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 Tôi…hơi trễ một chút. Tôi đã có một người nguy kịch, rất
nguy kịch, và tôi chỉ phải đi vào lúc đó, bởi vì tình trạng họ

rất, rất tệ. Và đã lái xe suốt đường từ Michigan, cảnh sát trưởng
đã gọi, và vân vân, rằng họ rất, rất tệ. Bây giờ, nhưng sẽ ổn thôi;
mọi thứ—mọi thứ đều trong tầm kiểm soát, vì vậy điều đó tốt.
Khi Chúa đến, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát lúc đó, phải
không? Ồ, Ngài—Ngài thật tốt lành; để suy nghĩ về sự nhân từ
của Ngài và lòng thương xót của Ngài, về những gì Ngài muốn
dành cho chúng ta, và những lời ngợi khen của Ngài thật quý giá
biết bao.

Ồ, chúng ta đã cố gắng bắt đầu, nói rằng chúng ta sẽ lấy ba
chương đầu của Sách Ê-phê-sô. Và tôi nghĩ rằng chúng ta đã có ba
từ đầu tiên, hoặc ba điều gì đó đầu tiên ở đó. Chúng ta không đi
được xa lắm, nhưng có lẽ tối nay chúng ta có thể phiêu lưuxahơn
một chút. Bây giờ, tôi muốn nói rằng tôi không phải là một nhà
nghiên cứu Kinh Thánh, còn lâu mới, và còn lâu mới trở thành
một nhà thần học, nhưng tôi—tôi yêumến Chúa, và tôi thích hầu
việcNgài và…[Một anh emnói với AnhBranham—Bt.]

Một người nào đó, đúng là một tình trạng khẩn cấp, đã nói,
ngay trước khi chúng ta tiếp tục bây giờ, một bé gái trong bệnh
viện ở Louisville, và tất cả các bác sĩ chuyên khoa giỏi nhất đã
bó tay với nó, nó đang hấp hối giờ này, và xin cầu nguyện cho
đứa trẻ này. Là những Cơ-đốc nhân, nhiệm vụ của chúng ta bây
giờ là, cúi đầu, cho sự cầu nguyện.

Lạy Chúa nhân từ của chúng con, đó không chỉ là bổn phận
của chúng con, mà đó là đặc ân của chúng con, và đó là sựmong
muốn của—của chúng con để chúng con cúi đầu tối nay nhưmột
hội thánh, một nhóm người được gọi ra, những người đang tin
tối nay ở đây, để được dạy Lời Ngài, sắp đặt chúng con vào đúng
chức vụ trong Thân thể, là nơi chúng con thuộc về, và nơi mà
chúng con có thể làm việc thích hợp với nhau như những chi
thể của Thân thể Đấng Christ.
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2 Và giờ nầy chúng con được kêu gọi để đi đến ngay với Đức
Chúa Trời. Và mỗi người cha chúng con nghĩ rằng, điều gì sẽ xảy
ra nếu đó là con gái bé nhỏ của chúng con, lòng chúng con sẽ
nóng nảy và đau đớn trong chúng con biết bao, và chúng con sẽ
gọi đến những hội thánh ngay tức khắc để xin cầu nguyện. Và
tấm lòng của người cha nào đó đang thiêu đốt, đau đớn. Chúa
ôi, cầu xin Thân vị lớn đó của Đức Thánh Linh đến ngay lúc nầy
với lòng của người cha ấy. Cất đi mọi bóng dáng của nghi ngờ, và
mọi nỗi đau, và để người đó biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời và
không có bịnh tật nào có thể đứng được trong sự Hiện diện của
Ngài khi sự ủy thác Thiêng liêng của Ngài được thực hiện bởi hội
thánh Ngài và dân sự Ngài.

3 Và như suốt tuần này, chúng con đã cầu nguyện, từ Chúa
nhật tuần trước con đã nghĩ về những cách nầy hay những cách
thức cầu nguyện nầy mang lại. Chúng con không có vũ khí rất
mạnh theo cách nhìn thế gian, song chiếc trành nhỏ bé nầy làm
chết người khi nó được nắm giữ bằng những ngón tay của đức
tin. Ôi Chúa, xin cho lời cầu nguyện của chúng con lay động ngôi
nhà, mà cái chết kia đang treo lơ lửng trên đứa trẻ đó, và xin cho
nó bị tan biến đi; sự tối tăm, ảm đạm, đi khỏi đứa bé sơ sinh đó,
đứa bé hay đứa trẻ, bé gái đó. Và cầu xin Ánh Sáng lớn của sự
Hiện diện Đức Chúa Trời chiếu sáng trên nó. Xin cho nó từ bệnh
viện đó trở về, làmột đứa trẻ khỏemạnh.

4 Đức Chúa Trời ôi, chúng con chỉ biết vượt qua sông với
những người yêu thương chờ đợi, và điều đó thật vinh hiển.
Nhưng chúng con yêu những đứa bé của chúng con. Và chúng
con cầu xin, Chúa ôi, vì sự vinh hiển Ngài, mà Ngài sẽ cứu sự
sống của đứa bé đó. Chúng con, như hội thánh Ngài, quở trách
sự chết đó, và nói, “Hãy đứng im ở đó. Ngươi không thể lấy đứa
trẻ đó đi, bởi vì chúng ta đòi mạng sống của nó cho Vương quốc
của Đức Chúa Trời.” Xin nhậm những lời nầy, Chúa ôi, đi ngay
đến mục tiêu khi chúng con nhắm vào chúng, nhơn Danh Chúa
Jêsus Christ, Đấng Cứu Rỗi của chúng con. A-men.

5 Chúng ta có tin không? Tôi không biết tôi có thể làmgì nếu tôi
không phải là một tín đồ Đấng Christ. Tôi thực sự không muốn
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ở lại lâu hơn nữa. Không có gì để vì đó mà sống, chỉ để có được
những người khác được cứu, là điều tốt nhấtmà tôi biết.

6 Bây giờ, tối nay chúng tôi muốn chỉ bắt đầu một chút bối
cảnh của bài học trước của chúng ta. Và tôi sẽ cố gắng đọc, bởi
vì, nguyên một chương, nếu có thể tối nay. Cho nên sáng Chúa
nhật có lẽ tôi sẽ phải gắng hết sức vào cả hai buổi sáng và tối
Chúa nhật, nếu điều đó tốt, để cố gắng đi vào sự sắp đặt nầy về
điều mà tôi muốn hội thánh thấy. Ồ, thật vinh hiển để thấy địa
vị của anh em! Và không ai có thể làm bất cứ điều gì trừ phi anh
embiếtmột cách đúng đắn điềumình đang làm.

7 Điều gì sẽ xảy ra nếu anh em sẽ bị…có một cuộc giải phẫu,
và có một bác sĩ trẻ vừa mới ra trường mà người đó hẳn…chưa
bao giờ giải phẫu trước đó. Tuy nhiên, anh ta trẻ và đẹp trai, và
tóc chải láng mướt, và anh ta mặc đồ bảnh bao, nói ba hoa, cùng
mọi thứ. Và anh ta nói, “Tôi có những con dao bén và tôi đã tiệt
trùng mọi dụng cụ và các thứ.” Nhưng anh em có cảm giác kỳ
quặc một chút về điều đó. Tôi thà có một vị bác sĩ lớn tuổi mà
đã hoàn thành sự giải phẫu nhiều lần trước đó, trước khi tôi cần
được mổ. Tôi—tôi muốn biết người nào đó không chỉ từ trường
lớp ra, tôi cần người nào đó cómột ít kinh nghiệm.

8 Và Đấng có kinh nghiệm tốt nhất mà tôi biết, để kêu cầu tối
nay, là Đức Thánh Linh. Ngài là Danh Y đại tài và Giáo sư lớn của
Đức Chúa Trời.

9 Và như bối cảnh của Sứ điệp của tôi tối nay, vẫn từ bài giảng
ngày Chúa nhật, đó là, họ đã từ chối Sa-mu-ên với Lời của Chúa,
và chấp nhận Sau-lơ, con trai của Kích, và chối bỏ Sa-mu-ên,
người mà đại diện Đức Thánh Linh, bởi vì người chỉ nói như
Thánh Linh hướng dẫn người nói. Và khi người kêu gọi họ chú ý
đến điều đó, người nói, “Hãy nhớ, ta không hề nhơn Danh Chúa
nói điều gì với các ngươimàChúa không làmchonóứngnghiệm.
Ta cũng không bao giờ cư xử không phải trước các ngươi. Và
không ai có thể buộc tội ta.”

Giống như Chúa Jêsus đã phán, “Ai trong các ngươi có thể kết
tội được Ta?” Hiểu không?
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10 Và người lại nói, rằng, “Ta không đến với các ngươi và xin
tiền các ngươi và điều gì tương tự. Ta không lấy vật chi từ các
ngươi. Nhưngmọi điềumà ta đã nói ra là vì ích lợi cho các ngươi,
mà ta đã nói với các ngươi từmiệng Chúa.”
11 Và tất cảmọi người đều làmchứng, “Đềuđó là đúng.Mọi điều
đó là đúng, nhưng chúng tôi vẫn muốn có vua. Chúng tôi muốn
được giống như phần còn lại của thế gian.”
12 Và, tối nay, lời Kinh Thánh của chúng ta được phân ra…Sách
Ê-phê-sô, là Sách Giô-suê của Tân Ước. Nó được phân chia và sắp
đặt vị trí cho “những người chiến thắng.” Vậy thì, đó chỉ là một
bối cảnh trong vài phút, để đến một chỗ trước khi chúng ta bắt
đầu đọc, bắt đầu với câu thứ 3. Vậy thì, chúng ta thấy tối Chúa
nhật vừa rồi mà…Đức Chúa Trời trong Cựu Ước đã hứa với dân
Y-sơ-ra-ên về một xứ yên nghỉ, bởi vì họ đã trở nên những người
hành hương và những người đi lang thang. Và họ đã ở trong xứ
mà không phải của họ, và Đức Chúa Trời đã hứa qua Áp-ra-ham
rằng ông kiều ngụ…dòng dõi của ông sẽ kiều ngụ bốn trăm năm
trong một dân lạ, và bị ngược đãi, nhưng bởi cánh tay mạnh sức
Ngài sẽmanghọ ra khỏi để vàomột xứ tốt đẹpđượmsữavàmật.
13 Và, giờ đây, khi thời gian của lời hứa đến gần, Đức Chúa Trời
đã dấy lên một người để mang họ vào xứ ấy. Bao nhiêu người
trong lớp học tối nay biết ai là người đó…biết người đó là ai?Môi-
se. Hãy để ý, một hình bóng rất, rất đúng về Đấng đã được ban
cho chúng ta để mang chúng ta đến Đất hứa, Đấng Christ. Bây
giờ chúng ta có một lời hứa, bởi vì lời hứa của chúng ta là nơi
Yên nghỉ thuộc linh, nơi mà, nơi yên nghỉ của họ là nơi yên nghỉ
thuộc thể. Và vì thế họ đang đi đến vùng đất mà họ có thể nói,
“Đây là xứ của chúng ta, chúng ta không còn là những kẻ lang
thang nữa chúng ta định cư, đây là xứ của chúng ta, và chúng ta
có sự nghỉ ngơi ở đây. Chúng ta sẽ trồng bắp, những vườn nho
của chúng ta, và chúng ta sẽ ăn trái nho của mình. Và rồi khi
chúng ta qua đời, chúng ta sẽ để nó lại cho con cáimình.”
14 Ồ, bằng cách nào chúng ta có thể đi vào xứ đó, theo luật thừa
kế, giống như Na-ô-mi và Ru-tơ, Bô-ô, mang về lại tất cả điều đó,
làm cách nào một anh em trong dân Y-sơ-ra-ên, làm sao người
đó phải…bất cứ điều gì người ấy đã mất phải được chuộc lại bởi
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một người bà con gần nhất. Ồ, đẹp làm sao! Sẽmất nhiều tuần và
nhiều và nhiều tuần và nhiều tuần, chúng ta sẽ không hề bỏ qua
chương nầy, để đi đến với điều đó. Chúng ta có thể buộc trói toàn
bộKinhThánhvàongayởđây, vàongay trongmột chươngnầy.
15 Và, ồ, tôi thật ưa thích nghiên cứu Nó. Chúng ta trước đây đã
trích dẫn Nó, và ghi chú trong một năm rưỡi, và không bao giờ
rời khỏi Sách. Cứ ở lại ngay với Nó.
16 Bây giờ, tuy nhiên, đó là một việc lớn như vậy rằng quyền kế
nghiệp, cách nó đã có đó là phần kế nghiệp trong xứ mà không
một người nào khác ngoài người bà con gần có thể chuộc quyền
kế nghiệp đó. Vậy thì, xin cho tôi chỉ tạt qua một thông báo nhỏ
ở đâymà tôi đụng đến tối hôm nọ, với các bà là những ngườimẹ.
Bao nhiêu người đã cầu nguyện cho những người thân yêu của
mình, đi lạc lối? Tốt lắm. Lại anh em, đấy, “Phần cơ nghiệp của
anh em.” Hiểu không?
17 Phao-lô đã nói trong Rô-ma, nói, “Hãy tin Đức Chúa Jêsus
Christ, thì ngươi và cả nhà ngươi sẽ được cứu.” Nếu anh em có
đức tin đủ để chính mình được cứu, có đủ đức tin, cho dù đứa
con trai, hay con gái đó ương ngạnh thế nào đi nữa, chúng sẽ
được cứu dù thế nào đi nữa. Đức Chúa Trời, cách nào đó! Nếu
Ngài phải đặt chúng trên lưng họ, đang nằm trong bệnh viện,
sắp chết, họ sẽ được cứu. Đức Chúa Trời đã hứa điều đó. Quyền
kế nghiệp! Ô! “Và chúng sẽ được ở đó,” Ê-sai đã nói, “và hết thảy
con cái với họ. Họ sẽ không bị đau đớn cũng không bị hủy diệt
trênmọi núi thánh của Ta, Chúa đã phán vậy.”
18 Ồ, tôi đã có một đốm nhỏ hi vọng tôi có thể đưa ra tối nay,
cho anh em. Thật sự mãnh liệt trong lòng tôi, về sự trở lại với
điều đó.
19 Nhưng bây giờ, hãy đi tiếp. Thế thì anh em có để ý Môi-se,
người đã thực hiện phép lạ vĩ đại đó mà đã mang dân Y-sơ-ra-
ên xuống để đi qua xứ, và mang họ vào miền đất hứa, nhưng đã
không ban cho họ quyền thừa kế không? Ông đã không cho họ
quyền kế nghiệp; ông đã hướng dẫn họ đi đến miền đất, nhưng
Giô-suê đã phân chia xứ cho dân sự. Đúng thế không? Và Đấng
Christ đã mang Hội thánh đến nơi mà ở đó quyền sở hữu được
thực hiện cho họ, được ban cho họ, chỉ vượt qua sông Giô-đanh,
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nhưng Đức Thánh Linh là Đấng Mà sắp đặt trật tự hội thánh.
Giô-suê của ngày nay sắp đặt hội thánh vào trật tự của nó, đang
ban chomỗi người, những ân tứ, địa vị, chức vụ. Và Ngài là Tiếng
của Đức Chúa Trời đang phán qua con người bên trongmà Đấng
Christ đã cứu chuộc, Đức Thánh Linh. Bây giờ anh em hiểu rõ về
điều đó không? Vậy thì chúng ta sẽ đi qua để vào Sách Ê-phê-sô.
Bây giờ, cũng cách ấy, Ngài đang sắp đặt vị trí Hội thánh ở đúng
chức vụ của họ. Bấy giờ, Giô-suê đưa họ vào trong xứ tự nhiên.
Bây giờ Đức Thánh Linh đang đặt để Hội thánh, vào vị trí, trong
xứ,màhọ, trong vị trímàhọ thuộc về, phần cơnghiệp củahọ.

20 Vậy thì, việc trước tiên ông khởi đầu ở đây, ông đã ghi lại thư
tín của mình, “Phao-lô,…” Mà, chúng ta sẽ khám phá sau một
lát khi tất cả sự mầu nhiệm nầy được tỏ ra với ông, không phải
ở trong thần học viện, không phải bởi bất cứ một nhà thần học
nào, nhưng đó là sựmặc khải Thiên thượng của Đức Thánh Linh
mà Đức Chúa Trời đã ban cho Phao-lô. Biết rằng sự mầu nhiệm
của Đức Chúa Trời, ông nói, mà đã được giấu kín từ khi sáng thế,
đã được tỏ ra cho ông bởi Đức Thánh Linh. Và Đức Thánh Linh
ở giữa dân sự đang sắp đặt cho có trật tự với nhau, đang sắp đặt
hội thánh vào đúng địa vị.

21 Thế thì, việc trước tiên Phao-lô tiến hành nói với dân sự ở
đây, là để có được hết thảy…Hãy nhớ, điều nầy là đối với hội
thánh, không phải với người ngoài. Nó là một sự mầu nhiệm
trong những điều bí ẩn với ông, không bao giờ có thể hiểu được,
vượt quá sự hiểu biết của ông, ông chẳng biết gì hơn về điều đó
nữa. Nhưng, đối với Hội thánh, nó là mật ong trong đá, nó là sự
vui mừng không tả xiết, nó là sự bảo đảm phước hạnh, nó là cái
neo của linh hồn, nó là hi vọng và dây neo của chúng ta, nó là
Vầng Đá Muôn Đời, ồ, đó là mọi sự tốt đẹp. Vì trời và đất sẽ qua
đi, nhưng Lời củaĐức Chúa Trời sẽ không bao giờ qua đi.

22 Nhưng con người ở bên ngoài xứ Ca-na-an không biết gì về
điều đó, người đó vẫn đang lang thang. Không nói rằng anh ta
không phải là người tốt, tôi không nói thế. Tôi không nói ngay cả
những người trong xứ Ê-díp-tô không phải là người tốt, nhưng
người đó…cho đến khi người ấy vượt qua để đi vào quyền sở
hữu nầy.
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23 Và quyền sở hữu, đó, lời hứa mà đã được ban cho Hội thánh
không phải là miền đất tự nhiên, nhưng miền đất thuộc linh, vì
chúng ta là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh. Thế thì trong
chức thầy tế lễ nhà vuanầy, dân thánhnầy, dânđặc biệt, được gọi
riêng ra, được lựa chọn, để qua một bên, thì hết thảy thế gian ở
bên ngoài đã chết. Và chúng ta được Thánh Linh dẫn dắt. Những
con trai và con gái của Đức Chúa Trời được dẫn dắt bởi Thánh
Linh của Đức Chúa Trời; không phải bởi con người, nhưng bởi
Thánh Linh.
24 Tất cả ở trong tình yêu thương, toàn bộ điều nầy giờ đây được
bó lại. Điều nầy đã được cố gắng dạy dỗ nhiều lần, và không
nghi ngờ những gì các nhà thần học lớn đã đánh vào điều đó
sâu sắc nhiều hơn tôi có thể làm. Nhưng điều mà tôi muốn cố
gắng đưa ra với anh em là đây: rằng một người mà ở trong Đấng
Christ, có Đức Thánh Linh, có thể chịu đựng được với một người
khi người đó sai trật; nhịn nhục, mềmmại, kiên nhẫn; người đó
êm dịu, khiêm nhường, trung tín, đầy dẫy Thánh Linh; không
bao giờ tiêu cực; luôn luôn tích cực; người ấy là một con người
khác thường.
25 Không chỉ là một con người mà, “Chúng ta đã từng có điều
đó. Nếu chúng ta la lớn, chúng ta đã có điều đó, những người
Giám Lý chúng ta. Ồ, khi chúng ta la lớn, chúng ta đã ở trong Xứ
đó rồi.” Điều đó tốt, điều đó được lắm, tôi cũng tin điều đó.
26 Thế thì những người Ngũ Tuần đi cùng với việc nói tiếng lạ,
họ, “Đã có điều đó; mọi người đã nói tiếng lạ đã có điều đó.” Tôi
cũng, tin thế. Nhưng chúng ta vẫn thấy rằng nhiều người chưa
cóĐiều đó, anh em thấy. Hiểu không? Vậy thì họ là…
27 Chúng ta bây giờ đang đi đến với sự mầu nhiệm lớn kín giấu
nầymàđã được giấu kín từ khi tạo dựng thế gian và bây giờ đang
được tỏ ra trong những ngày cuối cùng với con cái của Đức Chúa
Trời. Anh em tin điều đó là đúng, rằng các con trai của Đức Chúa
Trời được tỏ ra không? Trước khi chúng ta đi bất cứ đâu, chúng
ta hãy lật ra Rô-ma chương 8 chỉ một lát, để tôi đọc cho anh em
đôi điều. Xem thử đây là điều đang đến gần với những gì tôi đang
nói ở đây không. Bây giờ chúng ta sẽ lấy Rô-ma chương 8, câu 19
của chương—của chương thứ 8 của Rô-ma:
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Vì ước ao nóng nảy…sự muôn vật đã trông đợi sự tỏ ra
của con cái của Đức Chúa Trời.

