đến, cầu xin Ngài điều khiển viên đạn mà con phải, sẽ bắn
đi. Xin cho nó được chính xác ngay tâm, tầm ngắm ngay trên
lưng nó. Xin cho lời cầu nguyện này, trong Danh của Chúa Jêsus
Christ, đánh tan sự lo lắng đó và xé nát nó ra từng mảnh, mang
con chiênnày trở về lại đồng cỏ củaĐức Chúa Trời. A-men.

Nó thật sự phải xảy ra, cô gái à.
172 [Một chị nói, “Chỉ cầu nguyện. Tôi có sáu người con mà tôi
cầu xin Đức Chúa Trời chữa lành và cứu.”—Bt.]
173 Lạy Đức Chúa Trời của Thiên đàng, xin ban cho điều đó, sáu
đứa con của chị mà chị đã ước mong được cứu. Chị đã nghe lời
làm chứng đó của Anh Daulton, những con gái yêu dấu của anh
ấy. Chị ước mong sáu đứa con của chị, Cha ôi. Xin cho chị ấy có
được chúng. Xin cho chúng được gặp chị trong Xứ đó nơi mà
không có đêm tối, được bảo vệ một cách an toàn và trú ẩn bởi
Huyết của Chúa Jêsus Christ. A-men.

Cầu xin chị có được chúng, chị ơi, lời cầunguyện của tôi.

[Một chị nói với Anh Branham—Bt.]
174 Tôi tin chị. Hầu như, không có gì, có thể giúp đỡ nó. Họ đưa
cho chúng một thứ gì đó mà trông giống như, ồ, điều gì đó giống
như thuốc giảmđau.Nó làmột thứ thuốc chữa viêmdavàdị ứng,
họ gọi nó vậy. Điều đó, điều đó hầu như, giết chết chị. Nó phá nát
máu của chị vậy. Nhưng, nhìn xem. Đấy, chứng viêm khớp giống
như con sư tử vồ lấy con chiên và bỏ chạy đi. Bây giờ, cái trành



44 LỜI ĐƯỢC GIẢNG

némđá sẽ làm gì? Ồ, chao ôi! Cómột con sư tử lớn, đang gầm thét
với con chiên. Và nó thích con chiên, vì vậy nó tha con chiên đi.
Nhưng Đa-vít nắm lấy cái trành ném đá và đuổi theo nó. Hiểu
không? Bây giờ hãy xem. Ông có năm hòn sỏi: đ-ứ-c-t-i-n, chính
ông, ở-t-r-o-n-g. Cái trành của ông đã ở trong tay nầy: J-ê-s-u-s.
Ngài là tay thiện xạ. Điều gì đó phải xảy ra. Chúng ta hãy đuổi
theo bệnh viêm khớp đó, tối nay, bằng lời cầu nguyện này. Cầu
xin Đức Chúa Trời ban nó cho chị.

175 [Người chị đó nói với Anh Branham—Bt.] Chị ấy muốn được
báp-têm trong Danh phải không? [“Không. Không. Chị ấy không
nói thế.”] Chị muốn chị ấy được báp-têm. [“Đó là sự ao ước của
tôi thấy chị ấy được báp-têm.”] Cảm ơn, chị. Không phải bởi vì
rằng đó là cách. Nó là bởi vì…Bây giờ, nếu điều đó đã có trong
Kinh Thánh, vì, “Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh,” tôi—tôi
sẽ tin điều đó, tôi sẽ ở lại đúng với nó, chị ơi. Tôi—tôi sẽ không
muốn tạo nên sự khác biệt nào cả. Tôi—tôi muốn giống như vậy.
Tôi sẽ không để cho…Tôi—tôi sẽ chịu trách nhiệm về điều đó, các
bạn thấy. Và tôi phải nói nó theo cách mà Điều đó nói nó; không
phải là khác biệt, nhưng phải chân thật.

176 Bây giờ, lạy Cha, chúng con đến vì những người thân yêu của
chị mà có bệnh viêm khớp, và tại đây chị muốn chị ấy được báp-
têm trong Danh của Chúa Jêsus, vì đó là lối vào. Đó là cánh cửa
mở. Đó là nơi mà Giô-suê đã mở ra một con đường để vượt qua
vào miền đất hứa. Không có hai hay ba cánh cửa mở ra; chỉ có
một cánh cửa thôi.