28 Với sự ước ao nóng nảy, toàn thể tạo vật đang trông đợi sự tỏ
ra. Đấy, sự tỏ ra! Sự tỏ ra là gì? Được làm cho biết!
29 Cả thế gian. Những tín đồ Hồi giáo bên xa kia, họ đang trông
đợi điều đó. Khắpmọi nơi, mọi chỗ, người ta đang kiếm tìm điều
đó. “Những người nầy ở đâu?” Chúng ta đã có…Chúng ta đã có
một ngọn gió quyền năng thổi ào ào đến, chúng ta đã có sấm sét
và chớp nhoáng, chúng ta đã có dầu và huyết, chúng ta đã có tất
cả loại của các thứ, nhưng chúng ta đã không có khả năng để
nghe Tiếng nhỏ nhẹ êm dịu mà đã thu hút nhà tiên tri mà đã lấy
áo tơi bao phủ mặt mình và bước ra, nói, “Có tôi đây, lạy Chúa.”
Hiểu không?
30 Bây giờ toàn thể tạo vật đang than thở và trông đợi sự tỏ ra
của con cái Đức Chúa Trời. Vậy thì, Phao-lô sẽ đặt để Hội thánh
một cách chính xác nơi Nó thuộc về đầu tiên. Bây giờ chỉ trở lại
bối cảnh, chúng ta hãy đọc lần nữa:

Phao-lô, sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Christ theo ý muốn
Đức Chúa Trời, gởi cho các thánh đồ (đó là “những người
thánh”) ở thành Ê-phê-sô, và…những người trung tín
trong Chúa Cứu Thế Jêsus:

31 Bây giờ, để lớp học sẽ không quên điều đó, làm thế nào chúng
ta được ở trongĐấng Christ? Có phải chúng ta gia nhậphội thánh
để được ở trong Đấng Christ không? Chúng ta tuyên bố tin nhận
để ở trong Đấng Christ không? Chúng ta được dìm mình trong
nước để được ở trong Đấng Christ không? Bằng cách nào chúng
ta ở trong Đấng Christ? Cô-rinh-tô Nhất, chương 12, “Vì bởi một
Thánh Linh,” một, viết hoa T-h-á-n-h-L-i-n-h, là Đức Thánh Linh,
“chúng ta thảy đều chịu phép báp-têmđể vàoĐất hứa.”
32 Trong Đất hứa nầy, mọi vật thuộc về chúng ta, ở trong miền
Đất hứa. Thấy điều đó không, Anh Collins? Đấy, mọi thứ trong
miền Đất hứa! Khi dân Y-sơ-ra-ên vượt qua sông Giô-đanh nầy,
vàomiền đất hứa, đã đánh bại mọi thứ!
33 Bây giờ nên nhớ, trong miền Đất hứa nầy, điều đó không có
nghĩa là bạn được miễn trừ sự đau ốm, điều đó không có nghĩa
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là bạn được miễn trừ những khó khăn. Nhưng nó có nghĩa thế
nầy (Ồ! Hãy để điều nầy lắng đọng.), nó nói điều nầy, rằng nó là
của bạn! Chỉ đứng dậy và nhận lấy! Hiểu không? Khi…

34 Và, nên nhớ, cách duy nhất mà dân Y-sơ-ra-ên đã từng mất
một người, là khi tội lỗi đã vào trong trại quân. Đó là cách duy
nhất chúng ta có thể đánh mất một—một chiến thắng, là vì tội
lỗi đi vào trong trại, điều gì đó sai trật ở đâu đó. Khi A-can ăn cắp
nén vàng đó và cái áo choàng của người Ba-by-lôn đó, tội lỗi đã
vào trong trại quân, và trận chiến thất bại.

35 Anh em trao cho tôi hội thánh nầy—nầy tối nay, nhóm người
này, một cách hoàn hảo, hoàn hảo trong lời hứa của Đức Chúa
Trời, có Đức Thánh Linh, bước đi trong Thánh Linh, tôi thách
thức bất cứ bệnh tật nào hay bất cứ sự đau khổ nào, hay bất kỳ
điều gì có, mọi Joe Lewis có trong đất nước, với tất cả sự bội đạo
của mình, và hết thảy những người không tin có ở đó, để mang
bất kỳ bệnh tật hay khốn khổ nào vào trong cửa nầy, và họ sẽ
bước ra khỏi đây hoàn toàn khỏe mạnh. Vâng, thưa quý vị. Đức
Chúa Trời đã ban cho lời hứa, chỉ tội lỗi của sự vô tín có thể làm
nó mất đi. Bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp đến tội lỗi tầm thường nầy
là gì, sau một lát. Nào:

…mà ở trong Chúa Cứu Thế Jêsus:

Nguyền xin ân điển ở cùng anh em, và sự bình an, từ
Đức Chúa Trời Cha chúng ta, và…Đức Chúa Jêsus Christ.

Ngợi khen Đức Chúa Trời và Cha Đức Chúa Jêsus Christ
chúng ta, Ngài đã ban phước cho chúng ta với đủmọi thứ
phước thiêng liêng ở các nơi trên trời trong Đấng Christ,
trong—trong Đấng Christ:

36 Khi chúng ta ở trong Đấng Christ, chúng ta có phước hạnh
thiêng liêng. Ở ngoài Đấng Christ, chúng ta có những cảm giác.
Trong Đấng Christ chúng ta có những ơn phước xác thực. Không
phải những niềm tin giả tạo, không phải những sự giả vờ, không
bịa đặt. Nhưng chừng nào bạn đang cố gắng nói rằng mình ở
miềnĐất hứa,mà không phải, thì tội lỗi của bạn sẽ tìm kiếmbạn.
Và, điều trước tiên bạn biết đấy, bạn sẽ tự tìm thấy bạn chỉ là thứ
giả tạo và—và hết thảy, như chúng ta có thể gọi điều đó trong
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thế gian, đã tự bôi nhọ mình. Bạn sẽ thấy rằng bạn đã không có
điều mình đang nói đến. Nhưng khi bạn ở trong Chúa Cứu Thế
Jêsus, Ngài đã hứa ban cho bạn sự bình an trên Trời, những ơn
phước trên Trời, Thánh Linh trên Trời, mọi thứ đều là của bạn.
Bạn ở trong Đất hứa và trong sự sở hữu đầy đủ của mọi sự. A-
men. Thật đẹp biết bao! Ồ, chúng ta hãy học hỏi:

Theo như Ngài đã chọn chúng ta…

37 Bây giờ, đây là nơi hội thánh vấp ngã rất tồi tệ.

Theo như Ngài đã chọn chúng ta trong Ngài…(Trong
Ai?) Đấng Christ.

38 Chúng ta thấy bây giờ, trở lại trong—trong Sáng Thế Ký và
trong Khải Huyền, Khải Huyền 17:8, rằng Ngài đã chọn chúng
ta trong Đấng Christ trước khi sáng thế. Vậy thì, chữ…Để tôi đọc
câu kế tiếp:

…sáng thế, đặng làm cho chúng ta nên thánh không chỗ
trách được trước mặt Ngài…

Đã định trước cho chúng ta…

39 Bây giờ tôimuốn dừng ở trên chữ “đã định trước đó.” Vậy thì,
đã định trước không phải nói, “Ta sẽ chọn Anh Neville, và Ta—
Ta—Ta—Ta—Ta sẽ không chọn Anh Beeler.” Không phải thế. Đó
là sự biết trước của Đức Chúa Trời mà đã biết người nào sẽ đúng
và người nào đã không đúng. Vì vậy, bởi sự biết trước, Đức Chúa
Trời biết những gì Ngài sẽ làm, Ngài đã định trước bởi sự biết
trước của Ngài để làmmọi việc thực hiện với nhau vì lợi ích cho
họ là những người yêumếnĐức Chúa Trời, màNgài có thể, trong
thời đại sẽ đến, kêu gọi mọi sự hướng tới nhau trong một Đấng,
là Chúa Cứu Thế Jêsus.

40 Cho phép tôi đưa ra cho các bạn một minh họa nhỏ ở đây.
Nó có ích. Chúng ta đi trở lại, tôi tin tôi đã nói về điều đó một
chút tối hôm nọ, hay đã đụng đến nó, trong Sáng thế ký, chương
1, 1:26, khi Đức Chúa Trời đã gọi Danh Ngài, “Chúa Đức Chúa
Trời,” nó ở trong chữ El, Elah, Êlôhim, mà có nghĩa là “Đấng tự
hữu.” Không có gì khác tồn tại ngoài Ngài. Không có không khí,
không có ánh sáng, không có các ngôi sao, không có thế gian,
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không có cái gì khác. Chính là Đức Chúa Trời, và một mình Đức
Chúa Trời, El, Elah, Êlôhim. Vậy thì, Ngài đã làmđiều đó.
41 Bên trong của điều đó là những thuộc tính mà có nghĩa rằng
Ngài là một…Bên trong của El, Elah, Elah, Êlôhim vĩ đại nầy là
một thuộc tính hay một…Anh em biết thuộc tính là gì, hay cho
phép tôi nói nó giống như thế nầy, là một “bản chất.” Điều đó
là để cho người trẻ tuổi sẽ hiểu nó, và tôi là một trong những
người trẻ tuổi mà phải hiểu điều đó cách ấy. Bên trong của Ngài
là bản tánh là một người cha, nhưng Ngài tự hữu, không có điều
gì để cho Ngài là một người Cha. Và, bây giờ, đi vào bên trong
của điều đó là cái gì khác, mà Ngài là Đức Chúa Trời; và một
thần là đối tượng của sự thờ phượng; nhưng Ngài tự tại, El, Elah,
Êlôhim, vì thế không có gì để thờ phượng Ngài. Bên trong của
điều đó, Ngài là Đấng Cứu Rỗi, và không có gì hư mất để được
cứu. Hiểu không? Bên trong đó, Ngài là Đấng Chữa Lành, đấy,
nhưng không có gì đau ốm để được chữa lành, hay không có gì
bị đau. Bây giờ anh em hiểu được bức tranh chưa? Vì vậy những
thuộc tính của Ngài, bản chất của Ngài đã sản sanh những gì xảy
ra ngày hôm nay.
42 Một số người nói, “Ồ, tại sao Đức Chúa Trời không ngăn chặn
nó ngay lúc ban đầu?” “Ngài là người có lòng tàn bạo độc ác,”
Joe Lewis đã nói, người mà đã lên án Joe, hay Jack Coe, đấy. Nói,
“Ngài chỉ là một người độc ác. Không có chuyện Đức Chúa Trời
như vậy. Nếu có chuyện như vậy, thì Ngài có thể làmột…” Ô, tôi…
thật sự đã gọi Ngài mọi thứ tên, đấy. Nhưng chỉ vì anh ta có thể
có nhiều sự hiểu biết ở trên đây, nhưng anh ta đã không có được
điều nào ở dưới đây.
43 Vậy thì, điều đó, đó là chỗ của nó. Hiểu không? Lời nầy nói
điều đó ở đây, và Ngài đã giấu nó. Và những sự mầu nhiệm nầy
đã được giấu kín đến bây giờ, hãy nhớ, Kinh Thánh nói, “Từ khi
sáng thế, đang trông đợi sự tỏ ra của con cái Đức Chúa Trời,” để
lộ họ ra chohội thánh. Ô, chao ôi! Anh emhiểuđiều đó không?
44 Tôi sẽ dừng câu chuyện lại một chút, hay là tôi sẽ đưa ra…Tôi
sẽ đi đến ý tiếp của mình cho đến khi tôi đưa ra điều nầy. Bây
giờ nên nhớ, qua tất cả thời đại của Môi-se, trở lại qua những
thời đại các nhà tiên tri, trở lại qua mọi thời đại, họ đã trông đợi
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cho đến những ngày sau này cho những việc nầy được biểu lộ
ra, theo lời Kinh Thánh. Đúng thế, vì nó được tỏ ra cho con cái
Đức Chúa Trời. Tại sao? Từ những người hư mất…cho đến nỗi
giống như kim tự tháp, như tôi đã nói, đang xây dựng gần hơn,
gần hơn, gần hơn.

45 Như tôi thường có nhận xét nầy, và nói, Đức Chúa Trời đã
làm ra ba quyển Kinh Thánh. Quyển đầu tiên, Ngài đã đặt Nó
trên trời, cung hoàng đạo. Anh em đã từng thấy cung hoàng đạo
chưa? Hình vẽ minh họa đầu tiên trong cung hoàng đạo là gì?
Trinh nữ. Hình vẽ minh họa cuối cùng trong cung hoàng đạo là
gì? Sư tử Leo. Ngài đã đến lần đầu tiên qua trinh nữ, Ngài đến
lần thứ hai như Sư tử của chi phái Giu-đa. Hiểu không?

46 Ngài đã làm quyển tiếp theo trong kim tự tháp, trở lại những
ngày của Hê-nóc, khi người ta xây kim tự tháp. Và họ đã đo
chúng. Tôi không hiểu điều đó. Nhưng đối với những cuộc chiến
tranh, nơi mà người ta cúi gập người xuống và đi bằng đầu gối
trong một thời gian dài, và có thể đo được khoảng cách giữa
những cuộc chiến tranh. Anh embiết bây giờ họ đo ở đâu không?
Dây đo qua phòng ngủ của nhà vua. Và khi kim tự tháp nầy tăng
chiều cao…Chúng ta đã không thể xây nó được, bằng mọi thứ
chúng ta có ngày nay. Chúng ta không thể xây dựng nó.

47 Nó đã được xây thẳng lên như thế nầy, tới một điểm. Và tảng
đá trên…Tảng đá đỉnh đã chưa hề được tìm thấy. Người ta không
bao giờ đặt một cái chóp trên đỉnh của kim tự tháp. Tôi không
biết anh em biết điều đó hay không, kim tự tháp lớn của Ai Cập,
không bao giờ có tảng đá đỉnh ở trên đó. Tại sao? Hòn đá đỉnh đã
bị chối bỏ, Đấng Christ, Đá Đỉnh, đấy, đã bị chối bỏ.

48 Nhưng khi chúng ta phát triển từ thời đại Luther, thời đại
Báp-tít, thời đại Giám Lý, thời đại Ngũ Tuần, chúng ta đang đi
gần lên Hòn Đá đỉnh lúc nầy, đấy, đang chờ đợi và ước mong cho
Đáđỉnhđó đặt xuống, sự xây dựnghoàn tất. Anh emđãđọc trong
Kinh Thánh chưa, “Hòn đá bị chối bỏ”? Dĩ nhiên, chúng ta nhận
thức điều đó đang nói với đền thờ của Sa-lô-môn. “Nhưng Hòn
Đá bị loại ra đã trở nên Đá Góc nhà.” Và tôi chỉ đang nói điều nầy
để tạo nênmột—một—một—một bức tranh cho anh em.
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49 Bây giờ, và trong Kinh Thánh, chúng ta đang sống trong
những ngày cuối cùng, đỉnh của kim tự tháp, song ngư của thời
đại cự giải trong cung hoàng đạo, trong lúc sự đến của sư tử Leo,
trong hòn đá đỉnh, và trong những ngày của những sự tỏ ra của
các con cái Đức Chúa Trời, trong Kinh Thánh, đấy. Thấy chúng
ta đang ở đâu không? Chúng ta ở ngay thời cuối cùng.
50 Bao nhiêu người đã đọc báo tuần nầy, Khrushchev và người
ta đã nói gì? Ô, họ sẵn sàng; chúng ta cũng vậy. A-men. Sẵn sàng!
Điều đó tốt lắm, đấy. Ô, thật là một—thật là một—thật là một đặc
ân, thật là một thời diệu kỳ! Ước gì các Cơ-đốc nhân có thể thực
sựnhậnbiết thời đạimà chúng ta đang sống trong! Chao ôi!
51 Anh em nghĩ gì? Tác giả của Sách nầy, đã thấy được điều đó,
và đã thấy nó sẽ được biểu lộ ở đâu trong ngày cuối cùng, đang
chờ đợi và than thở cho những con cái đó của Đức Chúa Trời
sống lại trong những ngày cuối cùng, với quyền năng của Đức
Thánh Linh ở cuối thời đại, để tỏ ra những điều bí mật từ khi
sáng thế, để mang nó ra.
52 Bây giờ chúng ta hãy trở lại trong “sự sáng lập thế gian” lần
nữa, để hiểumột sựmặc khải, để thấy chúng ta đúng hay không.
Tôi hi vọng tôi không tự làm chomình phạm thượng bởi gọi Đức
Chúa Trời, “Cha ơi,” nhưng tôimuốn nói nó cách đó để anh em sẽ
hiểu nó. Cha ơi! Cha đã muốn có một số con cái, vậy Ngài đã làm
gì? Ngài phán, “Hãy có các Thiên sứ.” Và Họ đến quanh Ngài. Ô,
điều đó là tốt lành. Họ thờ phượng Ngài, thế thì Ngài là Đức Chúa
Trời, những thuộc tính. Hãy nhớ, Ngài là El (E-l), Elah, Êlôhim,
tự tại, không có gì ngoài Ngài. Điều trước tiên đến quanh Ngài
là các Thiên sứ. Thế thì, các Thiên sứ không thể làm điều gì hơn
là thờ phượng. Họ không thể bị hư mất. Vì thế, Họ không thể bị
đau ốm, Họ là bản thể bất tử. Vì thế, Ngài không thể bày tỏ ra cho
thấy quyền năng chữa lành của Ngài, Ngài không thể bày tỏ ra
sự cứu chuộc củaNgài. Vì thế nên, trước khi, bây giờ hãy…
53 Rồi sau đó, Ngài đã phán, “Chúng ta sẽ làm điều gì đó hữu
hình.” Vì vậy Ngài làm nên trái đất. Và khi Ngài tạo nên trái đất,
Ngài đã dựng nênmọi tạo vật trên đất, và rồi Ngài dựng nên con
người. Mọi vật lên đến bên ngoài trái đất, khởi đầu với một—
một con nòng nọc hay một con sứa, chỉ một hình thức của sự
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trôi nổi trên mặt nước, bắt đầu từ đó, đến…từ đó đến con ếch,
là kiểu đời sống thấp nhất mà chúng ta có thể tìm thấy, người ta
quả quyết, là con ếch. Hình thức cao nhất là con người. Từ ếch
nó bắt đầu tiến hóa thành thằn lằn, từ thằn lằn cứ tiếp tục và
tiếp tục tiến lên, và mỗi lần Đức Thánh Linh bắt đầu “Phùuu,”
hà hơi, sự sống lại đến; “phùuu,” sự sống lớn hơn. Và vật đầu
tiên, điều gì đó đầu tiên đạt đến hình ảnh của Đức Chúa Trời, đó
là con người. Đã chưa từng có, đã không bao giờ, sẽ không bao
giờ có bất cứ điều gì nữa, bất cứ điều gì được tạo dựng cao hơn
con người nữa, bởi vì con người là hình ảnh của Đức Chúa Trời.
Hiểu không?

54 Rồi thì con người, khi Ngài đã tạo nên con người đầu tiên của
Ngài, bấy giờ, khi Ngài đã tạo nên các bản thể Thiên thần của
Ngài, Ngài đã tạo nên con người, “Ngài đã tạo nên người nam và
người nữ,” tất cả ở trong cùng một người. Người đó là cả người
nam và người nữ, phái nữ và phái nam. Khi Ngài đã tạo nên A-
đam và đặt người vào trong xác thịt, nên nhớ trong Sáng thế ký
1, Ngài đã tạo nên người nam và người nữ, và trong Sáng thế
ký 2, chưa có con người để canh tác đất đai, con người bằng xác
thịt. Chưa có con người mà có thể nắm giữ bất cứ điều gì và canh
tác đất đai, nhưng tuy nhiên đã có một con người theo hình ảnh
của Ngài. “Và Đức Chúa Trời là một…” [Hội chúng đáp, “Thần
Linh.”—Bt.]. Đúng thế. Hiểu không? Ngài tạo nên con người đầu
tiên, “Ngài đã tạo nên họ người nam và người nữ.” Vậy thì, khi
Ngài đã tạo nên con người đầu tiên…

55 Bây giờ, hãy nhớ, nói chungNgài đã có điều đó trong trí Ngài.
Và tối Chúa nhật tôi đã nói qua điều đó. Một—một lời là một ý
tưởng được biểu lộ ra. Đức Chúa Trời nghĩ Ngài có thể là Đức
Chúa Trời như thế nào, Ngài có thể được thờ phượng như thế
nào, Ngài có thể là Đấng Chữa Lành như thế nào, Ngài có thể là
Đấng Cứu Rỗi như thế nào; và ngay khi Ngài đã phán Lời, nó đã
hoàn tất mãi mãi. Ô, ước gì những người con nầy của Đức Chúa
Trời giờ đây có thể chỉ giữ chặt Lời đó như thế! Khi Đức Chúa Trời
phán một Lời, nó được hoàn tất! Nhất định thế! Ngài có thể chờ
đợi…Sự sắp xếp theo niên đại nói điều đó, hay những nhà khảo
cổ cùng hết thảy, họ tuyên bố rằng có thể thế giới đã có hàng triệu
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và hàng triệu và hàng triệu năm. Tôi không biết, có thể nó đã có
hàng ngàn tỷ và hàng ngàn tỷ năm. Tôi không biết nó đã có bao
lâu. Đức Chúa Trời không tồn tại trong thời gian. Ngài không có
thiếu một phút nào hơn Ngài đã có khi Ngài phán điều đó. Ngài
vẫn là Đức Chúa Trời. Không có thời gian với Ngài.
56 Tôi không bao giờ biết điều giống như thế cho đến một đêm
nọ, đúng hơn là, một buổi sáng nọ. Đời đời, không hôm qua,
không ngày mai, toàn bộ là thế bây giờ. Anh em có bao giờ để
ý từ “TA LÀ” không? Không phải “Ta đã là,” hay “Ta sẽ là,” ấy là
Đời đời, “TA LÀ,” đấy, “TA LÀ,” luôn luôn.
57 Vậy thì, nhưngNgàimuốn đặt các sự việc đúng lúc. Ngài phải
làm điều gì đó để thờ phượng, vì bản chất của Ngài sản sinh ra
điều nầy. Thế thì Ngài đã tạo nên con người. Lúc đó, trong con
người nầy, trông có vẻ đơn độc. Vì thế, bấy giờ, tỏ ra cho thấy
trong trí vĩ đại của Ngài lúc ấy, những gì Ngài đã có trong hình
ảnh về Đấng Christ và Hội thánh, Ngài đã không lấymộtmẩu đất
sét khác và làm một người nữ, nhưng Ngài đã lấy từ bên hông
của A-đam, một cái xương sườn; và lấy từ linh của A-đam, phái
nữ, và đặt nó vào trong chiếc xương nầy. Khi anh em thấy một
người đàn ông hành động như một người ẻo lả yếu đuối, thì có
điều gì đó sai trật. Và khi anh em thấy một phụ nữ muốn hành
động như một người đàn ông, có điều gì đó sai trật. Đấy, có điều
gì đó sai. Họ là hai linh hoàn toàn khác biệt, với nhau. Nhưng,
nhìn chung, họ hiệp làm một, “hai người trở nên một.” Vì thế
Ngài đã làm người nam và người nữ, và họ không bao giờ già,
không bao giờ chết, không bao giờ có tóc bạc, không bao giờ. Họ
ăn, họ uống, họ ngủ, thật giống như chúng ta, tuy nhiên họ không
biết tội lỗi là gì.
58 Bây giờ tôi sẽ đi nhanh ngay ở đây vì đã có một bài học nữa
lúc nào đó, về dòng dõi con rắn. Điều mà, họ đã yêu cầu tôi nhắc
lại. Nhưng hãy để tôi thấy một người nào đó đến và chỉ cho tôi
thấy điều gì khác. Đó là điều tôimuốn biết, đấy.
59 Bây giờ, nhưng rồi sau tất cả điều nầy, rồi khi đó tội lỗi đi
vào, điều gì xảy ra?
60 Đường lối trên cao kia, ở trên,một triệu,một trăm triệu dặm,
có một khoảng không to lớn đó, và đó là tình yêu vô điều kiện
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trọn vẹn. Mỗi lần anh em bước một bước theo lối nầy, nó thu
hẹp một đốt. Và anh em biết nó thật nhỏ bé dường nào cho nó đi
đến trái đất. Nó là một hình bóng nầy qua hình bóng khác. Đó là
những gìmà anh em có, đó là những gì tôi có, một hình bóng nầy
qua những hình bóng khác của tình yêu vô điều kiện.

61 Có điều gì đó ở trong anh em, có điều gì đó trong mỗi người
nữ quá tuổi hai mươi ở đây, có điều gì đó trong mỗi người đàn
ông ở trong đây quá tuổi hai mươi, mà sẽ ước ao giữ nguyên như
cũ. Anh em đã có chỉ năm năm, đó là từ mười lăm đến hai mươi.
Sau haimươi anh embắt đầu chết. Nhưng, từ tuổimười lăm, anh
em chỉ là một đứa trẻ tuổi thiếu niên cho đến lúc đó. Và rồi anh
em trở nên trưởng thành cho đến lúc anh em được hai mươi. Và
sau haimươi, ồ, anh emnói, “Tôi đúng làmột người đàn ông tốt.”
Anh em thực sự nói thế, nhưng không phải. Anh em đang chết
dần và anh em đang tự đốt cháy mình, cho dù anh em làm gì đi
nữa. Đức Chúa Trời đã cấu tạo nên anh em cho đến giai đoạn đó,
nhưng rồi anh em sẽ chết. Bây giờ điều gì xảy ra? Bây giờ anh em
sắp chết, nhưng trong đó có điều gì trong anh em mà nói rằng,
“Tôi muốn được trở lại ở tuổi mười tám.”

62 Bây giờ tôi muốn hỏi anh em đôi điều. Điều gì xảy ra nếu anh
em được sanh ra cách đây năm trăm năm, và anh em vẫn ở lại
trong tình trạng tuổi mười tám cho đến ngày nay? Nếu anh em
không phải làmộtmón đồ cổ, với những suy nghĩ củamình cách
đây năm trăm năm! Trước khi các cha hành hương từng đi qua
đây, và chị em đã là những cô trẻ tuổi với loại ý nghĩ đó. Ồ, chị
em tốt hơn là nên bỏ ngay để tiến về phía trước và trở nên già và
sống năm trămnăm. Đấy, có điều gì đó sai trật.

63 Chị em nói, “Thôi được, ngay bây giờ tôi cảm thấy khá tốt,
AnhBranhamà. Ồ, tôi—tôi—tôimười tám tuổi, tôimười sáu tuổi,
tôi cảm thấy tốt.” Chị em yêu dấu, cho phép tôi nói với chị em
điều nầy. Làm sao chị em biết rằng mẹ mình là người còn sống
giờ phút nầy, nếu bà ấy không ở trong nhà thờ nầy? Làm sao anh
chị embiết bạn trai củamìnhđã khôngnhận lấy cái chết chỉ cách
đây vài phút, hay bạn gái của mình? Làm sao bạn biết sáng nay
bạn sẽ không là một xác chết trong nhà của mình? Làm sao bạn
biết mình sẽ ra khỏi nhà thờ tối nay, mà còn sống? Đó là điều
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không chắc chắn như vậy. Không có gì chắc chắn cả. Nếu bạn
ở tuổi mười lăm, hai mươi, mười chín, bảy mươi lăm, hay chín
mươi, có…mọi sự đều không chắc chắn. Bạn không biết mình
đang đứng ở đâu. Tuy nhiên bạn ước ao được trở lại tuổi mười
lăm,mười tám. Điều gì khiến bạn làm thế?
64 Bây giờ, nếu bạn trở lại tuổi mười tám và ở lại trong tình
trạng đó, và không bao giờ đau ốm và không bao giờ…bạn có thể
có người khác ở cùng mình, bởi vì bạn có thể lớn nhanh, đấy.
Nhiều người sẽ tiếp tục đi vào những thời kỳ khác và bạn có thể
là một thứ đồ cổ. Bạn sẽ tệ hại hơn thế nếu bạn đã già đi với họ.
Nhưng có điều gì đó mà mời gọi bạn có ở đó. Đó là tình yêu vô
điều kiện nhỏ bé ấy, sự che chở nhỏ bé đó khiến bạn…Điều gì đó
bên trên đây.
65 Bây giờ, một đêm nọ, hay buổi sáng nọ, lúc bảy giờ đúng, khi
Đức Thánh Linh, bởi sự nhân từ của Ngài và ân điển của Ngài,
đã cất lấy tôi từ thân thể nầy, tôi tin, tôi tin vậy. Có hay không,
tôi không nói, và đã đi vào miền Đất ấy và thấy những người
kia, và hết thảy họ đều trẻ. Và tôi đã thấy những người xinh đẹp
nhất từng thấy trong đời. Và Ngài đã phán với tôi, “Một số người
trong số họ đã chínmươi tuổi. Họ là những ngườimà con đã đem
trở lại đạo. Đừng ngạc nhiên họ đang la lớn, ‘Anh của tôi! Anh
của tôi!’”
66 Vậy thì, đó là một thân thể thiêng liêng, mà khi chúng ta chết
chúng ta không trở nên một vật tưởng tượng, chúng ta trở nên
một thân thể. Nếu chúng ta sẽ, mọi người, đều chết, nếu bom
nguyên tử sẽ bùng nổ trên chúng ta vào phút nầy, trong năm
phút nữa chúng ta sẽ bắt tay những người khác và ôm nhau, và
la lớn lên và cứ thế, và làm vinh hiển Đức Chúa Trời! Vâng, thưa
quý vị. Và Anh Chị Spencer đang ngồi đây, tôi đoán một trong
những cặp già nhất ở đây, sẽ trở lại tuổi mười tám, hai mươi.
Anh Neville sẽ là một chàng trai trẻ, và tôi sẽ là một cậu thiếu
niên. Và tất cả chúng ta thực sự sẽ…Điều đó hoàn toàn đúng Lẽ
thật nầy. “Nếu nhà tạm nầy ở dưới đất đổ nát, chúng ta có một
nhà đang chờ đợi rồi.”
67 Khi đứa bé lọt khỏi lòng mẹ nó, như sự sanh ra xác thịt, thân
thể nhỏ bé của nó cuộn lại và đôi chân nhảy lên, và vân vân. Xin
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lỗi vì sự diễn đạt, các chị em những phụ nữ trẻ. Nhưng, khi nó
làm thế, nó đã có sự sống phản xạ cơ bắp. Nhưng khi nó đến với
thế gian, điều trước tiên, nó bắt lấy hơi thở, và có một thân thể
thiêng liêng của xác thịt đi vào trong đứa bé đó ngay lúc ấy. Hãy
để mặc nó, nó sẽ lấy cái đầu bé nhỏ của mình và rúc vào ngực
người mẹ và bắt đầu bú. Nếu nó không làm thế, sữa thậm chí sẽ
không bao giờ chảy ra.

68 Anh em có bao giờ để ý một con bê khi được sanh ra, nó…
ngay khi nó đủmạnh để đứng trên đôi chân củamình không? Ai
bảo nó? Bước ngay đến bên mẹ nó, bắt đầu rúc vào và bắt đầu
bú. Ồ, đúng thế!

69 Vì, khi thân thể thuộc về đất nầy được mang ra ở đây, có một
thân thể thiêng liêng sẵn sàng cho nó rồi. Và ngay khi điều nầy…
Ô, halêlugia! “Và nếu nhà tạm nầy ở dưới đất của chúng ta đổ
nát, thì chúng ta lại có nhà đời đời đang chờ đợi tại trên kia.”
Đúng ngay khi chúng ta bước ra khỏi thân thể nầy, chúng ta đi
vào thân thể đó; một thân thể không cần uống nước lạnh, không
cần phải uống nước; một thân thể không cần ăn, chúng không
phải là bụi đất của thế gian. Nhưng chúng đúng như thật, và có
thể cảm biết và bắt tay, và thực sự yêu thương cùngmọi sự hoàn
hảo. Và thân thể đó đang chờ đợi nơi kia. Nó là một phần của
điều đó. Có ba phần của chúng.

70 Anh em bắt đầu Sự sống Đời đời ngay tại bàn thờ ở đây. Đây
là nơi anh em bắt đầu sự Đời đời. Ồ! Anh em bắt đầu Sự sống
Đời đời ngay ở đây. Thế thì anh em được sanh lại, một con trai
của Đức Chúa Trời. Và rồi khi chết, anh em bắt đầu…Khi sự chết
đánh vào anh em trong thân thể này và tim ngừng đập, và các
bánh xe cuộc sống phàm trần bắt đầu đứng im, cái bóng nhỏ bé
đó đã là hình bóng của hình bóng khác, trong một giây nó trở
nên một cái bóng của cái bóng, rồi cái bóng tiếp theo trở nên
cái bóng, rồi cái kế tiếp nó trở nên một rãnh nước nhỏ bé, rồi
kế tiếp nó trở nên một cái lạch, rồi tiếp theo nó trở thành sông,
và cái kế tiếp nó trở thành đại dương, và một lúc sau anh chị
em đang đứng trong sự hiện diện của những người thân yêu của
mình trên xa kia, mặc những áo choàng của thân thể thuộc về
trời, mà anh chị em quen biết nhau, yêu mến nhau, anh chị em
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đã trở lại thành người nam và nữ trẻ trung lần nữa. Hoàn toàn
đúng vậy. Điều đó chờ đợi ở đó cho đến khi Chúa Jêsus đến. Và
ngày nào đó thân thể vinh hiển của Ngài…Vậy thì hãy nhớ, đó là
thân thể thuộc về trời, không phải thân thể vinh hiển, một thân
thể thuộc về trời. Và ngày nào đó thân thể thuộc về trời sẽ rời
Thiên đàng với Chúa Jêsus.

71 “Vì tôi nói điều nầy với anh em,” Tê-sa-lô-ni-ca Nhì, chương
thứ 5, hay Tê-sa-lô-ni-ca Nhất, chương 5, một hay chương khác,
“Tôi nói cùng anh em, tôi chẳng muốn anh em không biết, hỡi
anh em, về phần người đã ngủ, hầu cho anh em chớ buồn rầu,
thậm chí như những người khác không có sự trông cậy. Vì nếu
chúng ta tin Đấng Christ đã chết và sống lại ngày thứ ba, thì cũng
vậy Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đấng Christ sẽ
cùng đến với Ngài. Vì nầy là điều chúng tôi bởi các mạng lịnh
Chúa mà rao bảo cho anh em, rằng chúng ta là kẻ sống và còn
ở lại cho đến kỳ Chúa đến, thì không ngăn trở hay gây trở ngại”
(từ hay nhất) “gây trở ngại những người đã ngủ rồi. Vì sẽ có tiếng
kèn của Chúa sẽ vang lên, và những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ
sống lại trước hết.” Những thân thể thuộc về trời kia đi xuống và
mặc vào những thân thể thuộc về đất, đầy vinh hiển. “Và chúng
ta là kẻ sống mà còn ở lại sẽ được thay đổi trong chốc lát, trong
nháy mắt, và sẽ cùng nhau đều được cất lên với họ, để gặp Chúa
trong không trung.”

72 “Ta sẽ không uống trái nho hay ăn nó nữa cho đến ngày Ta sẽ
ăn trái nhomới với các ngươi trong Nước của Cha Ta,” Tiệc Cưới.
Vì những anti-christ đã kết thúc sự thống trị của mình trong ba
năm rưỡi, cả thế gian bị hủy diệt, người Do Thái được gọi ra, Giô-
sép tự tỏ mình ra cho các dân Ngoại, hay với người Do Thái. Nên
nhớ, khi Giô-sép tự tỏmình ra cho các anh em, không cómột dân
Ngoại nào hiện diện. Khi ông đã sai…Anh embiết câu chuyện đó.
Giô-sép, hình bóng trọn vẹn của Đấng Christ, trong mọi cách. Và
khi Giô-sép đã sai các anh emmình đến, và họ đã xuống, và ông
đã nhìn và thấy cậu bé Bên-gia-min, và ông đã thấy họ ở đó và
rồi ông…Họ nói, “Ồ, con người nầy! Chúng ta—chúng ta không
nên giết em trai mình, Giô-sép.” Người Do Thái đang thấy rằng
họ đã phạm lỗi; lúc ấy khi Đấng Christ, khi Ngài đã tự tỏ chính
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Ngài ra cho họ biết. Và Giô-sép đã chịu đựng không nỗi, ông gần
như, đã phải khóc, vì vậy ông đã đuổi vợ và con cái mình, và
những người hầu cùng mọi thứ, và đưa họ vào cung điện. Hoàn
toàn đúng. Và rồi trong sự hiện diện chỉ có người Do Thái, ông
nói, “Tôi là Giô-sép, em của các anh. Tôi là anh em của các anh.”
Và lúc đó họ sấp mình xuống và bắt đầu run rẩy, nói, “Bây giờ
chúng ta biết chúng ta sẽ lãnh điều đó, bởi vì chúng ta đã giết em
trai mình. Chúng ta đã nói chúng ta đã giết em trai mình, và bây
giờ người là vua vĩ đại nầy.”

73 Người nói, “Đức Chúa Trời đã làm điều đó vì một mục đích,
để cứu sự sống.” Đó đúng là lý do Đức Chúa Trời đã làm, để cứu
những dân Ngoại chúng ta. Nhưng dân Ngoại đã được ở trong
cung điện. Halêlugia! Là người anh em bị chối bỏ của Ngài, Giô-
sép, Ngài đã lấymột Nàng Dâu; và Nàng Dâu là dânNgoại, không
phải dân Do Thái. Đúng thế.

74 Vậy thì, anh em đang đi đến đâu lúc này? Sau khi chúng ta
mặc thân thể vinh hiển nầy, và thời kỳ vĩ đại đó đến; khi thân
thể vinh hiển nầy, thân thể thuộc về trời nầy đã được làm nên
một thân thể vinh hiển. Anh em hiểu điều tôi muốn nói nầy lúc
nầy không? Vậy thì tôi có thể bước qua và nói, “Anh Neville!”
Cho phép tôi đưa cho anh em một minh họa nhỏ. Tôi nói, “Anh
Humes, chúng ta hãy đi lên với Cha sáng nay.” Ngài là Đức Chúa
Trời. Chúng ta biết Ngài lúc nầy, Ngài là Đấng Cứu Rỗi, Ngài là
Đấng Chữa Lành.

75 Không bao giờ có chuyệnmột sự sáng tạo của tội lỗi như vậy.
Điều đó đã không đi đúng cách, phải không? Tội lỗi không phải
là một tạo vật. Không, thưa quý vị! Tội lỗi là sự xuyên tạc. Chỉ có
một Đấng Tạo Hóa duy nhất, đó là Đức Chúa Trời. Tội lỗi là sự
công bình bị xuyên tạc. Tội ngoại tình là gì? Sự công chính bị bóp
méo. Lời nói dối là gì? Sự thật đã bị trình bày sai. Chắc chắn vậy.
Lời nguyền rủa là gì? Chính là những ơn phước của Đức Chúa
Trời đảo ngược thành lời nguyền rủa với Đức Chúa Trời, thay vì
một ơn phước. Tội lỗi không phải là một tạo vật. Tội lỗi là một
sự xuyên tạc. Vì thế, Sa-tan không thể tạo ra tội lỗi, nó chỉ xuyên
tạc những gì Đức Chúa Trời đã tạo nên. Điều đó hoàn toàn chính
xác. Sự chết chỉ làmột sự xuyên tạc của sự sống.
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76 Bây giờ để ý điều nầy—để ý điều nầy. Lúc đó tôi sẽ bước đến
gần, và tôi sẽ nói, “Anh Humes, hãy để anh và tôi, và Anh Beeler
vàmột số người anh emkhác, chúng ta sẽ đi lên trước Cha là Đức
Chúa Trời. Và, nói, chúng ta hãy làm một cuộc hành trình ngắn.
Các bạn trai trẻ thích những ngọn núi khi các bạn…”

“Đúng thế, chúng ta nhất định thế.”
77 “Ô, có hai triệu dặm ngoài kia trong thế giới mới đó. Cứ đi ra,
nói lan man về chúng.”
78 “Ta phải…?…mặt trời mỗi ngày, mọc lên nơi cao. Ta sẽ nghe
các ngươi. Họ cònđangnói, Ta sẽ nghe.” Ê-sai 66. Đúng thế.
79 Và anh em biết đấy, tôi đang đi qua đó, tất cả chúng ta bước
qua đó chỉ trong khoảng năm trămnăm, chỉmột cuộc hành trình
ngắn, một triệu, không làm gì khác biệt, đấy. Và bây giờ—bây giờ
điều đó dường như điên dại, nhưng đó là sự thật. Đấy, đó là sự
thật, bởi vì không có thời gian, nó là Vĩnh cửu. Và khi tôi đi ra
nơi đó, tôi đi dọc xuống qua chỗ đó, và anh em biết tôi—tôi—
tôi đã gặp ai ở ngoài đó không? Tôi nói, “Ồ, có Chị Georgie Bruce
ở đó không! Ồ, Chị Georgie, đã lâu rồi tôi không gặp chị.” Trông
thật giống như chị ấy luôn luôn thế. Hiểu không? Chị có thểmười
triệu tuổi, nhưng chị cứ trẻ luôn luôn. Chị có thể đang gãi lưng
chongười nào đấy, và tôi nhìn ở đó, đó là Cheetah, con sư tử.

Tôi nói, “Sáng nay khỏe không, Cheetah?”
80 “Meo,” giống như một mèo con. “Ô, tôi đã xuống dưới đó để
nói chuyện với một số chị em ở quanh những bông hoa lớn dưới
đó, chúng ta đã ở dưới đó khoảng chừng năm trăm năm, đấy,
đang nhìn chung quanh.” Bây giờ, điều đó nghe có vẻ điên dại,
nhưng đó là sự thật. Điều đó đúng như vậy. Đó là cách Đức Chúa
Trời đã dự định cho nó.
81 Ồ, phước cho lòng chị, Chị Goergie. Không sự nguy hại nào
có thể đến, không chút nào. Vào buổi tối chúng ta sẽ đi lên đỉnh
núi, và nói, và nói, “Hỡi Cha là Đức Chúa Trời ôi, con đã từng bị
hư mất. Ồ, con đã từng ở trong đống bùn tội lỗi, hỡi Cha là Đức
Chúa Trời, và Ngài đã cứu con.”
82 Tại sao, dân sự đã cố gắng để diễn tả điều đó tới chỗ quá
say mê. Thế đấy, người đó đã viết câu cuối của bài Ồ Tình Yêu
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Thương Của Đức Chúa Trời, bài đó đã được viết trên bức tường
của một nhà thương điên, người đó đã cố gắng diễn tả tình yêu
thương của Đức Chúa Trời. Cách mà Ngài đã cúi xuống cứu
những tội nhân như thế nào, và cách mà Ngài đã làm điều đó
ra sao, tình yêu của Ngài đã xuống để cứu anh chị em và tôi. Nói
về sự thờ phượng, những Thiên sứ không biết gì về điều đó! Sự
thờ phượng, một Thiên sứ chỉ biết…Ngài đứng ở đó và vỗ cánh
Ngài tới lui, và từ bên này sang bên kia, “Halêlugia! Halêlugia!”
Nhưng, ồ, chao ôi! Khi nó đến để tôi biết mình bị hư mất và bây
giờ tôi được tìm thấy, tôi đã chết, mà nay tôi sống lại! Ô Đức Chúa
Trời, tôi đã phạm tội, tôi đã là đồ ôuế, và tôi đã ở trênđống rác!