177 Phi-e-rơ, vào Ngày lễ Ngũ Tuần, khi Hội thánh lần đầu tiên
được khai sinh, đã mở ra một con đường, nói, “Hãy hối cải và ai
nấy phải nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ chịu phép báp-têm.”
Họ chưa bao giờ đi chệch ra khỏi con đường,mỗi người đều bước
vào Đất hứa.

178 Một số người trong họ đang gắng sức để vượt qua, một con
suối cạn khác ở phía dưới, và Phao-lô đã nói với người đó, “Anh
em đã chịu phép báp-têm gì? Anh em đang gắng sức vượt qua
chỗ nào?”

Và họ nói, “Dưới đây nơimàGiăng đã nhìn.”
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179 Phao-lô nói, “Ồ, Giăng chỉ hướng đến thời gian, và nơi chốn
mà thôi.” Và khi họ nghe điều này, họ đã chịu báp-têm ngay
ở tại con suối. Và họ vượt qua, và đã nhận lãnh cây nho Đức
Thánh Linh.
180 Xin hãy ban nó cho chị của chúng con và những người yêu
dấu của chị, trongDanh của Chúa Jêsus Christ. A-men.
181 Anh Lyle. [Anh Lyle nói, “Tôi tin anh là người lãnh đạo thật
sự đúng, Anh Branham à.”—Bt.] Ồ, anh! [“Bước lên…?…Anh nhớ
nếu có trong giấc mơ, điều gì đó đã đến…?…Nếu anh nhắc đến
giấc mơ đó, điều đó tốt lắm. Đó là một giấc mơ tôi đã có. Ở đâu,
anh luôn luôn mơ tốt lắm!…?…”] Vâng. Đó là một quãng thời
gian ngắn. [“Vâng.”] Vâng. Tôi vui mừng…?…Đức Chúa Trời ban
phước cho anh. Anh đang trên con đường đến với Đất hứa bây
giờ! Có lẽ tôi sẽ nhắc đến điều đó.
182 Bao nhiêu người từng nhớ về ngay trước khi chức vụ này
được chứng thực cho tôi, và tôi trở thành một tay đánh lưới
người ngày nọ, dọc theo con sông, cái hồ? Và tôi đã đánh lưới
những con cá nhỏ, và Đức Thánh Linh đã đến trên tôi. Có một…
Người này là một Chứng nhân Giê-hô-va, từng là. Anh trai của
anh ấy ở đâu đó ở đây, Banks Wood. Anh ấy ở đâu đó ở đây, mà
là hàng xóm của tôi.
183 Đây là Lyle. Và những người này là tín đồ Chứng nhân Giê-
hô-va. Và họ nói, ngày nọ khi chúng tôi đang câu cá dưới đó, sau
khi chàng trai này được cải đạo, tôi nói với anh ấy có điều gì đó
ở trong đời sống của anh ấy, và những gì—những gì đã xảy ra,
và tất cả về điều đó. Điều mà, anh ấy ngay bây giờ kể cho tôi, và
ngay bây giờ nó đã bị đuổi ra hết ra khỏi anh ấy rồi, đúng vậy,
bất kể nó là cái gì đi nữa. Hoàn toàn đúng. Bố của anh ấy là một
người mà đã là một—một độc giả. Người cha ấy có ở đây tối nay
không, Bill? [Người nào đó nói, “Không biết.”—Bt.] Và ông ấy và
vợ, cả hai, đều đã chịu báp-têm, để trở thành chứng nhân trong
Danh Chúa Jêsus Christ, ở đây trong hồ nước. Và người đàn ông
này đang ngồi gần bên tôi, ngày nọ.
184 Banks, anh ở đâu rồi? Anh ấy ở đây tối nay không? [Người
nào đó nói, “Ngay phía sau trong góc phía sau đó.”—Bt.] Trong
góc phía sau. Vâng.
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185 Và chúng tôi đang câu cá. Và, thưa anh em, con trai bé nhỏ
của tôi đã giết…Tôi nghĩ nó đã giết một con mèo con, một vài
ngày trước đó. Một con mèo mẹ đang nuôi dưỡng một đámmèo
con, và cậu ấy đã lượm nó lên và thả nó rơi xuống. Tôi nghĩ…Tôi
nói, “Chúa sẽ nuôi một đời sống nhỏ bé lớn lên,” ngày trước đó.
Đúng vậy không, Lyle? [Anh Lyle Wood nói, “Đúng.”—Bt.] Ngồi
đó trong một vịnh nhỏ. Và tôi nói, “Đó là LỜI CHÚA PHÁN VẬY.”
Và chúng tôi đã câu cá thâu đêmnhưng chẳng bắt được gì.