83 Đây là điều tốt nhất mà cuộc sống có thể ban cho anh em.
Anh em đã bao giờ đi xuống đây đến nơi đổ rác Colgate chưa?
Đó là nơi thối tha nhất mà tôi từng đến. Những đám khói lâu
ngày thực sự khiến tôi phát ốm khi ngửi phải nó. Nằm dưới đám
khói lâu ngày đó, rất dễ bị buồn nôn, chỉ cứ ói hết cả ra, sau khi
xức dầu thầu dầu. Đấy, thật đúng như bạn có thể bị đau ốm! Và
những con chuột chạy trên khắp người bạn, cố ăn mòn bạn. Và
đó là điều tốt nhất của cuộc sống. Rồi một người nào đó đã đến
cúi xuống và nâng bạn lên. Và bạn đã già thực sự và không thể
tự giúp mình. Và chỉ nhấc bạn lên và biến đổi bạn trở lại một
chàng trai mười tám tuổi, đặt bạn lên trên đỉnh núi, sức khỏe
tràn đầy sức sống, chao ôi, thở không khí tốt trong lành như thế,
uống nước lạnh trong lành. Anh em có bao giờ muốn trở lại với
đống rác đó không?Khôngbao giờ, khôngbao giờ, khôngbao giờ,
không bao giờ đi trở lại đống rác đó.

84 Vậy thì, đó là điều nó muốn nói, thưa các bạn. Đó là những
gì của khải tượng đó, hay sự giải nghĩa, bất cứ cái gì, một khải
tượng. Tôi sẽ nói khải tượng, bởi vì tôi e rằng điều đó sẽ làm
tổn thương người nào đó để nói sự giải nghĩa, đó là những gì
điều đó diễn ra. Vậy thì, đó là khi Đức Chúa Trời…những gì Đức
Chúa Trời đã làm để mang các con trai và con gái đến với Ngài.
Vậy thì, những người nầy là ai? Bằng cách nào họ từng…Những
người nầy đã làm gì để xứng đáng với điều nầy? Họ đã từng làm
điều đó như thế nào? Đức Chúa Trời, lúc ban đầu, trước khi một
Thiên sứ được tạo nên…Bao nhiêu người biết Ngài là vô hạn?
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Nếu không phải Ngài, thì Ngài không phải là Đức Chúa Trời. Vì
vậy, Đức Chúa Trời, trong sự thương xót vô hạn của Ngài, Ngài
đã thấy Lu-xi-phe sẽ làm điều đó, nếu Ngài đã sáng tạo điều này.
Ngài có thể đặt chúng trên đại diện đạo đức tự do, cơ sở đó. Và
anh em vẫn ở đó, đúng thế, cây biết điều thiện và điều ác đặt
trướcmỗi người trong chúng ta, anh em phải đưa ra sự lựa chọn
của mình. Và Lu-xi-phe là kẻ đầu tiên lấy con đường sai trái. Và
hắn bắt đầu lôi kéo theo hắn, tham ăn như lợn, cố gắng lấy tất cả
cho chính hắn, cố gạt qua một bên người nào khác. Và đó là chỗ
nó đã khởi sự. Bây giờ, lắng nghe điều này. Đó là nơi tội lỗi đã bắt
đầu. Đức Chúa Trời, trong tâm trí vô hạn của Ngài, đã thấy điều
đó, và đã thấy cách duy nhất…

85 Bây giờ, những anh em tin thuyết ba ngôi, tôi không muốn
làm tổn thương anh em, nhưng làm sao trong Danh của Lời tốt
lành của Đức Chúa Trời anh em có thể đặt Đức Chúa Jêsus làmột
thân vị tách biệt khỏi Chính Đức Chúa Trời? Nếu Chúa Jêsus có
thể lấy người khác và khiến người đó đi và chết, để cứu chuộc
cho người nầy ở đây, Ngài sẽ là một người không công bình. Chỉ
cómột cáchmà Đức Chúa Trời có thể đã từng làm điều đó, sẽ thế
chỗ của chính Ngài! Và Đức Chúa Trời đã trở nên xác thịt để Ngài
có thể nếm trải sự đau đớn của sự chết, lấy nọc độc và sự chết
khỏi chúng ta, để chúng ta có thể được cứu chuộc bởi ChínhNgài.
Đó là lý doNgài sẽ được thờphượngđếnmứcnhư thế. Chúa Jêsus
là một người, chắc chắn Ngài đã từng. Ngài là một con người, n-
g-ư-ờ-i, được sanh ra bởi trinh nữ Ma-ri. Nhưng Thần Linh mà
đã ở trong Ngài là Đức Chúa Trời vô hạn, trong Ngài cư ngụ sự
đầy đủ của Thần tánh Đức Chúa Trời trong thân xác. Ngài là Giê-
hô-va di-rê, Ngài là Giê-hô-va ra-pha, Ngài là Giê-hô-vama-na-se,
Ngài là Đức Giê-hô-va; Cái Khiên của chúng ta, Sự Che Chở của
chúng ta, Đấng Chữa Lành chúng ta; Ngài là An-pha, Ô-mê-ga,
Đấng Trước Hết và Đấng Sau Cùng; Ngài là Đầng Đầu Tiên, Đấng
Cuối Cùng; Ngài Đã Có, Hiện Có, và Còn Đến; Chồi và Hậu tự của
Đa-vít, Sao Mai, ồ, Ngài là Tất Cả trong tất cả. Trong Ngài có sự
trọn vẹn của Thần tánhĐức Chúa Trời ngự trong thân xác!

86 Và sự chết luôn luôn có nọc độc, nó làmđaunhức dân sự, “À,”
ma quỉ nói, “ta bắt được ngươi, bởi vì ngươi lắng nghe ta. Cắn



74 LỜI ĐƯỢC GIẢNG

rứt ngươi, ta sẽ đặt ngươi vào trong mồ mả. Huyết của chiên đó
hoàn toàn không thể giúp ngươi được, đó chỉ là huyết một con
vật.” NhưngĐức Chúa Trời, trong sự thông sáng củaNgài, đã biết
rằng sẽ có một Chiên Con sẽ đến, bị giết từ khi sáng thế. Vâng,
thưaquý vị. Và họ…Ngài đã chờđợi lúc đó, cho kỳmãnđểđến.

87 Nhưng ngày nọ khi Chiên Con nầy, Người nầy đến, Sa-tan
thậm chí đã bị lừa. Hắn nhìn khắp người Ngài, hắn nói, “Nếu
Ngươi là Con của Đức Chúa Trời, hãy làm điều nầy đi. Nếu Ngươi
là Con của Đức Chúa Trời, hãy làm phép lạ và để cho ta thấy
Ngươi làmđiều đó.Hãy để ta thấyngươi làmđiều đó. Ừm-m, ta sẽ
buộc miếng vải quanhmặt Ngươi, vả vào mặt Ngươi. Nếu Ngươi
là đấng tiên tri, hãy nói cho chúng ta biết ai đã đánh Ngươi.”
Hừm! “Ta không—ta không tin Ngươi là Người đó. Nếu Ngươi là,
hãy nói thật cho ta biết Ngươi có phải hay không.” Đấy, tất cả như
thế đó. “Ồ, hãy nói cho chúng ta biết Ngươi là ai!” Ngài đã không
mởmiệng Ngài. Ồ, ồ, thật Ngài đã lừa nó rồi!

88 Ngài đã nhìn khắp các môn đồ, và phán, “Ta có thể nói với
Cha Ta và Ngài có thể gởi xuống cho Ta mười hai đạo binh
Thiên sứ, nếu Ta muốn.” Phi-lát đã không nghe điều đó, anh em
biết đấy.

89 “Nếu Ngươi là! Nếu Ngươi là. Ô, đó không phải là Người.
Ồ, hãy nhìn Người đang đổ máu. Này, một số lính các ngươi đi
ngang qua đó và nhổ vào mặt Người.” Nhổ nước bọt, nhạo báng
Ngài, rứt râu trên mặt Ngài. “Ô, Người không phải! Không, đó
không phải là Người! Ta sẽ neo chặt vòi của ta vào Người, chàng
trai à. Ta sẽ đặtNgười lên đó. Ta đãnắmđượcNgươi lúc này!”

90 Khi Ngài kêu tiếng cuối cùng, “Ê-li! Ê-li! Đức Chúa Trời Tôi
ôi! Đức Chúa Trời Tôi ôi!” Đó là một con người. “Sao Ngài lìa
bỏ Con?”

91 Trong vườn Ghết-sê-ma-nê, sự xức dầu lìa khỏi Ngài, anh em
biết, Ngài phải chết như một tội nhân. Ngài đã chết như một tội
nhân, anh em biết điều đó; không phải tội lỗi của Ngài, nhưng
của tôi và của các bạn. Đó là nơi mà tình yêu thương đi vào, thật
Ngài đã nhận lấy tội lỗi tôi! Ô, Ha-lê-lu-gia! Thật Ngài đã cất lấy
tội lỗi tôi!
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92 Và đấy là Ngài, Ngài không thể mở miệng Ngài. Nọc độc nói,
“Ngươi biết đấy, ta tin đó chỉ là một người bình thường. Người
không được sinh ra đồng trinh, vì ta sẽ cắm chặt nọc độc của ta
vào Người.”

93 Và nó đến đây nầy, cắm chặt nọc độc vào trong Ngài, nhưng
đã không đúng lúc, chàng trai à! Ngài đã nhổ nọc độc của nó ra
lúc ấy. Từ đó nó không thể châm chích nữa, nó đã để lại vòi của
mình trong đó. Sống lại vào ngày thứ ba, và nói, “Ta là Đấng đã
chết, và nay sống lại, và sống đời đời, Ta có các chìa khóa của sự
chết và âm phủ.” Vâng, thưa quý vị. Nó đã không thấy được đó là
Ai. “Và bởi vì Ta sống, thì các ngươi cũng sẽ sống. Điều đó chưa
xuất hiện…”

94 Ngày nọ, ba hay bốn ngày sau đó, sau khi Ngài đã lên với Cha,
đã trở lại, thế rồi một số người nói, “Ồ, Ngài là một…Ngài—Ngài
phải là một conma. Ngài phải là loại ma gì đó gần như Gã đó. Và
chúng ta…Anhemđã gặpNgài. Anh em thấymột khải tượng.”

“Không, Ngài là Chúa Jêsus thật.”

95 Thô-ma nói, “Hãy cho tôi xem bàn tay Ngài và mọi thứ, rồi
tôi sẽ nói với anh emnó có đúng không.”

96 Ngài phán, “Ta đây này.” Phán, “Các ngươi đã ăn cá và bánh
ở đằng kia không? Hãy mang cho Ta bánh.” Và họ đã mang cho
Ngài một cái bánh, và Ngài đã đứng đó và ăn nó. Phán, “Vậy thì,
một linh có ăn bánh như Ta ăn không?Một linh có xương và thịt
như Ta đã có không?” Hiểu không? Ngài phán, “Ta là Người đó.
Đó là Ta.”

97 Còn Phao-lô nói, “Chưa hiện ra thật đúng chúng ta sẽ có loại
thân thể gì, nhưng chúng ta biết chúng ta sẽ cómột thân thể như
của Ngài.” Thân thể gì? Ngài đã từng có một thân thể hiển linh
đó không? Đúng, thưa quý vị! Khi Ngài chết, Kinh Thánh đã nói
rằng “Ngài,” là một đại từ nhân xưng lần nữa, “Ngài đã đi xuống
âm phủ và giảng cho những linh hồn bị tù.” Halêlugia! Ngài đã
làm điều đó như thế nào? Ngài đã có những giác quan cảm xúc,
Ngài đã có giác quan nghe, Ngài đã có giác quan nói, Ngài đã
giảng với loại thân thể giống như những thân thể vinh hiển kia
tôi đã thấy trong một đêm nọ. Ngài đã giảng cho những linh hồn
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ở âmphủ, đã không ăn năn trong sự nhịn nhục lâu dài trong thời
của Nô-ê.

98 Nhưng khi Ngài đã sống lại vào ngày lễ Phục Sinh, không thể
được rằng thân thể đó sẽ thấy sự hư nát, bởi vì nhà tiên tri Đa-
vít đã thấy trước điều đó, “Ta sẽ không để linh hồn Người trong
âm phủ, cũng không để cho Người Thánh Ta thấy sự hư nát. Hơn
nữa xác thịt Ta sẽ yên nghỉ trong hy vọng, bởi vì Ngài sẽ không
bỏ linh hồn Ta trong âmphủ, Ngài cũng sẽ không để Đấng Thánh
Ta thấy sự hư nát.” Và trong bảymươi hai giờ trước khi sự hư nát
có thể đi vào, thân thể thiêng liêng đó, thân thể đó đã đi và giảng
cho những linh hồn ở trong tù, mà đã không ăn năn trong sự
nhịn nhục lâu dài của thời Nô-ê, đã sống lại, và sự hay chết mặc
vào sự không hay chết, và Ngài đã đứng đó và Ngài ăn, và Ngài
đã nói với chúng ta rằngNgài làmộtNgười. Halêlugia!

99 Đó là cách chúng ta sẽ thấy Ngài, Anh Evans à. Đó là khi Ngài
sẽ ngồi trên ngôi Đa-vít. Halêlugia! Đó là khi chúng ta sẽ bước
đến gần và quì xuống lúc bấy giờ, tôi sẽ làmmột cuộc hành trình
qua những ngọn núi trong một triệu năm, đấy, chỉ vài ngày, chỉ
vài phút, chúng ta sẽ đi qua đó, đặt chung quanhở trên đó.

100 Và đến giờ ăn, anh chị em biết, điều đầu tiên anh chị em biết,
Chị Wood nói…Tôi nói, “Chị Wood, ồ, suốt thời gian nầy chị đã ở
đâu? Tôi không thấy chị trong…tôi thấy dường như điều đó đã
xảy ra mười lăm phút.”

“Ồ, đó là cách đây hai ngàn năm, AnhBranhamạ.”

101 “Ừ-m. Chị cảm thấy thế nào?” Ồ, dĩ nhiên anh chị em không
thể cảm thấy điều gì ngoài sự tốt đẹp.

102 “Này, hãy đến đây, các bạn, tôi sẽ chỉ cho các anh em mọi
điều, thưa các anh em, các anh em yêu quí của tôi. Đây là một
nguồn nước ở đây, tốt nhất anh em đã từng uống. Và, ồ, chúng ta
sẽ lấy được nước mát trong lành. Tôi sẽ đến gần đó và lấy một
chùm nho to lớn, và chúng ta hết thảy sẽ ngồi xuống đó và ăn
nó.” Điều đó không tuyệt vời sao? Điều đó chính xác là những gì
hiện có. Chính xác là thế.
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103 Làm sao chúng ta đã có được điều nầy? Làm sao chúng ta
biết điều đó? Đức Chúa Trời, trước khi sáng thế, đã định trước
cho chúng ta! Ai?Nhữngngười được ở trongmiềnĐất hứađó.

…đã định trước cho chúng ta được trở nên làm con bởi
Đức Chúa Jêsus Christ…theo sự vui lòng của ý tốt Ngài,

Để những sự khen ngợi sự vinh hiển của Ngài…

Để chúng ta có thể ca ngợi Ngài như Ngài đã phán. Đó là điều
Ngài đã có, Đức Chúa Trời. Chúng ta cần ca ngợi Ngài.

…khen ngợi về sự vinh hiển của ân điển Ngài, mà Ngài
đã ban cho chúng ta có thể được chấp nhận trong con
yêu dấu. (Trong Đấng Christ chúng ta được chấp nhận.)

Ấy là trong đấngmà chúng ta được cứu chuộc bởi huyết,
được tha c-á-c t-ộ-i…

104 Tôi phải đi trở lại với địa vị làm con, nhưng tôi muốn ngừng
lại về “tội lỗi” ở đây một phút. “Tội lỗi,” anh em có chú ý điều đó
không? Anh em biết Đức Chúa Trời không đoán phạt tội nhân vì
sự phạm tội không? Ngài đoán phạt người đó vì là một tội nhân.
Nếu một tội nhân hút thuốc, Ngài không kết tội người ấy vì điều
đó; người đó là tội nhân, dù thế nào đi nữa. Hiểu không? Hiểu
Không? Người đó không có bất cứ tội nào, tội nhân đó không.
Người đó chỉ là một tội nhân, đấy, người đó không có tội nào.
Nhưng anh em có tội, anh em mà là những Cơ-đốc nhân. Anh
em chú ý ở đây ông đang nói chuyện với Hội thánh. Hãy giữ cho
Nó ngay thẳng. Hiểu không? Hiểu không? “Sự tha thứ tội lỗi,”
c-á-c-t-ộ-i. Chúng ta phạm tội. Nhưng tội nhân thì chỉ là một tội
nhân, Đức Chúa Trời không tha thứ cho người.
105 Vậy thì, anh em nói, “Ồ, người ấy đã đi ra khỏi nơi đây và đã
bắnmột người. Anh sẽ làm gì về điều đó?” Đó không phải là việc
của tôi. Tôi không phải là một nhà cải chánh, tôi là thầy giảng.
Luật pháp sẽ trông coi về việc đó, họ là những nhà cải chánh. Họ
là…“Ồ,” nói, “ông ấy đã phạm tội tà dâm.” Điều đó, điều đó—điều
đó tùy thuộc pháp luật. Đó là giữa người ấy và luật pháp. Tôi—
tôi—tôi—tôi không phải là nhà cải chánh, tôi không cách mạng
con người. Tôi muốn họ trở lại đạo. Tôi là một thầy giảng, đấy,
việc của tôi là đem người ấy đến với Đức Chúa Trời. Nếu người
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đó phạm tội, đó là việc của người ấy, anh ta là tội nhân. Đức Chúa
Trời đoán phạt anh ởmức độ cao hơn. Anh ta là tội nhân lúc khởi
đầu, anh ta đã bị đoán phạt lúc khởi đầu. Người đó thậm chí đã
không đến với cơ sở đầu tiên, anh ta—anh ta—anh ta không có
nơi nào cả. Anh ta là tội nhân lúc khởi đầu. Anh ta không có bất
cứ tội nào, anh ta vẫn là tội nhân.
106 Anh em không thể đi ra và nói, “Phần nầy là đêm, và phần
nầy không phải là đêm.” Không, hết thảy đều là đêm, hoàn toàn
đêmhết thảy. Đó là điều Đức Chúa Trời đã phán. Đúng thế, người
đó chỉ là tội nhân, chỉ thế thôi. “Vậy thì, người đã làm điều nầy,
đây là đêm, đây là đêm sáng thật sự ngay ở đây.” Tôi biết, nhưng
đó chỉ là ban đêm cả, chỉ thế thôi. Hiểu không?
107 Tôi không thể nói, “Phần nầy có nhiều ánh sáng ngay ở đây.”
Không, chỉ ánh sáng tất cả, đấy, chỉ ánh sáng, anh em không thể
nói nhiều chừng nào. Hiểu không? Nhưng nếu người ấy có một
chấmđen ở trong nầy, thế thì có sự tối tăm trong nó.
108 Vậy “tội lỗi,” t-ộ-i-l-ỗ-i, chúng ta có sự tha thứ cho tội lỗi của
chúng ta qua (cái gì?) củaNgài, Huyết, Huyết báu.

…theo sự dư dật của Ngài…
109 Chúng ta quên nó bằng cách nào? Bởi vì chúng ta xứng đáng,
chúng ta đã làm điều gì đó để được tha tội mình chăng? Cái gì
của Ngài?

…ân điển;
110 Ồ, chao ôi! Con không mang theo gì trong tay mình, Chúa ôi.
Con không thể làm điều gì, không có điều gì tôi có thể làm. Nhìn
xem! Ngài đã định trước tôi, Ngài đã kêu gọi tôi, Ngài đã chọn
tôi. Tôi không hề chọn Ngài. Ngài đã chọn tôi, Ngài đã chọn anh
em, Ngài đã chọn tất cả chúng ta. Chúng ta đã không chọn Ngài.
Chúa Jêsus đã phán, “Các ngươi không chọn Ta, Ta đã chọn các
ngươi.” Ngài phán, “Chẳng có ai được đến cùng Ta ví bằng Cha Ta
không kéo đến, và tất cả những người Cha đã ban cho Ta sẽ đến
cùng Ta. Và không người nào trong họ bị thất lạc, trừ ra đứa con
của sự hưmất, để làmứng nghiệm lời—lời Kinh Thánh.” Anh em
thấy không? Phán, “Nhưng tất cả những kẻ Cha đã ban cho Ta sẽ
đến cùng Ta.”



ĐỊA VỊ LÀM CON 2 79

111 Ồ, tôi bắt đầu trễ rồi, phải không? Và tôi không bao giờ đi
ra khỏi điều nầy. Tôi đã chưa bắt đầu về điều nầy. Hãy để tôi đi
nhanh, tôi đã bắt đầu hiểu được điều gì đó ngay ở đây thật nhanh
ngay bây giờ, và chúng ta nhanh lên. Tôi phải đi trở lại với địa vị
làm con nầy chỉ một lát. Ồ, anh em sẽ tha thứ cho tôi chỉ trong—
chỉ trong một phút không? Chúng ta hãy nắm điều nầy ở đây,
một số người nầy hết thảy trên đường từ Georgia đến đây trong
tối nay, xin ban ơn cho lòng họ. Bây giờ, anh em ở Georgia, và
Texas và bất cứ nơi nào đến đây, hãy nghe câu thứ 5 này. Chúng
ta hãy nán lại về điều đó chỉmột vài phút.

Bởi sự đã định trước chúng ta cho—cho…

112 Từ “cho” có nghĩa gì, từ “cho”? Nó có nghĩa rằng điều gì đó
chúng ta đang đến với, đến với. “Tôi đang đi đến nguồn nước.
Tôi đang đi đến cái ghế.” Humes, anh hiểu điều đó không? “Tôi
đang đi đến cái bàn.”