186 Sáng hôm sau, chúng tôi đang câu cá, ở một vịnh nhỏ, được
một vài con cá thái dương. Đó là cá nhỏ. Và Anh Lyle có một cần
câu lớn, và anh ấy để con cá thái dương nhỏ nuốt nó, cáimóc câu
lớn anh có, cho đến, khi anh ấy thả nó ra, thì sợi dây câu căng
lên, cái móc lớn đó, ở trong bụng con cá thái dương nhỏ. Và khi
anh ấy kéo nó lên, anh ấy chỉ phải lôi cả cái ruột và tất cảmọi thứ
khác ra khỏi con cá thái dương nhỏ đó, để lấy nó. Và chỉ kéo nó
ra ngoài, bởi vì cáimóc câu lớn đã nằm trong bụng con cá. Và khi
anh ấy đã làm thế, thì anh ấy lại ném nó xuống nước. Và nó lại
cứ quẩy đuôi, bốn hay năm lần, và đó là nó, bởi vì ruột và mang
của nó đã bị lôi ra khỏi miệng nó. Và nó đã trôi vòng quanh ở đó
trong nửa giờ, trôi trở lại vào trong các bụi cây.

187 Và tôi đang ngồi ở đó, câu cá. Và đột nhiên, Đức Thánh Linh
đến, nói, “Hãy nói với con cá đó.”

188 Tôi nói, “Hỡi con cá nhỏ, Chúa Jêsus Christ ban lại cho ngươi
sự sống.” Và con cá nhỏ đó, đang nằm chết ở trênmặt nước, quay
lại trên phía anh ấy, và phát ra tiếng rrrrrút, phóng ra vào trong
nước, thật nhanh như nó có thể.

189 Anh Lyle và Anh Wood cũng đã có mặt. Anh Lyle nói, “Anh
Branham, điều đó có ý nghĩa với tôi, bởi vì tôi đã nói với con
cá nhỏ…”

190 [Anh Branham nói với Lyle Wood—Bt.] Tối nay, tôi có thể
nói với họ những gì anh đã nói không? [Anh LyleWood nói, “Tất
nhiên anh có thể. Điều đó được thôi, Anh Branham.”]

191 Anh ấy nói, khi anh ấy kéo hết ruột ra khỏi nó, anh ném nó
ra ở đó, nói, “Ngươi đã ăn miếng bánh cuối cùng của ngươi rồi,
anh bạn nhỏ,” giống như thế. Némnó đi.
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Anh ấy nói, “Nó—nó có ý nghĩa với tôi.”

Và tôi nói, “Không, Anh Lyle. Không phải nó.”

192 Anh Banks ở phía sau đó, nói, “Bao nhiêu người trên thế giới
này, bao nhiêu ngàn người, sẽ thích đứng ở nơi mà chúng ta bây
giờ đang đứng ngay bây giờ, để nhìn thấy quyền năng của Đức
Chúa Trời giáng xuống và thi hành điều gì đó như thế!” Nói cách
khác, anh ấy thích…

193 Tôi tin tất cả chúng ta đều cảm thấy giống như Phi-e-rơ đã
nói, “Thật là tốt được ở đây. Chúng ta hãy cùng nhau xây ba đền
tạm.” Hiểu không? Đúng vậy.

194 Bây giờ, Anh Lyle, anh được xức dầu bởi Đức Thánh Linh bây
giờ. Anh đã rời bỏ Ai Cập. Những nồi tỏi và sự ô uế của thế gian
được bỏ lại phía sau. Anh đang đứng dưới bờ sông Giô-đanh bây
giờ, chỉ vượt qua bên kia thôi. Cầu xin Đức Chúa Trời đem anh
qua; Lyle à.