Bây giờ, Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên
địa vị làm con của chính Ngài bởi Đức Chúa Jêsus Christ,
theo như sự vui thích của ý tốt Chính Ngài,

113 Sự vui thích chừng nào? Sự vui thích đó của ai, sự nhân từ
của ai? Của Chính Ngài. Sự vui thích tốt của Chính Ngài về ý
muốn của Chính Ngài.

114 Vậy thì, “địa vị làm con” là gì? Bây giờ hãy để tôi làm rõ điều
nầy lúc nầy, tôi không biết có…Tôi sẽ không có thì giờ để đi hết
điều nầy, nhưng tôi sẽ đụng đến nó. Thế thì nếu có một vấn đề,
anh em có thể hỏi tôi sau một chút vào một thời điểm nào đó
trong một sứ điệp, điều gì đó. Hãy lắng nghe. Địa vị làm con của
anh em không phải là sự sanh ra của anh em. Địa vị làm con của
anh em là sự đặt để của anh em. Khi anh emđược sanh lại, Giăng
1:17, tôi tin thế, khi chúng ta được sanh bởi Thánh Linh của Đức
Chúa Trời, chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Nhưng chúng
ta đã được định trước. Bây giờ đây là những gì tôi đang cố gắng
để anh em hiểu, vì những con cái nầy của ngày sau rốt, anh em
thấy, để…Hiểu không? Chúng ta đã được định trước với (cho) địa
vị làm con.
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115 Vậy thì, vậy thì chúng ta đây rồi. Bây giờ, đây là điều làm tổn
thương người Ngũ Tuầnmột chút. Họ nói, “Tôi đã được tái sanh!
Ngợi khen Chúa, đã nhận Đức Thánh Linh!” Tốt. Anh em là con
của Đức Chúa Trời. Điều đó đúng. Nhưng tuy nhiên đó không
phải là điều tôi đang nói về. Đấy, anh em đã được định trước cho
địa vị làm con. Địa vị làm con, đang đặt đểmột người con.
116 Tôi quá gần gũi với điều đó, bởi vì Becky đã nói với tôi rằng
tôi trở nên quá gần với điều đó, anh em không thể nghe bằng
lưng. Tôi thì…
117 Đấy, một người con. Bao nhiêu biết những quy luật của địa
vị làm con trong Cựu Ước? Dĩ nhiên, anh em đã nhìn xem. Một
người con được sanh ra. Tôi nghĩ tôi đã đưa ra điều đó trong bài
giảng nào đó. Đó là gì, Gene, anh còn nhớ không? Nó được ghi
âm. Ô, đó là gì? Tôi—tôi—tôi—tôi đã đánh vào điều đó. Ồ, đúng
thế, tôi đã đưa ra điều đó, Hãy Nghe Ngài. Hãy Nghe Ngài; địa vị
làm con của con cái.
118 Bây giờ, trong CựuƯớc, khimột—khimột đứa con được sanh
ra trong gia đình, nó là con khi nó được sanh ra, bởi vì nó được
sanh ra bởi cha mẹ nó, nó là con của gia đình và là kẻ kế tự hết
thảymọi thứ. Bây giờ, song đứa con nầy được những người giám
hộ nuôi lớn lên. Ga-la-ti, chương thứ 5, câu thứ 17 đến 25. Được
rồi. Nó được nuôi dưỡng bởi người giám hộ, những người nuôi
dưỡng, những thầy giáo. Vậy thì, chẳng hạn, nếu tôi cómột người
con được sanh ra, nói, tôi là cha và…
119 Đó là lý do trong King James, bao nhiêu người đã từng nghĩ
rằng đọc bản dịch kỳ lạ kinh khủng trong Bản King James, đã
nói, “Trong nhà Cha Ta có nhiều khu nhà lớn”? Một nhà, nhiều
khu nhà lớn. Hiểu không? Thật ra, trong—trong thời mà Kinh
Thánh được King James dịch, một nhà là một “lãnh địa.” “Trong
lãnh địa của Cha Ta có nhiều khunhà lớn.” Không phải trongmột
nhà, những khu nhà lớn, nhưng Ngài được gọi là Cha của lãnh
địa nầy. Họ đã có điều đó thực sự thuộc về Kinh Thánh, trong
Kinh Thánh đó là cách nó xảy ra.
120 Khi người cha có một nông trại ngàn mẫu rộng lớn vô cùng,
hay điều gì khác, ông cómột đám người đang sống trên đây. Ông
đã thuê những nhân công sống trên đây để chăm sóc chiên, ông
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đã có một số người ở trên đây để trông coi gia súc, ông có một số
người ở đây để đi lên trên bãi cao cách đó một trăm dặm, và ông
có một số người ở ngay trên đây để chăm sóc những con dê, và
ông cũng có một số người chăm sóc những con la và—và những
vật khác. Ông—ông thật sự có một vương quốc rộng lớn. Và ông
cỡi con lừa nhỏ của mình và đi đến mỗi người và xem họ đang
làm việc như thế nào, việc xén lông cừu cùngmọi việc giống thế.
Ông không có thì giờ…
121 Anh em không thể nghe tôi khi tôi đi ra khỏi nơi đó. Tôi—
tôi—tôi sẽ cố gắng ở lại đây. Anh em có thể nghe tôi rõ hết ngay
bây giờ không, ở đây? Hãy theo dõi.
122 Ông cỡi ngựa ra đi, và đã đi xa, cố gắng để—để trông coi
vương quốc của—của—của mình. Vì vậy bây giờ ông muốn…
Người con đó sẽ được kế nghiệp mọi thứ mà ông có. Anh ấy là
người thừa kế.
123 Và khi chúng ta được sanh ra trong Nước của Đức Chúa Trời,
bởi Đức Chúa Jêsus Christ, chúng ta là người kế tự của Thiên
đàng, đồng kế nghiệp với Đức Chúa Jêsus, bởi vì Ngài đã thế chỗ
của chúng ta. Ngài đã trở thành chúng ta (tội lỗi), để chúng ta có
thể trở nên Ngài (công bình). Hiểu không? Ngài trở nên tôi để tôi
có thể trở nên Ngài, đấy, đồng kế nghiệp với Ngài. Tốt lắm, bây
giờ hãy nhớ điều đó, vớimỗimột người trong anh em.
124 Bây giờ, nên nhớ, Đức Chúa Trời đã định trước anh em, bởi
sự biết trước, mà anh em đang đến với Điều nầy. Mọi người hiểu
điều đó, hãy giơ tay lên, đấy. Đức Chúa Trời, bởi sự biết trước, đã
định trước cho anh em để đến miền Đất hứa. Miền Đất hứa đối
với Cơ-đốc nhân ngày nay là gì? Cứ giơ tay lên nếu anh em biết.
“Lời hứa thuộc về ngươi và con cái các ngươi, thuộc về hết thảy
mọi người ở xa. Và sẽ ứng nghiệm trong những ngày sau rốt, Đức
Chúa Trời đã phán, rằng Ta sẽ đổ Thần Ta trên mọi loài xác thịt,
các con trai các ngươi và các con gái các ngươi.” Và trong Ê-sai
28:18, “Giềng mối thêm giềng mối, hàng thêm hàng; một chút
chỗ nầy, một chút chỗ kia. Điều gì tốt thì giữ lấy. Vì Ta sẽ dùng
môi lạ lưỡi khác mà phán cùng dân nầy. Và đây là nơi Yên nghỉ,
nơi—nơi Yên nghỉ, đất sa-bát mà Ta đã phán rằng họ sẽ đi vào sự
yên nghỉ. Và, vì tất cả điều nầy, họ sẽ không nghe, nhưng họ đã
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lắc đầu và bước ra khỏi, và chẳng chịu nghe Nó.” Hiểu không?
Thật chính xác.

125 Đó là gì? Thật hoàn toàn giống như những người kia đã đến
mọi con đường từ xứ Ca-na-an, hay từ xứ Ai Cập, hết thảy đã
đi lên qua đồng vắng, và đến ngay kế bên, khá gần đủ để nếm
những trái nho sanh ra của xứ. Hỡi anh em, ở đó, những người
ấymuốn tôi thối lui vì việc đó, xem trong Hê-bơ-rơ 6. Làm sao tôi
có thể làm điều đó? Họ là những người tin nửa vời, họ sẽ không
bao giờ đi qua được! Họ không thể đi qua được. Chúa Jêsus đã
phán, “Chúng ta…”

Họnói, “Tổ phụ chúng tôi đã ănma-na trong đồng vắng.”

126 Và Chúa Jêsus phán, “Hết thảy họ, mọi người, đều chết.” Đó
là sự phân cách. Hết thảy họ đều, mọi người, chết. Điều đó đúng.
Phán, “Song Ta là Bánh Sự Sống đến từ Đức Chúa Trời của Thiên
đàng. Người nào ăn Bánh nầy, người đó sẽ không bao giờ chết.
Đúng thế. Vâng, thưa quý vị, người ấy có Sự sống Đời đời nếu
người ăn Bánh nầy, Ta là Cây Sự Sống từ vườn Ê-đen.”

127 Bây giờ, hãy xem, những người nầy đã đến rất gần! Đấy, nếu
anh emđể ý trongHê-bơ-rơ 6, không đi trở lại với điều đó, nhưng
trong Hê-bơ-rơ 6, “Những người nầy đã từng dự phần, đến rất
gần, và đã nếm sự ban cho từ trên Trời.” Họ đã vây quanh, họ
đã chứng kiến những sự chữa lành được thực hiện, họ đã thấy
nhiều người trong quyền năng của Đức Chúa Trời, họ đã thấy
nhiều đời sống được biến đổi, nhưng họ sẽ không nhúng tay vào
Nó. Không, thưa quý vị. Không, thưa quý vị. “Và đã nếm quyền
năng của đời sau; và nếu họ sẽ cố gắng làm mới lại chính họ
lần nữa với sự ăn năn, thấy rằng họ—rằng họ đã đóng đinh cho
chính họ Con Đức Chúa Trời trên thập tự giá một lần nữa, và coi
Huyết của sự giao ướcmàmìnhnhờđó được nên thánh…”

128 “Tôi thuộc về một giáo hội tin vào sự nên thánh.” Điều đó tốt
chừng nào nó được thực hiện, nhưng anh emđã không thực hiện
đủ. Hiểu không? Vâng, thưa quý vị. Đồng vắng đã thánh hóa họ.
Đúng, thật vậy. Họ đã có—họ đã có con rắn bằng đồng và bàn—
bàn thờ bằng đồng, cùng mọi thứ ở ngoài đó, sự nên thánh, trừ
việc họ đã bước vào xứPalestine để yênnghỉ. Đã không…
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129 Xem lại Hê-bơ-rơ 4, người đã không nói “sự Yên nghỉ khác”?
Đức Chúa Trời đã dựng nên ngày thứ bảy và cho họ nghỉ ngơi
vào ngày thứ bảy. Chỗ khác người nói về một ngày yên nghỉ, “và
ngày nay trongĐa-vít.” Thế thì Ngài ban cho họ sự Yênnghỉ khác,
“Hãy đến cùng Ta hỡi những kẻ mệt mỏi và nặng gánh ưu tư, Ta
sẽ cho các ngươi được Yên nghỉ.” Hãy đi vào sự Yên nghỉ nầy! Vì
chúng ta đã đi vào sự Yên nghỉ nầy đã ngừng những công việc
của chúng ta như Đức Chúa Trời đã làm từ ngày sa-bát của Ngài.
Chắc chắn thế. Có ngày sa-bát Yên nghỉ của anh em. Có sự Yên
nghỉ thật cho anh em trongmiền Đất hứa nầy.

130 Đức Thánh Linh là lời hứa của dân sự. Và tại sao họ muốn
những thầy giảng có học thức uyên thâm sẽ để họ mặc đồ ngắn
và cắt tóc của họ, và tô môi, còn đàn ông đánh bạc và uống rượu
bia và kể những chuyện đùa, và cứ thế và tiếp tục như thế, và
tự xưng họ là những thuộc viên của hội thánh? Ồ, họ sẽ nhận
lấy điều gì giống như thế và chối bỏ sự lãnh đạo của Đức Thánh
Linh! Ồ, Kinh Thánh nói Lời Đức Chúa Trời sắc hơn gươm hai
lưỡi mà thấu vào đến đỗi chia hồn linh cốt tủy, và thậm chí xem
xét tư tưởng và ý định trong lòng. Đúng, ngay cả những ý nghĩ
trong trí!

131 Và nếu chúng ta yêu thế gian hay những việc thuộc về thế
gian, thì tình yêu của Đức Chúa Trời thậm chí không ở trong
chúng ta. “Nhiều người được gọi, ít người được chọn; vì cổng
hẹp và chật là đường dẫn đến Sự Sống, nhưng sẽ có ít người sẽ
tìm thấy nó. Nhiều người sẽ đến với Ta trong ngày đó và được
ngồi trong Nước Trời,” Chúa Jêsus phán, “với Áp-ra-ham, Y-sác
và Gia-cốp. Nhưng con cái của nước trời sẽ bị quăng ra ngoài, và
nói, ‘Lạy Chúa, chẳng phải chúng tôi đã nhơn Danh Ngài mà làm
điều nầy? Chẳng phải chúng tôi đã giảng đạo? Chẳng phải chúng
tôi đã là Tiến sĩ A gì đó và Mục sư khả kính B gì đó?’ ‘Ta chẳng
biết ngươi bao giờ. Hãy lui ra khỏi Ta, hỡi các người những kẻ
làm công gian ác, Ta không biết các ngươi.’ Chẳng phải tất cả kẻ
mà nói rằng, ‘Lạy Chúa, lạy Chúa,’ sẽ được vào đâu. Nhưng chỉ kẻ
làm theo Ýmuốn của Cha Ta ở trên Trời, đó là kẻ được vào.”

132 Anh chị em đấy, đang bước vàomiền Đất hứa nầy. Bằng cách
nào chúng ta đi vào đó? Chúng ta được định trước cho điều đó.
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Thưa Hội thánh, bởi sự biết trước của Đức Chúa Trời, đã được
định trước (với điều gì?) với sự vinh hiển Ngài, bởi ân điển Ngài,
với sự vinh hiển, và thờ phượng và làm vinh hiển của Đức Chúa
Trời. Cha, đang ngự phía sau đó ban đầu, tự hữu, không có gì
chung quanh Ngài, đã muốn có điều gì đó để thờ phượng, vì thế
Ngài đã định trước và định sẵn một Hội thánh, và trước khi tạo
dựng thế gian, và đã ghi tên của họ vào Sách Sự Sống Chiên Con,
khi họ…bị giết từ trước khi sáng thế, để họ có thể hiện ra trong
sự vinh hiển của Ngài và với sự ca ngợi Ngài lúc cuối cùng, khi
mọi vật sẽ họp nhau trong một Người đó, Chúa Cứu Thế Jêsus.
Chà! Vinh hiển thay! Điều đó là thế. Điều đó thật sự…Và đó là
điều ở ngay đấy, hỡi anh, chị em của tôi. Anh chị em đừng bao
giờ rời khỏi Đó.

133 Đức Chúa Trời, bởi ân điển chọn lựa của Ngài, đã kêu gọi
anh em. Đức Chúa Trời, bởi ân điển lựa chọn của Ngài, đã thánh
hóa anh em. Đức Chúa Trời, bởi ân điển chọn lựa của Ngài và
quyền năng Ngài, đã làm phép báp-têm cho anh em và đưa anh
em vào xứ Yên nghỉ nầy. Họ những người đã đi vào sự Yên nghỉ
nầy đã ngừng việc đi chệch hướng của họ. Họ đã nghỉ cho khỏi
công việc giống như Đức Chúa Trời đã nghỉ công việc của Ngài
vậy. Họ đã có niềm vui không tả xiết, và đầy sự vinh hiển! Cây Sự
Sống đang nở hoa trong họ. Họ có sự nhịn nhục, hiền lành, nhân
từ, kiên nhẫn làm cho trung tín, trung tín, nhu mì, mềmmại, và
vân vân. Cây Sự Sống đang nở hoa trong họ bởi vì hi vọng của họ
được neo chặt vào Chúa Cứu Thế Jêsus, chứng cớ của Đức Thánh
Linh đang làm chứng với những dấu kỳ phép lạ theo sau những
người tin. “Những kẻ tin sẽ được những dấu lạ nầy.” Khi họ đi
tới, họ chữa lành người đau, họ đuổi quỷ, họ nói tiếng lạ, họ thấy
những khải tượng. Họ…Và họ bước đi với Đức Chúa Trời, họ nói
chuyện với Đức Chúa Trời. Không kẻ ác nào có thể lay chuyển
họ, họ vững vàng, tìm kiếm…?…Quên lững những việc ở đằng
sau, họ bươn tới mục đích của sự kêu gọi cao trọng trong Chúa
Cứu Thế Jêsus. Họ đấy. Họ đấy. Đó là Hội thánh đó.

134 Làm sao họ đã đến được đó? Anh em không thể nói, “Ồ, lạy
Chúa, Ngài biết đấy, tôi đã bắt đầu hút thuốc ngày nọ, và tôi đã sa
ngã, thế thì tôi nghĩ tôi có thể…”Ô, không, không, không, không.
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135 Sự định trước! Ngài đã kêu gọi chúng ta và khi chúng ta đi
theo Ngài là khi chúng ta nói, “Đức Chúa Trời ôi, chúng con đã đi
lạc và hư hoại. Thậm chí chúng con đã không có khả năng nhận
thức để cứu chính mình. Chúng con đã có bản chất của con lợn,
chúng con là những người nhơ nhớp từ lúc đầu.”

136 Bạn đi ra chuồng lợn và nhìn vàomột con lợn nái già, rồi nói,
“Này, nhìn đây, lợn già, ta muốn nói với mi đôi điều. Thật không
tốt cho ngươi uống thứ nước dơ đó.”

137 Nó sẽ kêu, “Ụt, ụt.” Hiểu không? Vậy thì, điều đó thật giống
như bạn tự cứu lấymình. Điều đó chính xác.

138 Anh em nói, “Thưa quý bà, bà không nên mặc đồ như thế,
bà nên ăn mặc gọn gàng. Bà nên làm điều nầy. Bà không nên đi
đến…Bà không nên dự vào những hội đánh bài nầy. Bà không
nên hút thuốc. Bà không nên làm điều nầy. Thưa ông, ông không
nên mặc cái đó.”

139 Người đó nói, “Ụt, ụt. Tôi thuộc về hội Ụt-ụt.” Ừ-m. “Ụt,” gần
như họ chỉ biết chừng đó. “Thôi được, tôi sẽ cho anh biết tôi cũng
tốt như anh. Ụt-ụt!” Đấy, họ chối bỏ sự lãnh đạo của Đức Thánh
Linh, vì KinhThánhnói nếu anh emyêumến thế gian haynhững
điều thuộc về thế gian, thì tình yêu Đức Chúa Trời chẳng ở trong
anh em.

140 Điều gì khiến cho họ đặc biệt? Anh em là một dân thánh.
Anh em đã làm gì? Hãy ra khỏi đất đó. Anh em vượt qua để
vào miền Đất khác. Anh em qua đó bằng cách nào? Đó là miền
Đất hứa. Loại lời hứa gì? “Sẽ xảy ra trong những ngày sau rốt,
Đức Chúa Trời phán, Ta sẽ đổ Thần Ta trên mọi loài xác thịt.”
Bởi một Thánh Linh hết thảy chúng ta làm phép báp-têm để
vào một miền Đất hứa nầy. A-men. Thưa các anh và các chị em,
halêlugia, với tấm lòng thanh khiết, không ghen ghét, không thù
địch, không gì cả! Tôi không quan tâm nếu một anh em đi chệch
đường, cho dù người đó làm gì đi nữa, anh em sẽ đuổi theo
người đó.

141 Cách đây không lâu, tôi đã đi theo một anh em đi chệch
hướng. Một người trẻ tuổi nói với tôi, nói, “Hãy để cho gã côn
đồ đó đi. Hãymặc xác anh ta.”
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142 Tôi nói, “Nếu tôi đã từng đi đến một nơi mà lòng tôi không
đi cùng anh em tôi, thế thì đã đến lúc cho tôi đi đến bàn thờ, bởi
tôi đã đánh mất ân điển rồi.” Tôi nói, “Tôi sẽ đi chừng nào người
đó còn thở, và tôi sẽ bắt lấy anh ta ở đâu đó dọc đường.” Vâng,
thưa quý vị. Và tôi đã bắt được người đó, halêlugia, mang anh ta
trở về. Vâng, thưa quý vị. Bây giờ người đó đã trở lại trong bầy
an toàn. Vâng, thưa quý vị. Người đó có thể đã đi chệch đường
như thế gian.
143 Cách đây một lúc tôi đã thấy một người đàn bà đáng thương
đang ngồi đó, và quận trưởng cảnh sát đã gọi tôi, nói, “Ồ, bà ta
nên bị nhốt lại.” Nói, “Bà ta cứ nói nhảm, bà ta bịmất trí.” Bà ta—
bà ta, họ đưa bà vàomột khách sạn. Họ đã đến.

Tôi nói, “Điều đó ổn thôi.”
144 Nói, quận trưởng cảnh sát nói, “Tại sao, Billy!” Tôi biết ông
ấy thật rõ, và biết ông từ khi tôi còn là đứa trẻ. Ông đã nói, “Nếu
tôi có thể giúp được gì cho ông.”

Tôi nói, “Điều đó tốt lắm.”

Nói, “Ông có thể giúp bà ấy không?”