195 Lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng, đây là chiến tích của Ngài.
Anh ấy chắc chắn đã ở trong tình thế khó khăn kinh khủng, lạy
Chúa, nhưng lòng của con sẽ luôn hướng về phía anh ấy. Lời
cầu nguyện của chúng con vừa giáng một đòn rất kinh khủng
nơi xa kia, và chính thứ mà đã nắm giữ anh ấy hiện giờ đã đi
khỏi anh ấy. Nó đã bị nghiền nát. Và bây giờ anh ấy đang bước
xuống tới sông Giô-đanh. [Anh Lyle Wood nói, “Cảm ơn Ngài,
Chúa Jêsus.”—Bt.] Xin đưa anh ấy vào Đất hứa, Chúa ôi. [“Vâng,
lạy Chúa.”] Và ấn chứng anh ấy giữa dân sự. [“Vâng, lạy Chúa.”]
Để, vào Ngày vinh hiển đó khi chúng con sẽ gặp nhau nơi xa kia,
xin cho con cảm nhận được cái ôm chặt của vòng tay anh ấy, la
lên, “Anh yêu dấu của tôi!” [“A-men.”] “Con biết Anh ấy.” Sẽmang
Banks theo anh ấy, lạy Chúa, phải không Ngài? Bố và mẹ, và tất
cả họ, chị, và tất cả mọi người trong gia đình lớn đó, xin cho tất
cả chúng con gặp nhau nơi xa kia, lạy Chúa, và mỗi người trong
họ được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Con cầu nguyện trong Danh
Chúa Jêsus. A-men. [“A-men.”]

Anh sẽ nhận lãnh Điều đó, anh ơi. Đức Chúa Trời ban phước
cho anh, Anh Lyle.



48 LỜI ĐƯỢC GIẢNG

196 [Người nào đó nói, “Anh em hả?”—Bt.] Vâng, anh em.
[“Có một cuộc gọi đường dài, và một cái chết, đang chờ trên
đường dây.”]
197 Có người nào đó sắp chết, một cuộc gọi đường dài. Và tôi sẽ
giao buổi nhóm lại choAnhNeville trong lúc ở trong đó.
198 [Anh Neville nói, “Thật là một ngày trọng đại và tuyệt vời
trong Chúa! Đức Chúa Trời đã làm một số điều tuyệt vời cho
chúng ta ngày hôm nay. Những sự trông mong của tôi được đáp
ứng đầy đủ—Ed.]

[“Chúng ta hãy cùngnhauđứng lên, tại chỗ củamình.]
199 [“Thế thì hãy nhớ buổi nhóm, tối thứ Tư. Hãy cầu nguyện
nhiều. Tất cả những tấm lòng bất mãn, không chắc chắn được
tương giao nhiều với Đức Chúa Trời. ‘Thì giờ đã gần. Bây giờ là
lúc. Ngày nay là ngày cứu rỗi.’]
200 [“Đức Chúa trời ban phước chomỗi người trong các bạn đến
thăm, các bạn là những người từ xa. Lời cầu nguyện của chúng
tôi là rằng Đức Chúa Trời sẽ ban cho các bạn hành trình thương
xót, trở về nơi ở của các bạn. Rất vui có các bạn ở với chúng tôi.
Và hãy cầu nguyện cho chúng tôi khi các bạn đi, để Chúa, cũng
sẽ ban phước ở nơi này.]
201 [“Lạy Cha Thiên thượng của chúng con, như tôi tớ Ngài đã
đến tối nay, để làm công việc chính thức của tôi tớ và tiên tri
Ngài, đang đứng ở giữa, khoảng trống, tạo nên hàng rào, đến
với chúng con với niềm đam mê cháy bỏng của tôi tớ Ngài, như
được báp têm bằng Đức Thánh Linh, và được trao cho chức vụ
tiên tri, để nói với thế hệ này. Xin giúp chúng con ngày hôm nay
và tối nay, nhận lãnh Sứ điệp đến với chúng con, lạy Chúa, là lời
khuyên nhủ, để chuẩn bị.]
202 [“Xin ban phước cho từng người và mỗi người đi ra khỏi các
cửa của tòa nhà này tối nay. Xin cho bệnh tật mà ở trên chúng
con, mà chúng con không biết gì về, cầu xin ân điển và quyền
năng phước hạnh của Ngài gìn giữ và che chở và chữa lành
chúng con, và giữ chúng con, cho đến khi Ngài sẵn sàng chuyển
chúng con sang bờ bên kia. Hãy ban phước cho tất cả những ai
nản lòng và thất vọng, sợ hãi, và những người yếu đuối.]
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203 [“Đức Chúa Trời ôi, chúng con cầu nguyện tối nay cho một
sự viếng thăm đặc biệt, Thánh Linh ban phước, yên nghỉ trên
mỗi người đi đường, mỗi người hành hương, mỗi người lạ trong
cổng của chúng con. Mỗi người đi ra khỏi cửa tối nay, xin cho
tấmmàn che bằng Huyết, từ thập tự giá trên Đồi Sọ, đủ che phủ
và cung cấp.]
204 [“Chữa lành cho chúng con khi chúng con đau ốm. Xin giữ
chúng con bằng quyền năng phi thường của Ngài. Xức dầu cho
chúng con để phục vụ. Để cho chúng con bước đi trong tình yêu,
trước Ngài, tất cả những ngày của cuộc đời của chúng con. Và
chúng con sẽ ca ngợi Ngài về điều này, vì chúng con cầu xin điều
đó trongDanh Chúa Jêsus Christ và vì cớNgài. Amen.]
205 [“Và xin Đức Chúa Trời ban phước cho các bạn. Và chúng tôi
vuimừng đã có bạn. Hãy bắt tay với nhau.”]
206 [Anh Branham trở lại với bục giảng khi hội chúng đang bắt
tay và chào nhau trong khi rời đi.]
207 [Anh Branham nói chuyện với ai đó.] Thực sự biết ơn sâu
sắc về tất cả các bạn đã làm cho tôi, thẻ và…?…Vâng, thưa quí vị.
Thực sự biết ơn sâu sắc…?…
208 [Anh Branham nói với Anh Neville—Ed.] Vì vậy chúng tôi
đã gửi hòn đá đức tin…?…Có một người đàn ông từ vùng lân
cận…?…Vì vậy tôi đã gửi lời cầu nguyện theo anh ấy, trong Danh
của Chúa Jêsus Christ. Đang nằm ở đó trong một giờ, không có
mạch, không có hơi thở, không có gì cả. Không thở, không mạch,
hoặc sự hô hấp, không có gì cả; đôi mắt lõm vào đầu anh ấy, ngã
xuống bục giảng. [Anh Neville nói, “Chị ấy cứ để anh ấy nằm ở
đó cho đến lúc lời cầu nguyện đó đã đến.”]
209 Cái này vẫn còn mở? [Anh Neville nói, “Vâng, nó vẫn đang
tiếp tục,” cho biết rằngmi-crô vẫn đang bật—Ed.]
210 Các bạn tập trung chú ý không? Phía trên đây, một nhà
truyền giáo trẻ, một thầy giảng, ở trên đây tại Indiana, đang
rao giảng, đã ngã chết trên bục giảng, chỉ khoảng một giờ trước.
Trong khi ông ấy đang giảng, ngã về phía trước, và đã chết trên
bục giảng, một nhà truyền giáo nổi tiếng, đang giảng ở đây tại
Indiana. Mục sư vừa đến và đã gọi cho tôi. Ông ấy chết ngay khi
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đang rao giảng dưới sự xức dầu của Thánh Linh, ngã về phía
trước, mắt nhắm nghiền, hơi thở rời khỏi ông. Ông được thông
báo đã chết, đã nằm chết trong một giờ. Và điều gì đó đã bảo họ
gọi điện đến nhà thờ và nhờ tôi cầu nguyện. Vì vậy tôi đã gửi lời
cầu nguyện để mang anh ta trở lại, trong Danh của Chúa Jêsus.
Xin anh chị em tham gia với tôi bằng đức tin, để nó sẽ không
trượt mục tiêu; làm sống ông ấy và đưa ông ấy trở lại. Cảm ơn
anh chị em.
211 Đức Chúa Trời ở cùng anh chị em, cho đến khi tôi gặp anh
chị em vào tối thứ Tư. Xin chàomọi người từ Georgia và khu vực
lân cận, chào tạmbiệt. Đức Chúa Trời ở cùng anh chị em.
212 Anh Pat…?… 
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