Tôi nói, “Không, nhưng Ngài có thể làm được.” Tôi nói, “Chờ
một chút.”
145 Vì thế họ mang bà ấy ra đó. Và khi bà ra khỏi một lát sau,
trong sự bình an. Đó là gì? Chúng tôi gởi đi lời cầu nguyện cho
bà ấy. A-men! Bà ấy đã rất…
146 Họ nói “Ông có cần một bác sĩ không?” Nói với chồng bà ấy,
“Ông có cầnmột bác sĩ không?”
147 Đáp, “Bác sĩ không thể làm được gì cho bà ấy.” Và đúng thế.
Bà ấy bị điên; bác sĩ không thể làmđược gì cho bà.

Nói, “Hi vọng duy nhất của chúng tôi là đến đó.”

Và ông ấy nói, “Billy, tôi không hiểu điều đó.”

Tôi đáp, “Tôi không mong ông hiểu,” đấy, “không mong
anh hiểu.”
148 Nhưng, ồ, chao ôi, tôi cũng không hiểu điều đó! Không.
Nhưng, thưa anh em, Đức Chúa Trời trên Trời…Tôi đã đi ra, ở
ngoài kia lần nọ, Điều gì đó đến phía sau tôi. A-men! Không phải
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vì tôi muốn đến, nhưng, không, Điều gì đó đến phía sau tôi. Bởi
vì trước khi sáng thế, Đức Chúa Trời đã định trước, halêlugia,
rằng chúng ta sẽ là của Ngài, cho sự vinh hiển và tôn kính Ngài.
Hãy lắng nghe! Những kẻ Ngài đã biết trước, Ngài đã làm gì? Đã
kêu gọi. Đúng không? Ngài đã kêu gọi anh không? Đúng thế! Tại
sao Ngài kêu gọi anh? Đã biết trước anh. Những kẻ Ngài đã biết
trước, thì Ngài đã gọi; những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài đã xưng
công bình. Đúng thế không? Và những kẻ Ngài đã xưng công
bình, thì Ngài đã làm cho vinh hiển! A-men! Đó là những gì Kinh
Thánh nói. Những kẻ Ngài biết trước, thì Ngài đã gọi. Mọi thế hệ!
Những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài đã làm cho vinh hiển rồi. Điều gì?
Xin để tôi đọc lời Kinh Thánh ở đây. Tốt lắm.

Đã định trước cho họ được trở nên con của Ngài bởi
Đức Chúa Jêsus Christ cho chính Ngài, theo sự vui lòng
của Chính Ngài…

Để những sự khen ngợi về sự vinh hiển của Ngài…

149 Ồ, anh em hiểu điều đó không? Với những sự khen ngợi về
sự vinh hiển Ngài! Mà Ngài có thể đặt ở đó trong các thời đại Đời
đời mà là để trôi qua, và con cái của Ngài sẽ la lên, “A-ba, Cha ôi!
A-ba, Cha ôi!”

150 Còn các Thiên sứ nói, “Họ đang nói về gì thế? Họ đang nói
về gì thế?”

151 Vì vậy đã để lộ ramột cách đẹp đẽ trong đứa con hoang đàng.
“Tôi đã lạc mất.” “Đây là đứa con của tôi. Nó đã đi lạc và bây giờ
nó được tìm thấy. Nó đã chết, và hiện giờ nó sống lại. Hãy mang
con bò mập, áo đẹp nhất, nhẫn và đeo vào tay cho nó. Và chúng
ta hãy…” Không lạ gì khi khi các ngôi sao mai đồng hát với nhau,
và những con cái của Đức Chúa Trời cất tiếng reo mừng, khi họ
thấy kế hoạch cứu rỗi đó, Đức Chúa Trời ghi tên anh em trong
Sách trước khi tạo dựng thế gian.

152 Vậy thì anh em nói, “Calvin đã tin điều gì đó giống như thế.”
Tôi không tin Calvin. Calvin là một kẻ sát nhân. Calvin đã đưa
một người vào chỗ chết vì người đó đã làm phép báp-têm nhơn
Danh Chúa Jêsus. Ông ấy là kẻ bất lương, chính ông ta, cần được
cải đạo. Vâng, thưa quý vị. Nhưng những gì ông ấy đã nói, vềmột
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số điều ông ấy đã nói, thì đúng. Không…nhưng những gì ông…
Hành động của ông ta, một ngườimà giếtmột người vì điều gì đó
giống như thế, điều đó kinh khủng, đó là tội lỗi. Đúng thế.

Mà Ngài đã rải ra đầy dẫy hướng về chúng ta…

153 Ồ, hãy đợi, tôi đã không đưa ra chữ đó “địa vị làm con,” phải
không? Tôi có trễ quá không? Chúng ta hãy xem đồng hồ nầy
ở đây, mấy giờ rồi. Được rồi. Chỉ—chỉ chúng ta hãy dành mười
phút nữa vì nhiềungười đã đếnquá lâu. Hãy xem.Hãy xem.

154 “Địa vị làm con,” để tôi chỉ ra cho anh em bây giờ tại sao điều
đó đã được thực hiện.Một người cha cómột vương quốc lớn, ông
cỡi ngựa đi đây đó. Bấy giờ ông đã có một người con trai được
sanh ra. Ô, ông rất vui sướng! (Đó là Đức Chúa Trời.) Vì thế anh
em biết người cha đó làm gì không? Ông kiếm một người nuôi
dưỡng, một người giám hộ thực sự tốt nhất. Anh em biết người
giám hộ là gì rồi, phải không? Đó là một thầy giáo. Ông kiếm
người thầy thực sự tốt nhất ông có thể thấy trong cả nước. (Và
rồi chúng ta sẽ đi tiếp bây giờ, hãy lắng nghe.) Và ông tìm người
thầy tốt nhất ông có thể tìm được. Ông thực sự không nhận một
người láu lỉnh, ông muốn cậu con trai của mình trở nên là một
chàng trai chân thật.

155 Anh em chẳng muốn con cái của mình cách đó sao? Chắc
chắn muốn, điều tốt nhất anh em có thể cho chúng! Vâng, thưa
quý vị. Vậy nếu một người xác thịt nghĩ điều đó, anh em nghĩ
Đức Chúa Trời nghĩ gì về con cái của Ngài? Sự tốt nhất Ngài có
thể có được.

156 Vì thế, ông muốn một người sẽ là thật thà. Vậy thì, người
không muốn người…muốn có một người để nói, “Bây giờ, kìa,
ta—ta…Junior, con cứ làmbất cứ điều gì conmuốn, con yêuquý.”
“Ồ, vâng, thưa cha, ừ-m, cậu ấy sẽ trở nên tốt, cậu ấy làmột chàng
trai tốt.” Vỗ nhẹ một cái trên lưng cậu ấy và lấy cọng rơm trên
mũ của nó. Không, không. Con người đó ắt sẽ bị sa thải ngay lúc
nầy. Chắc chắn. Người muốn có một người sẽ trung thực. Nếu
chàng trai đó đúng, hãy nói với chàng. Nếu không, hãy nói cho
chàng biết điều gì sai.
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157 Và nếu người cha trần thế nghĩ rằng…Anh em chẳng muốn
có một con người thật thà với anh em, một người giám sát chân
thật về con cái mình chăng? Chắn chắn rồi. Thế thì, anh em nghĩ
Đức Chúa Trời nghĩ gì? Và Ngài biết; chúng ta thì không, Ngài
biết. Chúng ta giới hạn, chúng ta không thể nói. Nhưng Ngài thì
vô hạn và biết.
158 Vì thế, anh em biết Cha đã làm gì không? Ngài không bao giờ
nói, “Ta sẽ đưamột giáo hoàng để trông coi con cái Ta.”Ngài cũng
không bao giờ phán, “Ta sẽ lấy một—một giám mục.” Không,
không. Ngài đã không làm thế, bởi vì Ngài biết giáo hoàng sẽ
sai lầm, giámmục cũng sẽ vậy. Hiểu không? Ngài không bao giờ
phán, “Ta sẽ lấymột tổng giám sát để trông coi các hội thánh của
Ta.” Không, không.
159 Ngài đã có Đức Thánh Linh. Đó là Gia Sư của Ngài, ừ-m, để
nuôi dạy con cái Ngài. Tốt lắm. Thế thì làm thế nào bạn biết Đức
Thánh Linh biết điều đó? Ngài phán qua môi miệng con người.
Thế rồi làm sao bạn biết Ngài đang nói Lẽ thật? Khi bạn thấy
Đức Thánh Linh phán quamôi miệngmà đang nói Lẽ thật chính
xác mọi lần, tiên đoán và làm ứng nghiệm thật hoàn toàn, giống
như Sa-mu-ên đã nói, thế thì bạn biết điều đó là Lẽ thật. Nó đang
xảy ra đúng. Bởi vì Đức Chúa Trời đã phán, “Nếu người đó nói và
những gì người nói không ứng nghiệm, thì đừng nghe người, vì
Ta không ở với người. Nhưng nếu người nói ứng nghiệm, ồ, thế
thì hãy nghe người, vì Ta ở với người.” Hiểu không? Anh em đấy.
Đó là cách Ngài thực hiện.
160 Bây giờ, thế rồi Người đi dạo quanh. Bây giờ, anh emnghĩ Gia
Sư ấy sẽ nói gì nếu Người phải lên với Cha? Và nói, “Con cái của
Ngài—của Ngài đang hành động kinh khủng. Tôi nói với Ngài,
cậu con trai ấy của Ngài, cậu ấy, hừm, cậu ấy là kẻ nổi loạn. Cậu
ấy là một người thô lỗ, tôi chưa bao giờ thấy một người như thế!
Chao ôi, Ngài biết cậu ta làm gì không? Và cô con gái ấy của Ngài!
Ồ, chà, tôi không biết Ngài sẽ làm gì với cô ấy. Ừ-m. Ồ, Ngài biết gì
không? Cô ấy trông thật giống như cô ấy…Cô ấy tô vẽmọi thứ lên
mặt trông giống như những cô gái ngoài kia. Dân Phi-li-tin. Đúng
thế, thưaNgài, cô ấymuốnhànhđộng giống nhưhọ làm.”

“Con gái Ta à?”
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161 “Đúng, con gái Ngài.” Đó là điều Đức Thánh Linh phải nói
về hội thánh ngày nay. Không ngạc nhiên khi chúng ta không có
một sự phục hưng. Hiểu không? Bây giờ, điều đó đúng.

“Còn về con trai củaNgài à?Hả? Cũng giống như vậy.”

“Cái gì?”

162 “Thế đấy, Ngài biết Ngài luôn nói rằng những chiên kia nên
sống thành bầy trong đồng cỏ trên đó có Thức Ăn cho chiên ở
đấy. Đúng thế, Ngài biết cậu ấy đã làm gì không? Cậu đã dẫn
chúng xuống trong đám cỏ dại dưới đó. Chỉ đưa chúng xuống đó
và và némhết chúng vào lạch nước đó, và để chúng ởnằmquanh
quẩn trong đám cỏ dại đó, để chúng ăn những nhánh liễu già, và
chúng rất đáng thương đến nỗi hầu như không thể ra khỏi đó.”
Đó là những giám mục, những mục sư đã chối bỏ Quyền năng
ấy. “Thế đấy, Tôi nói Ngài sự thật, Tôi chưa bao giờ thấymột đám
chiên dễ bị hoảng sợ như thế trong đời Tôi.” Ngài không thích
điều đó. Không. “Và Ngài biết điều gì không? Những súc vật lên
đây, Ngài biết Ngài—Ngài đã bảo chúng nuôi mình nhờ cỏ linh
năng đó—đó, Ngài biếtmà, để làm cho chúngmậpkhông?”

“Đúng thế.”

“Ngài biết cậu ấy đang cho chúng cái gì không?”

“Không.”

163 “Những cỏ dại già cỗi cứng như sắt. Vâng. Cậu ấy làm cho
chúng gia nhập những tầng lớp xã hội và mọi thứ. Ngài chưa
bao giờ thấy điều như thế trong đời Ngài. Ngài chưa bao giờ thấy
như thế trong suốt đời Ngài. Ngài biết cậu ấy đang làm gì không?
Đang đi ra ngoài ngẩng đầu lên, hút điếu xì-gà lớn. Cậu ấy ở cùng
vợ cậu ấy, cô ấy đang mặc quần soóc giống như dân Phi-li-tin
đang làm ngoài đó. Đúng thế.” Đó là loại sứ điệp của Đức Thánh
Linh phải ghi lại về giáo hội ngày nay. Bây giờ, anh em nghĩ gì
về điều đó?

164 Đó là địa vị làm con. Những gì Ngài…Ngài đã làm gì? Ngài
đã định trước chúng ta—chúng ta địa vị làm con. Ngài ban cho
chúng ta Đức Thánh Linh; nhưng, chờ một chút, địa vị làm con,
đó là điều chúng ta đang nói về. Địa vị làm con!
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165 “Ồ, Ngài biết cậu ấy làm gì không? Ngày nọ giám mục đến
gần, và bảo. Cậu ấy có buổi nhóm chữa lành ở dưới đó, và giám
mục đi ngang qua. Một người nào đó, một anh em đến gần và
đang cầu nguyện cho người đau. Và ông ấy nói, ‘Anh đừng làm
điều đó!’

“‘Ồ, ồ, vâng, thưa cha giámmục, tôi sẽ làm thế.’

“‘Anh đừng hợp tác.’

“‘Ồ, không, không, cha giámmục, chắc chắn là không.’

166 “Và nầy tôi đến và nói với cậu ta về Lẽ thật ngay từ Lời của
Ngài. Đấy, Nó đây nầy. Tôi đọc luật pháp của Ngài cho cậu ấy
chính xác điều gì để làm, và cậu ấy khôngmuốnnghe chúng. Cậu
ấy nói, ‘Ồ, đó là dành cho thời đại khác, con trai khác vàomột lúc
khác nào đó. Điều đó chẳng có ý nghĩa gì với tôi.’” Thế đấy. Điều
đó, vậy thì đó là Sự thật, thưa bạn. Vậy thì anh em chẳng thấy
giáo hội đang nhầm lẫn địa vị của nó, tại sao chúng ta không có
sự phục hưng, tại sao chúng ta không có những việc như thế xảy
ra? Đó là chỗ của nó.

167 Giô-suê đã nói, “Gát, tamuốn ngươi đến…ngay trong đây sắp
đặt chỗ của ngươi ngay ở đây theo như bản thiết kế, chỗ của
ngươi nằm ở đây, ngay đây. Ngươi hãy đi vào đây, Gát, và ở lại
đây. Hỡi Bên-gia-min, ngươi hãy đi ngay xuống đây. Và bây giờ
hết thảy các ngươi tránh xa địa phận của dân Phi-li-tin.” Và Giô-
suê trở về, ở đây hết thảy họ đã đi khắp xứ Phi-li-tin, có bữa tiệc
liên hoan lớn xưa, chỉ nhảy lên như thế, và hết thảy những người
đàn bà tô vẽmặt, và đang nhảy khắp nơi và đang cómột thời vui
sướng. Và Giô-suê gãi đầu, và nói, “Nầy cái gì thế?” Bây giờ điều
đó thật đúng những gì đang xảy ra; không phải tất cả, cảm ơn
ĐứcChúaTrời, không phải tất cả, nhưngquánhiều. Đúng thế.

168 Vậy thì điều gì xảy ra sau đó? Đó là điều đã xảy ra. Anh em
không hình dung Người đó, Đức Thánh Linh, hổ thẹn trước Cha
khi Ngài phải nói điều đó sao? Ồ, chao ôi! “Tôi—tôi—tôi đã nói
với với cậu ấy, nhưng cậu ấy—cậu ấy—cậu ấy chẳng muốn lắng
nghe Điều đó. Tôi đã nói với cậu ấy điều đó, và để cậu ấy đọc
ngay trong Sách. Tôi đã có—tôi đã có một chức vụ nhỏ đến gần
và chỉ cho cậu ấy thấy rằng Đức Chúa Jêsus Christ hômqua, ngày
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nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi. Và Ngài biết điều gì
không? Cậu ấy để một trong họ—để một trong họ những người
chăn dê già đi qua đây và nói với cậu ấy rằng điều đó dành cho
thời đại khác. Hiểu không? Và cậu ấy đã ngửi rất tệ lúc ông ấy
đi qua đó, với mùi dê, Ngài biết đấy, thuốc xì-gà, và Ngài biết
đấy, và đại loại như thế, ngửi mùi rất tệ khi ông ấy đi qua đây.
Hiểu không? Nhưng tôi nói cho Ngài biết, bầy dê đó có đủ huy
chương gắn trên mình cậu ấy, vì, tôi nói với Ngài, nếu Ngài viết
tên cậu ấy trên báo, nó có thể lấy (lời cáo phó của nó) mất nửa tờ
để viết danh hiệu của nó. Vâng, thưa Ngài, họ chắc thích cậu ấy
vượt qua đó vào trong đất ấy, nhưng, tôi nói cho Ngài biết, cậu ấy
chắc chắn không biết làm thế nào cho chiên ăn. Đó là một điều
về nó. Cậu ấy thực sự không muốn nghe Tôi,” Đức Thánh Linh
nói. “Tôi đã cố gắng nói cho cậu ấy biết rằng Ngài hôm qua, ngày
nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi, nhưng cậu ta—cậu
ta thực sự không muốn làm điều đó. Cậu ta là người hèn nhát
lớn nhất Tôi từng thấy trong đời Tôi. Đúng thế. Còn giáo hội đã
làm cho cậu ta làm một giám sát, một giám mục, vân vân, tất cả
dân sự đang lắng nghe cậu ta. Và rồi Ngài biết gì không? Người
ta lấy những…họ đã lấy một vật tầm thường cũ kỹ dưới đó mà
họ gọi là ‘ti-vi.’ Ngài mở vật tầm thường nhỏ bé như thế ra, và—
và những người đàn bà họ cứ tiếp tục và hành động kỳ quặc, hết
thảy các loại quần áo nửa kín nửa hở. Và, Ngài biết, nhiều con
gái của Ngài thì-…”

“Ồ, chắc chắn không!” Hiểu không?
169 Nói, “Vâng, đúng. Vâng, họ đang làm điều đó. Ừm. Một số
người trong số họ đang kêu la cho sự phục hưng, Cha ôi, một số
người họ thực sự muốn điều đó. Một số người họ thực sự đang
bước đi trong hàng lối, một số người đang đứng ngay đúng trên
Lời đó như họ có thể. Những người khác, Tôi không biết làm gì,
họ thì—họ đi ra khỏi đường lối đó. Ngài biết những người khác
đang làm gì không? Đang làm trò cười về họ, nói rằng, ‘Họ là chỉ
là một đám người huênh hoang.’”

“Ồ, điều đó làmTa cảm thấy khá bựcmình.”
170 Nhưng bây giờ chúng ta hãy thay đổi bức tranh. Bây giờ Cha,
con Ngài là một chàng trai tốt. Đúng—đúng theo Cha Ngài, đây
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là Gia Sư, Đức Thánh Linh. Mà đường lối Đức Thánh Linh, Người
nói, “Tôi sẽ bước đi,” Gia Sư nói, “Ta là…”
171 Người con nói, “Tôi sẽ bước đi đúng theo ý Ngài. Tôi sẽ đi
đúng với Ngài.”

“Ồ, đồi cao vô cùng, con trai à.”
172 “Tôi sẽ đi đúng theo ý Ngài. Tôi tin chắc nơi Ngài. Nếu tôi bắt
đầumệtmỏi, Ngài sẽ đỡ tay tôi lên và giữ chặt tôi.”

“Nhưng có những con sư tử trên đồi đó!”
173 “Chẳng có vấn đề gì chừng nào Ngài ở bên, chẳng có chút gì
khác. Tôi đang bước đi ngay với Ngài.”

“Có nhiều khó khăn trên đó, những vách đá trơn trượt.”
174 “Tôi không quan tâm, chừngnàoNgài nắm tay tôi, tôi sẽ bước
đi ngay với Ngài. Tôi sẽ bước đi ngay với Ngài.”

“Ồ, ngài biết điều gì không? Cha ngài thường làm thế, đấy.
Điều đó tốt. Vâng, thưa ngài.”
175 Hãy lên đỉnh đồi ở đó. “Ồ,” Người nói, “Ngài biết điều gì
không, Cha ôi? Con Ngài thật giống như bố như tạc. Người ấy
hoàn toàn, giống y như Ngài. Mọi Lời mà Ngài phán, người ấy
đều nói, ‘a-men’ với Nó. Ngày nọ tôi—tôi đã bảo người lật Kinh
Thánh, và Nó nói, ‘Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay,
và cho đến đời đời không hề thay đổi.’ Ngài biết người đã nói gì
không? Người đã la lên và giơ tay lên trời, và nói, ‘Halêlugia! A-
men!’ Ô! Và Ngài biết Nó nói ở đây, trong—trong Lời Ngài, Ngài
biết đấy, ở nơi mà Ngài đã phán, ‘Những việc, người nào tin Ta,
những việcmà Ta làm thì người cũng sẽ làm’?”
176 “Đúng, Ta nhớ đã viết Điều đó cho con trai Ta. Đúng thế, Ta
nhớ có viết Điều đó.”
177 “Ồ, khi người thấy điều đó, người thực sự la lên và nhảy lên
nhảy xuống, la lớn, ‘Halêlugia, Chúa ôi. Xin lấy tất cả thế gian ra
khỏi con. Xin làm cho con giống như Thế!’ Vâng, thưa Ngài. Và
đó là hết thảy những điều người đã làm!”
178 “Ô,” Cha đã nói điều đó, “Ta—Ta vui mừng về con đó. Đó là
người con tốt. Được rồi. Cứ tiếp tục để mắt đến người trong một
vài năm, xem thử người—xem thử người sẽ tiếp tục như thế nào,
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và người tiến bộ thế nào.” Sau nhiều năm trôi qua. “Nó tiến bộ
như thế nào?”

179 “Ôi, chao ôi, người đang lớn lên ngay trong ân điển! Ồ, chao
ôi! Người thực sự…Người đang ẩnmình trong rừng. Tôi đang nói
cho Ngài biết, người—người thật sự…Ồ, người chăn giữ chiên,
có thể cư xử thật—thật giống như Ngài làm. Người sẽ không bao
giờ cho chúng ăn cỏ dại. Người sẽ không bao giờ cho chúng ăn cỏ
cứng như sắt. Khi chúng đến gần, nói, ‘Chúng tôi muốn gia nhập
các giáo hội,’ người nói, ‘Ngậm miệng lại, các ngươi không cần
điều đó! Không, thưa quý vị. Đây là điều quý vị cần, “Hãy hối cải
và chịu phép báp-têm, ai nấy trong các ngươi, nhơn Danh Đức
Chúa Jêsus Christ, để được tha tội mình. Các ngươi sẽ nhận lãnh
sự ban cho Đức Thánh Linh.”’ Vâng, thưa Ngài, đó là những gì
người đã nói.”

“Ồ, người thật sự nói điều đó sao?”

“Vâng, thưa Ngài, chắc chắn thế.”

“Tốt, đó chính xác là đường lối Ta đã viết Nó.”

“Đó đúng là cách người nói Nó.”

“Ừm!” Vâng, thưa Ngài.

180 “Một số trong chúng đã nói, ‘Các ngươi hãy đợi trong thành
Giê-ru-sa-lem cho đến khi các ngươi nhận được quyền phép từ
trên Cao. Khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, các ngươi
sẽ làm chứng về Ta tại thành Giê-ru-sa-lem, xứ Giu-đê và xứ Sa-
ma-ri, và cho đến cùng trái đất.’ Khi người đọc điều đó, la lên
rằng, ‘Halêlugia, đó là điều anh em cần!’ Ngài biết người làm gì
không? Người đem họ xuống ngay đó cho đến khi họ nhận được
Nó, chỉ thế thôi, ở lại ngay với họ.

181 “Còn nếu họ bắt đầu làm ầm lên, người nói, ‘Hô, hô, hô, chờ
một chút, chờmột chút. Đó là cách hành động của những con dê,
không phải của chiên.’ Hiểu không? Hiểu không? Ô, đôi khi họ
cáu kỉnh một chút với người, nhưng người hồ như vỗ nhẹ trên
lưng họ một chút, nói, ‘Chờ một chút, suỵt-suỵt, suỵt-suỵt, suỵt.
Nó tốt thôi.’ Người thật sự biết làm thế nào để điều khiển những
con chiên đó. Vâng, thưaNgài, tôi nói choNgài biết.
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182 “Ngài biết gì không? Tôi đã thấy Tổng Giám mục A gì đó đã
nói với cậu ấy rằng, ‘không thể đến thành phố nầy và tổ chức
buổi nhóm.’ Nhưng, Ngài biết đấy, tôi phần nào đã dẫn dắt cậu
ấy, tôi nói, ‘Hãyđi dù sao đi nữa.’ Hiểu không? ‘Hãyhủybỏnhững
băng ghi âm nầy, và anh đừng để họ đi ra.’ Chúng tôi đã đi dù thế
nào đi nữa! Hãy đi qua vào những thành phố nầy ở đây, nói, ‘Ồ,
chúng tôi sẽ không tài-…’

183 “Và Ngài biết, ma quỷ đã đi xuống đó, nói, ‘Tôi đánh cược với
Ngài tôi có thể giữ anh ta ngoài thành phố đó.’ Tôi nói, ‘Không
được làm điều đó. Nếu tôi nói anh ta đi, anh ta sẽ đi. Tôi đánh
cược anh ta sẽ đi.’ ‘Không, không, không, không, không, tôi sẽ bảo
anh ta. Tôi sẽ đi xuống và nói, “Bây giờ, hết thảy những người đại
diện của tôi, hết thảy các anh hãy kết hợp lại với nhau. Anh em
không cần lão cuồng tín đó xuống đây, tất cả sự chữa lành Thiêng
liêng và thứ Thánh Linh cũ kỹ đó. Điều đó đã trôi qua với các sứ
đồ cách đây đã nhiều năm. Các anh biết điều đó không tốt, trở
lại đó.’” Hãy cố gắng cho chúng ăn thứ cỏ dại già cỗi cứng như
sắt, mọi thứ giống như thế. Họ…

184 “Nhưng, Ngài biết gì không, cậu ấy đã đi ngay xuống đó dù
thế nào đi nữa. Đã đi thẳng xuống dưới đó và bắt đầu ném ra
cỏ linh năng, từ…Và Ngài biết điều gì không, những con chiên
chúng bắt đầu ăn, chúng trở nênmập béo như có thể được. Vâng,
thưa Ngài. Trong khi họ đang có sự chữa lành và những buổi
nhóm và, Ngài biết đấy, nhiều người trẻ họ bắt đầu. Này, họ đã
thấy nếu như họ có được một bó to giống như cỏ linh năng đó.
Ngài biết họ đã làm gì với nó không? Nó thật tốt cho đến nỗi
họ chạy qua những người lân cận, nói, ‘Hãy nếm Điều nầy! Hãy
nếmĐiều nầy! Hãy nếmĐiều nầy!’ Đấy, không khí ở đó nếm thật
giống như ở ngay đây. Đây này Nó ở ngay đây. Ngay ở đây Nó ở,
đấy. ‘Chỉ ăn năn, mỗi người trong anh em, và chịu phép báp-
têm trong Danh Chúa Jêsus, đấy, anh em nhận lãnh Đức Thánh
Linh. Điều đó dành cho bất cứ người nào muốn, hãy để người ấy
đến, hãy để người ấy đến đây để thấy điều Kinh Thánh nói.’ Hiểu
không?Vàhọ thực sựđang cómột thời giờ trọng đại ở dưới đó.”

185 “Ô, đó là con trai Ta! Đó là con trai Ta. Ồ, Ngươi nghĩ nó đã
trưởng thành nhiều phải không?”
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186 “Vâng. Chắc chắn vậy,” Đức Thánh Linh nói. “Tôi đã cho
người những sự sát hạch. Chàng trai, tôi đã thử người cách nầy,
và thử người cách kia. Tôi đã ném người xuống, làm cho đau ốm,
Tôi để người dưới đó. Tôi bước đi nặng nề với người, Tôi để ma
quỉ làm mọi thứ nó có thể làm với người, người đi trở lại ngay.
Người trở nên không thay đổi. Đấy, đến gần lần nữa. Tôi đã làm
người đau ốm. Tôi đã làm điều nầy. Tôi đã ném người vào bệnh
viện. Tôi lấy người ra ở đây Tôi đã làm điều nầy, tôi đã làm điều
kia. Tôi khiến vợ người chống lại người, tôi làm cho những người
lân cận quay lại chống đối người, Tôi đã đảo lộn mọi thứ. Điều
đó đã không tạo nên một chút thay đổi nào. Nói, ‘Dẫu Ngài giết
tôi, tôi vẫn tin cậy Ngài.’ Tôi đã giết hết cả gia đình của người.
Tôi đã lấy đi điều nầy, tôi đã làm điều nầy, tôi đã làm hết thảy
điều nầy, tôi đã làm điều nầy, điều kia, điều nọ. Người vẫn đứng
thẳng lên, ‘Dẫu Ngài giết tôi, song tôi vẫn hầu việc Ngài! Ngài là
của tôi!’”
187 “Ồ! Tốt, Ta tin Chúng ta nên gọi người ra nơi nào đó để đến
một nơi đặc biệtmột chút và ban cho địa vị làm con.”
188 Bây giờ, khi người cha, trong CựuƯớc, hiểu rằng đứa con trai
củamình đã đến tuổi trưởng thành, và đã thích hợp để ban địa vị
làm con. Cho! Chúng được sanh ra là đứa trẻ, nhưng, khi chúng
có quyền làm con ngay lúc đó. Nhưng rồi chúng sẽ không bao
giờ hơn chỉ là một người con, chỉ là một người con bình thường,
cho đến khi chúng trưởng thành và tỏ ra cho biết chúng là gì.
Lúc đó, Ngài gọi người ấy ra vậy.
189 Vậy thì chúng ta ở đây, thưa hội thánh. Anh chị em sẵn sàng
không? Bây giờ hơi trễ một chút, mọi người cắn ngón tay mình,
tóm lấy linh hồnmình, và lấy hết can đảm, chờmột lát nữa. Hiểu
không? Bây giờ chúng ta sẽ sắp đặt hội thánh. Vậy thì khi hội
thánh đạt đến địa vị đó, Ngài phán, “Hỡi Ma-na-se, ngươi thuộc
về phía trên đây. Hỡi Ép-ra-im, ngươi ở trên đây.”
190 Rồi người cha đem họ đi đến nơi nào đấy, người cha làm, và
người đặt người con lên nơi cao giống như thế nầy, và người tổ
chức một lễ, và hết thảy họ đến chung quanh. Và người nói, “Tôi
muốnmọi người biết rằng đây là con trai tôi, và tôi nhận làm con
trai tôi. Và tôi muốn bất cứ ai đều biết, từ bây giờ, rằng tên của
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nó…Tôi đã mặc áo cho nó, một chiếc áo đặc biệt trên người nó.
Và tôi muốn anh em biết rằng tên của nó có thể được tin cậy trên
bất cứ chi phiếu nào như tên của tôi. Nó là con trai tôi, tôi nhận
nó vào gia đình của tôi, mặc dù là con từ khi nó được sinh ra. Từ
khi nó nhận lãnh Đức Thánh Linh, nó đã là con Ta. Nhưng bây
giờ Ta sẽ ban cho nó địa vị trong thẩm quyền. Điều gì nó sa thải
thì bị sa thải, điều gì nó tuyển dụng thì được tuyển dụng.

191 “Và quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi
nói với cây nầy, nếu các ngươi nói với núi nầy, ‘Hãy dời đi,’ và
đừng nghi ngờ trong lòng, nhưng tin điều các ngươi nói sẽ ứng
nghiệm, các ngươi có thể có những gì các ngươi đã nói.” Hiểu
không? Anh em đấy; anh em đấy. Hiểu không? “Người là con
của Ta.” Bao nhiêu người biết sự ban cho địa vị làm con đó, rằng
họ…họ đã được nhận làm con sau khi người đó đã chứngminh là
một…Mọi người từngđọcKinhThánh, sựban chođịa vị làmcon.

192 Vậy thì, Đức Chúa Trời đã làmgiống nhưvậy với ConNgài khi
Ngài đem Chúa Jêsus lên trên núi Hóa Hình. Ngài đem theo Phi-
e-rơ, Gia-cơ và Giăng lên đó, đó là ba người làm chứng của thế
gian.ỞđóĐứcChúa Jêsus,Môi-se và Ê-li, cùngĐức ChúaTrời, lên
trên núi. Ở đó họ đứng trên núi. Và, điều trước tiên anh em biết,
họ đã nhìn, và Đức Chúa Jêsus được vinh hiển ở trước họ. Đúng
thế không? Bao nhiêu người biết đó là lời Kinh Thánh? Ngài đã
làm gì? Ngài—Ngài đã mặc cho Ngài chiếc áo bất tử. Và người
nói, “Áo Ngài chiếu sáng nhưmặt trời.” Đúng thế không? Và một
đámmây bao phủ họ. Và Phi-e-rơ và Giăng cùng với họ, sấp mặt
xuống. Còn họ đã nhìn xem, ở đó Môi-se và Ê-li đang đứng, đang
nói chuyện với Ngài. Và Môi-se đã chết, và được chôn trong mồ
không có dấu vết trong tám trăm năm. Và Ê-li đã cỡi xe ngựa về
Trời, trước đó năm trăm năm. Chà! Nhưng họ vẫn ở đó! Họ đang
nói chuyện với Ngài ở đó. Đấy, Ngài đã cất Đức Chúa Jêsus lên để
gặp họ, để thấy hết thảy điều đó là gì, thấy ở đó, tỏ ra cho Ngài
thấy những việc nầy. Và họ đã nói chuyện với Ngài, đã có một
cuộc đàm luận với Ngài.

193 Lúc đó Phi-e-rơ đã nhìn lại phía sau lần nữa và sự vinh hiển
lìa khỏi Đức Chúa Jêsus, họ chỉ thấy Chúa Jêsus, và một Tiếng
từ trong đám mây vang ra, và nói, “Nầy là Con yêu dấu Ta, hãy
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nghe Người! Danh Người thật tốt như Danh Ta lúc nầy. Hãy nghe
Người!” Chính là thế, đã được chấp nhận, hay là những người
con được đặt để.
194 Bây giờ, đó là chỗ Đức Chúa Trời đang cố gắng đặt giáo hội
Ngũ Tuần vào trong Sách Ê-phê-sô. Hiểu không? Anh em, anh em
hiểu không? Chúng ta phải đi đến kết thúc bởi vì đang quá trễ,
đấy, những đứa trẻ bắt đầu buồn ngủ. Và tôi muốn đi xuống câu
nầy ngay ở dưới đây, nhưng tôi không thể làm điều đó, cho đến
câu thứ—thứ 13, đấy, phần cuối cùng, “đã được đóng ấn bằng
Đức Thánh Linh của lời hứa.” Chúng ta sẽ tìm hiểu câu đó vào
Chúa nhật, đấy. Nhìn xem. Bây giờ, làm thế nào, điều gì mang
chúng ta vào, và làm thếnào chúng ta được giữ bởi Điềunầy.
195 Nhưng bây giờ đối với “địa vị,” anh em thế nào? Anh em
trước tiên được sanh ra trong Nước Trời bởi Đức Thánh Linh.
Bao nhiêu người biết điều đó? Được rồi. Kế tiếp, anh em được
định trước cho điều gì? Địa vị làm con. Đó là gì? Anh em đã được
định trước cho địa vị đó.
196 Ồ, Chị Scott, tôi tin là thế, đang ngồi ở đây. Chẳng phải chị là
người ở trên nhà đó ngày nay sao? Một sự dạy dỗ đang đi khắp
đó đây trên thế gian, khắp các phần khác nhau của đất nước, tôi
đã nghe về điều đó, nhiều, rằng Chúa Jêsus thì ở trên đất nầy,
đang đi lại trong xác thịt, Ngài đi vào và làm điều nầy. Đó là lời
nói dối! Đức Thánh Linh của Ngài ở đây, và Ngài đang cố gắng
sắp đặt Hội thánh của Ngài, để làm cho Hội thánh Ngài ở trong
trật tự, đưa Nó vào trong miền Đất hứa, để họ có thể đi vào…để
hết thảy kẻ thù có thể bị đuổi ra khỏi.
197 Những người Ma-na-se không thể lấy đất của mình. Tôi
không thể có buổi nhóm chữa lành khi một nửa của…khi sự…
tôi đi ra ngoài đó và giảng phép báp-têm nhơn Danh Đức Chúa
Jêsus Christ, và—vànhững anh em tin vào thuyết ba ngôi nói, “Ô,
ông ta là lão Jêsus DuyNhất.” Và tôi không thể đi qua đây và có sự
chữa lành Thiêng liêng khi nửa số họ nói, “Sự chữa lành Thiêng
liêng được lắm,” và nhiều người vui mừng hưởng những phép
lạ của Chúa và nói, “Thôi được, tôi tin Anh Branham là một nhà
tiên tri, nhưng cho phép tôi hỏi anh đôi điều. Chừng nào Thánh
Linh ở trên anh ấy, thì anh ấy đang phân biệt, anh ấy là đầy tớ
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của Đức Chúa Trời. Nhưng sự Dạy dỗ của anh ấy rất khó chịu,
Nó không tốt.” Ai đã từng nghe chuyện vô lý như vậy không? Nó
cũng là thuộc về Đức Chúa Trời hay nó không thuộc về Đức Chúa
Trời. Điều đó đúng. Hết thảy là Đức Chúa Trời hay là không Đức
Chúa Trời. Đó là cách của nó. Nhưng anh em sẽ hành động như
thế nào?Ma-na-se sẽ không giữ đất củamình, Ép-ra-im sẽ không
giữ đất mình, Gát sẽ không giữ đất mình, Bên-gia-min sẽ không
giữ đất của mình, hết thảy họ đang chạy ra ở đây với dân Phi-
li-tin, và lẫn lộn hết thảy. Làm thế nào chúng ta sẽ được đặt để?
Nhưng chúng ta đã được sanh ra bởi Đức Thánh Linh, hết thảy
chúng ta. Đúng thế không? Chúng ta được sanh ra để làm gì?
Được định trước…Thế thì sau khi được sanh ra, chúng ta được
định trước cho địa vị làm con, được đặt vào trong Thân của Đấng
Christ. Anh emhiểu những gì tôimuốn nói không?

198 Thân thể của Đấng Christ là gì?Một số là những sứ đồ,một số
là những nhà tiên tri, một số là những giáo sư, một số là những
thầy giảng phúc âm, vàmột số làmục sư. Đúng thế không? Chúng
ta được kêu gọi đến. Những người khác có ân tứ nói tiếng lạ,
thông giải tiếng lạ, sự khôn ngoan, sự hiểu biết, những phép lạ,
làm những phép lạ, tất cả những ân tứ khác nhau nầy. Và vậy
thì họ có thể làm gì? Họ đã thực hành điều đó một chút. Điều gì?
Hãy để điều đó hoạt động tự do thực sự giống như tôi không biết
gì. Một người đứng lên, nói tiếng lạ, và người khác cứ tiếp tục,
nói, “Blrr, blrr, blrr, blrr, blii.” Ừ-m. Thầy giảng sẽ có sự giảng
dạy, kêu gọi hầu việc, và một số người đứng lên, nói tiếng lạ,
“Halêlugia! Vinh hiển thay Đức Chúa Trời!” Nếu thầy—nếu thầy
giảng cứ tiếp tục với sứ điệp củamình, được xức dầu, thế thì dân
sựnói, “Kẻ sa ngã đấy.” Đấy, chính là vì họ khôngđược dạydỗ.

199 Kinh Thánh đã nói tâm thần của các đấng tiên tri suy phục
các đấng tiên tri. Đức Chúa Trời không phải là tác giả của sự hỗn
loạn. Khi tôi đang đứng đây, hay một mục sư ở đây ở dưới sự
xức dầu của Đức Chúa Trời, cho dù anh em muốn nói tiếng lạ
thế nào đi nữa, anh em hãy giữ sự yên lặng của mình cho tới khi
Đức Chúa Trời đã làm xong ở đây. Thế thì nếu anh em nói tiếng
lạ, nó không thể chỉ là sự lặp lạimột số lời của Kinh Thánh, bởi vì
Đức Chúa Trời đã phán đừng lặp lại những lời vô ích. Nhưng đó
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là một sứ điệp trực tiếp cho một người nào đó. Hãy hỏi tôi một
lần, giơ ngón tay của anh em lên một lần mà Đức Thánh Linh có
bao giờ, dưới sự phân biệt, đã bảo người nào đó, lặp lại một lời
Kinh Thánh lần nầy đến lần khác không. Nó bảo họ điều gì đó
thì sai trật với họ và điều gì đómà họ đã làm, và điều gì đómà họ
phải làm hay điều gì đó đã phải xảy ra, hoặc điều gì giống như
thế. Đúng thế không?
200 Sự nói tiếng lạ và thông giải là vậy! Nếu có một người trong
hội thánh nói tiếng lạ, và người khác thông giải, hãy để họ nói
điều nầy: Hãy để Anh Neville đứng lên và nói tiếng lạ, và anh em
nầy ở đây đưa ra sự thông giải, nói, “Hãy nói người đàn ông nầy
rằng ngày hôm qua ông ta đã đi ra ngoài ở đây và đã làm điều gì
đó ông ấy không nên làm. Vậy thì bác sĩ đã bảo ông ta hôm nay
ông đã bị ung thư. Hãy đi làm điều đó đúng đắn, rồi trở lại đây
và làm cho đúng với Đức Chúa Trời.”

Người đó nói, “Thật vậy, đó là sự thật.” Thế thì Đức Chúa Trời
ở cùng anh em.
201 Nhưng làm thế nào chúng ta sẽ làm điều đó cách nầy? Hiểu
không? Nó chỉ là, “Blmp, blrr, blrr, blrr.” Chỉ là lung tung, bất cứ
cách nào, không có sự sắp đặt chút nào. Vậy thì đó là…Đấy, người
Ê-phê-sô, đang cố gắng…Đấy, họ nhầm lẫn điều đó. Thấy cách họ
nhầm lẫn điều đó không? Chúng ta đã được định trước cho địa
vị làm con của các con trai! Vậy thì bao nhiêu người hiểu điều tôi
muốn nói? Hãy giơ tay lên. Địa vị làm con! Chúng ta được sanh
ra trong Thánh Linh của Đức Chúa Trời, chắc chắn, nhận lãnh
Đức Thánh Linh, và kêu lên, “A-ba, Cha! Halêlugia! Vinh hiển
thay Đức Chúa Trời!” Chúng ta là, điều đó đúng, chúng ta là con
cái, nhưng chúng ta không thể nhận lãnh ở đâu khác. Chúng ta
không thể xông vào dân Phi-li-tin.
202 Hãy xem Billy Graham đang đứng ở đằng kia. Và người Hồi
giáo đó nói, “Hãy chứngminh Nó.”
203 Hãy nhìn Jack Coe đang đứng dưới xa kia. Và người vô thần
kia, giáo hội của Đấng Christ đó đang bắt tay với kẻ vô thần ngoài
đó, và đangnắm tay. Được cho là Cơ-đốc nhân,màbắt tay vớimột
kẻ xấu như Joe Lewis, và một nhà tư tưởng tự do, và thậm chí
chửi rủa Đức Chúa Trời và nói “không có chuyện như một Đức
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Chúa Trời, dù sao đi nữa, từ lúc ban đầu,” và những việc như thế.
Vàmột giáo hội mà tự xưng họ làmột hội thánh của Đấng Christ,
lại bắt tay với kẻ đó, và đang chọn phe phái để chống lại Anh Jack
Coe. Chúng ta sẽ làm bất cứ điều gì thế nào? Và những tín đồ Ngũ
Tuần, nhiều người trong số họ, chống lại ông ta; khi, mọi thầy
giảng, trong xứ chúng ta nên đứng trước vành móng ngựa với
anh, và nói, “Đức Chúa Trời ôi, xin ban xuống Quyền năng của
Ngài.” Đấy, chúng ta đấy, nơimànó không thể được đặt để.

204 Ép-ra-im không muốn ở lại. Một trong số họ đi qua ở đây,
chúng ta thấy người Ma-na-se đến ngay trên đây, nói, “Ô, chao
ôi, Chúa đã ban cho tôi một cánh đồng bắp tốt!” Rồi đến tại đây
qua ở đây, Gát, nói, “Thôi được, vậy thì, chờ một chút. Tôi cho
là nên trồng yếnmạch, nhưng tôi cũng sẽ trồng bắp. Halêlugia!”
Anh em hiểu không? Anh em không có gì để làm với bắp; hãy lấy
lúamạch, anh em có nhiệm vụ là trồng lúamạch. Anh em không
được chăn chiên khi anh em được cho là nuôi gia súc. Đức Chúa
Trời muốn sắp đặt hội thánh. Tuy nhiên mỗi một người họ lại
muốn làm việc giống nhau. “Halêlugia!” Và anh em không thể
bảo họ điều gì về việc đó. Không, không. Họ vẫn có bản chất của
dê đó, “Be, be, be, be, be, be, be.” Đấy, anh em không thể bảo
họ được. Đúng thế. Bây giờ, điều đó chẳng đúng sao? Và anh em
không thể sắp đặt hội thánh. Hiểu không?

205 Hội thánh được cho là được định trước cho sự ban cho địa vị
làm con cái, nơi một người…Đức Chúa Trời có thể lấy một người
và nhận người đó vào trong gia đình, và ban cho người ấy điều
gì đó. Mà, trước hết, thử điều đó và thấy quyền lợi của nó không.
Kinh Thánh đã nói thử thần linh. Người nầy tuyên bố một điều
nào đó, hãy thử xem nó và thấy nó đúng không. Nếu như nó
đúng, hãy làm cho đúng với điều đó. Rồi nói, “Lạy Chúa, xin gởi
cho chúng conmột điều gì khác.” Cứ di chuyển, đấy, cứ tiếp tục di
chuyển cho đến khi mọi người lấy chỗ của mình. Rồi anh em sẽ
thấy hội thánh của Đức Chúa Trời bắt đầu nhận lấy chỗ của nó.
Rồi là lúc người Phi-li-tin sẽ chạy lui. Những chiếc quần ngắn sẽ
bỏ đi, tóc sẽ để mọc dài xuống, những gương mặt sẽ được sạch;
những điếu xì-gà sẽ bị bỏ quên. Đúng thế. Khi Hội thánh bắt đầu
đi vào Quyền năng phi thường của nó, khi chúng ta cómột A-na-
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nia và Sa-phi-ra, và vài người trong họ. Vâng, thưa quý vị. Quý
vị sẽ thấy khi Hội thánh thánh khiết đó đứng với nhau trong
Quyền năng của Ngài, đặt đúng vị trí như các con trai của Đức
Chúa Trời, đã nhận vào trong gia đình của Đức Chúa Trời, Hội
thánh đầy quyền năng đang đứng đó trong sự vinh hiển của Nó.
Ô, đó là những gì Ngài sắp đến vì điều đó.

206 Thấy chúng ta đi cách xa như thế nào không, thưa các anh
em? Anh em thậm chí không thể đến với nhau trên lời Kinh
Thánh. Và bất cứ người nào, bất cứ người nào mà không thể
thừa nhận phép báp-têm bằng nước trong Kinh Thánh, nhơn
Danh Đức Chúa Jêsus Christ, người đó cũng bị mù hay điều gì
đó không ổn về tinh thần. Đúng thế. Và đó là nơi có sự tranh
chiến lớn.

207 Tôi sẽ—tôi sẽ nói bất cứ người nào mang đến cho tôi bất kỳ
lời Kinh Thánh nào ở đâu bất cứ người nào đã từng chịu phép
báp-têm trong danh nào khác ngoài DanhĐức Chúa Jêsus Christ,
trong hội thánh mới hình thành. Hay là, nếu người đó chịu làm
phép báp-têm bằng cách nào khác, người đó phải làm phép báp-
têm lại nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ, để nhận lãnh Đức
Thánh Linh. Anh em hãy đến chỉ cho tôi thấy. Không có chuyện
như vậy. Không có sự ủy thác như vậy. Khi Chúa Jêsus phán ở
đó, “Vậy hãy đi, dạy dỗ muôn dân, hãy nhơn Danh Cha, Con, và
Thánh Linhmà làmphép báp-têm cho họ,” Cha, Con, cũng không
Thánh Linh, không một tước vị nào là danh, không một ai trong
họ, Phi-e-rơ trở lại, mười ngày ngay sau đó, nói, “Hãy hối cải,
và chịu phép báp-têm, mỗi người trong anh em, trong Danh Đức
Chúa Jêsus Christ, để được tha tội mình.” Và khắp nơi trong Kinh
Thánh…

208 Thế thì ở đây là một số người được làm phép báp-têm ở dưới
đó, cách nào khác, bởi Giăng, chỉ đến với sự hối cải. Phao-lô nói,
“Anh emphải chịu phépbáp-têm lại. Anh emphải đến lầnnữa.”

209 “Ồ, nhưng chúng tôi đã được làm phép báp-têm bởi một
người thánh vĩ đại, là Giăng. Người đã làm phép báp-têm cho
Chúa Jêsus.”
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210 “Được rồi, đây là Phúc Âm. Đây là Thánh Linh của Đức Chúa
Trời đã đượcmặc khải cho tôi. Tôi là một sứ đồ của Chúa, và nếu
một thiên sứ từ Trời đến và giảng dạy điều gì khác…”
211 Hãy để tôi đọc điều đó. Kinh Thánh nói, “Nếu một thiên-…”
Phao-lô nói, “Nếu một thiên sứ từ Trời nói bất cứ điều gì khác,”
giám mục, tổng giám mục, giáo hoàng, người giám sát, người
ấy có thể là bất cứ cái gì, “nếu người đó giảng bất cứ điều gì
khác ngoài điều Nầy mà tôi đã giảng truyền cho anh em, hãy để
người đó bị nguyền rủa.” Không có…Chúng ta không có những
thói quen như thế. Không, thưa quý vị. Anh em thực sự…Thực
sự không có chuyện như thế. Anh em, chúng ta…Và thế thì—thế
thì, đấy, tại sao người ta không thể thừa nhận điều đó? Tại sao
người ta không—không—không muốn tin điều đó? [Một người
nào đó trong hội chúng nói, “Đã định trước”—Bt.] Hiểu không?
Một người nào đó đánh vào nó ngay ở đó, Gene à. “Đã định
trước,” một cách chính xác. Tại sao? “Tất cả những người Cha
đã ban cho Ta sẽ” (gì?) “đến cùng Ta.” Chính xác biết bao! “Tất
cả những kẻmà Cha đã ban cho Ta sẽ đến—sẽ đến cùng Ta.” Việc
gì với tôi,mà tôi đang cố tìmởđây? Chúng ta đâynầy. Tốt lắm.
212 Xin để tôi đọc câu nầy và rồi tôi sẽ nói với anh em điều mà
Phao-lô, những việc mà…Chính Sứ điệp tôi đã giảng tối nay, ở
đây là điều Phao-lô đã nói về sự định trước, về phép báp-têm
bằng nước nhơn Danh Đức Chúa Jêsus, phép báp-têm bằng Đức
Thánh Linh, sự sắp đặt trong hội thánh, và vân vân. Đây là điều
ông đã nói:

Tôi lấy làm lạ (đang nói với những người Ga-la-ti nầy)
rằng anh em đã vội dời bỏ đấng gọi anh em đến với…
ơn của Đấng Christ (Tôi rất xấu hổ về anh em, nói cách
khác, rằng anh em để một người nào đó đến đây, làm
anh em đi sai trật từ Đó.) đặng theo tin lành khác:

Mà chẳng phải có tin lành khác; nhưng có mấy kẻ làm
rối trí anh em, và muốn ngăn chặn tin lành của Đấng
Christ, ngăn chặn Tin Lành thật của Đấng Christ.

213 Nhưng hãy xem. Nào, nên nhớ, chính Phao-lô mà đã bắt mọi
người mà chưa chịu phép báp-têm nhơn Danh Đức Chúa Jêsus
Christ, đến và làm phép báp-têm lại nhơn Danh Đức Chúa Jêsus
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Christ. Bao nhiêu người biết điều đó là thật? Bao nhiêu người
biết chính là Phao-lô đã nói những sựmầu nhiệm nầy được giấu
kín từ khi sáng thế, và đã được mặc khải cho ông, rằng chúng ta
đã được định trước để trở thành con cái Đức Chúa Trời trong địa
vị làm con, chính là Phao-lô?Hãy xemđiều ông nói ở đây:

Nhưng dầu chúng tôi, hoặc thiên sứ trên trời, truyền
cho anh em một tin lành nào khác với tin lành chúng tôi
đã truyền cho anh em, thì người ấy đáng bị nguyền rủa.

214 Chỉ đừngnói, “Tôi khôngđồng ý với ông, thưa ông.” Cứđể cho
người đó bị nguyền rủa. Để tôi đọc câu kế tiếp:

Như tôi đã nói rồi, vậy nay tôi nói lại lần nữa, Nếu ai
truyền cho anh emmột tin lành nào khác với tin lành mà
chúng ta đã nhận rồi, thì người ấy đáng bị nguyền rủa.

215 Điều đó đúng. Bây giờ, thưa anh, chị em, nếu đó là Đức Chúa
Trời ngày nọ, và tôi—tôi nói rằng hi vọng không thiếu một chút
tôn kính nào, mà đã lấy tôi để thấy điều nhỏ nầy…Bây giờ, tôi dễ
bị kích động; tôi không nghĩ tôi dễ bị kích động, tôi thực sự được
ban ơn trong sự giảng dạy. Tôi không tự kiềm chế được và tôi giữ
anh chị em ở đây cho đến khi tôi biết anh chị em ngủ gục và mệt
mỏi. Nhưng, ồ, tôi…Nếu anh chị em—nếu anh chị em chỉ có thể
biết được tôi cần anh em ở trên đó như thế nào! Hiểu không? Và
khi tôi, tôi đã từng nói điều nầy, khi tôi…khi Ngài phán…Tôi đã
nói, “Điều đó sẽ làm…”

Ngài phán, “Ngươi cómuốn thấy sự cuối cùng là gì không?”

216 Và tôi đã nhìn lại và thấy chính mình đang nằm trên giường
ở đó. Chắc chắn anh em đã biết tôi khá lâu để biết rằng—rằng—
rằng tôi nói với anh chị em là Lẽ thật. Tôi muốn hỏi anh chị em
đôi điều, như Sa-mu-ên đã nói trước khi họ xức dầu cho Sau-
lơ, tôi có bao giờ nói với anh em điều gì nhơn Danh Chúa mà
không đúng không? Đúng thế không? Nó luôn luôn đúng. Tôi có
bao giờ đến xin tiền anh em hay bất cứ cái gì như thế không?
Không, đấy, tôi không bao giờ. Tôi có bao giờ làm điều gì ngoài
việc cố hết sức để dẫn dắt anh em đến với Đấng Christ không?
Chính xác.
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217 Bây giờ họ muốn nói tôi là một người thần giao cách cảm,
anh em biết đấy, một người nhận thức siêu cảm giác. Dĩ nhiên,
những việc đó phải dấy lên, Kinh Thánh đã nói thế. NhưGiam-be
và Gian-nét đã chống trả Môi-se, họ đã làm gần giống như Môi-
se đã làm, cho tới khi nó đến một đỉnh điểm. Đúng thế. Nhưng
nên nhớ, Giam-be và Gian-nét không thể chữa lành. Họ không
thể chữa lành. Họ có thể mang những bệnh dịch, nhưng không
thể cất chúng đi. Hiểu không? Được rồi. Vậy thì, Đức Chúa Trời
là Đấng Chữa Lành. Lời Đức Chúa Trời vẫn là Lẽ thật.

218 Tôi đã cố gắng chân thật với anh em. Tôi đã cố nói với anh
em Lẽ thật. Tôi đã—tôi đã…trong khoảng ba mươi mốt năm, tôi
đã đứng tại bục giảng nầy, lúc có lúc không, trong ba mươi mốt
năm, và ngày nào đó có thể lìa khỏi để đi đến miền Vinh hiển
bên bục giảng nầy. Đã có một người vợ, một con gái, cha, anh
em, tất cả những người bạn yêu quí, đều được chôn ngay bên
kia. Tôi đã nhìn những hộp đựng tro hỏa táng của họ và những
bông hoa đặt ngay tại đây, và biết ngày nào đó cũng sẽ là, của tôi.
Vậy thì, điều đó đúng. Nhưngmột cách chân thành, từ tất cả tấm
lòng của tôi, tôi nói với anh chị em bằng cả tấm lòng của tôi, tôi
tin tôi đã giảng cho anh chị em Phúc âm thật của Đức Chúa Jêsus
Christ. Tôi tin rằng anh em nên chịu phép báp-têm, mỗi người
trong anh em, nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ, và nhận lãnh
phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh. Và bất cứ khi nào anh em
làm, nó sẽmang đến cho anh emmột sự vuimừng, bình an, nhịn
nhục, nhân từ,mềmmại, tiết độ, nhẫn nại, trung tín.

219 Và ngày nọ, điều gì đã xảy ra với tôi vào buổi sáng đó, tôi
không biết. Tôi không thể nói cho đến lúc này tôi đã ở đây trong
thân thể của mình và chỉ thấy một khải tượng, hay tôi đã được
cất lên khỏi nơi đây, lên trên đó. Tôi không biết, tôi không thể
nói. Điều duy nhất tôi biết, rằng tôi—tôi luôn luôn sợ chết, chỗ
ngắn ngủi của nọc độc đó. Nhưng không sợ Chúa Jêsus sẽ đến
tiếp tôi, bây giờ, tôi không sợ điều đó, bởi vì tôi—tôi không khiếp
sợ điều đó; nhưng nếu tôi có thể gặp anh em và chỉ là một màn
sương mỏng thân quen đang bay ngoài không trung. Nhưng tôi
thấy bây giờ. Khi tôi đã thấy những người kia, họ đều là thật. Và
họ là những người mà đã từng hiệp hội với tôi trên đất, thậm chí
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với người vợ đầu tiên của tôi. Nàng không phải là vợ tôi, nàng
là em gái của tôi. Nàng không hề gọi tôi là chồng nàng, nàng đã
gọi tôi là anh trai yêu quý của nàng. Không có tình dục, không
có những cảm giác kiểu đó, nó không thể là; nó đã hoàn hảo, nó
là sự êm dịu, nó là sự hoàn hảo.

Tôi đang tự hỏi, tôi không biết, tôi đang tự hỏi: Có phải đó
là những gì nàng đã thấy, trước khi nàng lìa khỏi thế gian? khi
nàng đã ở nơi xa kia trong bệnh viện, khi tôi gọi nàng, và nàng
đã nói, “Billy, anh đã giảng điều đó, anh đã nói chuyện về điều
đó, nhưng,” nàng nói, “anh không biết nó là gì.” Nàng nói, “Em
không cònmongmuốn ở lại nữa.”

220 Tôi tự hỏi liệu đó có phải là những gì nó là không, với một
cụ già thánh thiện, tin kính đó F. F. Bosworth, người mà đã đứng
trên bục giảng này, người mà đã giảng với tôi khắp các những
phần khác nhau trên thế giới. Cụ F. F. Bosworth, tất cả anh chị
em, gần như, đã biết ông; một người cao tuổi thánh thiện, tin
kính. Hai giờ trước, ồ, khoảng một hay hai tuần trước khi ông cụ
đã ra đi, tôi đã đi với ông và ông đã nằm lại ở đó, con đường, gần
chín mươi tuổi. Cánh tay già nua nhỏ bé của ông vươn ra, cái
đầu hói của ông và chòm râu bạc trắng trên mặt ông. Tôi đã ôm
chầm con người già nua ấy trong tay mình và tôi la lên, “Cha tôi
ôi, cha tôi ôi, là xe và lính kỵ của Y-sơ-ra-ên.”

Vì nếuđã từng cómột người từngđại diện choNgũTuầnvà là
một sứ đồ thật, thì đó là F. F. Bosworth, trong sạch, thẳng thắn,
Phúc Âm chân thật, đấy, đó là Bosworth. Và khi tôi ôm người
trong vòng tay, và tôi đã la lên, “Cha tôi ôi, cha tôi ôi, là xe và
lính kỵ của Y-sơ-ra-ên.”

221 Người nói, “Con à, hãy ở lại cánhđồng.”Nói, “Hãyđánh thắng
một số gã trai trẻ nầy để chiếm cho được những cánh đồng nước
ngoài, nếu con có thể, trước khi họ có nhiều người cuồng tín ở
nơi đó. Hãy chiếm được họ bằng Phúc Âm thật mà con có, con
à.” Người nói, “Chức vụ của con chưa bắt đầu với những gì nó
muốn.” Nói, “Con làmột Branhammới toanh.” Nói, “Con còn non
trẻ, con trai à.”

Tôi nói, “AnhBosworth, tôi đã bốnmươi tám tuổi.”
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222 Người nói, “Anh chưa bắt đầu.” Ông nói, “Đừng để những
thầy giảng Ngũ Tuần trẻ nầy vượt qua đó với nhiều hành động
bậy bạ, và đầu độc công việc, và lấy đi tất cả những—những
người khôn khéo và cả đất nước chống lại Nó trước khi con đến
đó.” Nói, “Hãy tiến lên, Anh Branham, tiếp tục với Phúc Âm mà
anh đã có.” Ông nói, “Tôi—tôi tin rằng anh là một sứ đồ, hay là
tiên tri của Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta.”
223 Tôi đã nhìn vào anh, tôi ôm chặt anh trong tay. Tôi nói, “Anh
Bosworth, tôi muốn hỏi anh một câu. Thời gian hạnh phúc nhất
của anh…khoảnh khắc của anh…tất cả những năm mà anh đã
giảng đạo là gì?”

Anh nói, “Ngay lúc nầy, Anh Branham à.”

Tôi nói, “Anh biếtmình sắp chết không?”

Anh nói, “Tôi không thể chết.”

Tôi nói, “Gì…Tại sao anh nói đây là thời gian hạnh phúc nhất
của anh?”
224 Cómột cái cửa nhỏ. Anh nói, “Tôi đang nằmởđây hướngmặt
về cái cửa đó. Tận dụng bất cứ phút nào, Đấng mà tôi đã yêu, và
Đấngmà tôi đã giảng và đại diện, tất cả những năm nầy…đời tôi,
Ngài sẽ đến với cái cửa đó vì tôi, và tôi sẽ đi với Ngài.” Tôi đã
nhìn anh, tôi nghĩ, tôi—tôi đã nhìn giống như khi tôi sẽ đối với
Áp-ra-ham, Y-sác, hay Gia-cốp.
225 Tôi đã nắm tay anh, tôi nói, “Anh Bosworth, cả hai chúng ta
tin cùng một Đức Chúa Trời, chúng ta tin cùng một điều. Bởi ân
điển của Đức Chúa Trời tôi sẽ rao giảng cho đến khi hơi thở cuối
cùng lìa khỏi thân thể tôi. Tôi sẽ ở lại đúng với Đức Chúa Trời như
tôi biết cách để ở lại. Tôi sẽ không thỏa hiệp về Phúc Âm trên bất
cứ phương diện nào hay bất cứ nơi nào. Tôi sẽ ở lại đúng như tôi
biết ở lại. Anh Bosworth, tôi sẽ gặp anh trong một Xứ tốt hơn ở
đó anh sẽ không trẻ…hay cũng không già nữa, nhưng trẻ.”
226 Anh ấynói, “Anh sẽ ở đó, AnhBranham, anhđừng lo.”
227 Và một giờ trước đó, hai giờ trước khi anh chết…khoảng hai
tháng sau, lúc đó tôi nghĩ anhđanghấphối, vợ tôi đã đếnvà thăm
anh (anh luôn luôn nghĩ nhiều đến nàng), và rồi Bà Bosworth. Và
khoảng hai giờ anh đang nằm, đang ngủ. Anhngồi dậy, anh nhìn,
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và anh nhảy khỏi giường. Anh nói, “Mẹ ơi, ồ, đã nhiều năm rồi
con không gặp mẹ! Bố ơi! Anh Jim, ồ,” nói, “xem nào, mẹ là một
trong số những người con đem về với Chúa, ở Joliet, Illinois.”
Ông ấy đã chết được năm mươi năm. Hiểu không? Đúng! Anh
nói, “Chị là Chị A gì đó. Vâng, tôi đã hướng dẫn Chị đến với Chúa
tại—tại buổi nhóm ở Winnipeg. Đúng thế. Ồ, đây là Chị B gì đó.
Tôi không gặp chị…Vâng, đấy, chị đến tin Chúa tại nơi như vậy
như vậy.” Và tronghai giờ liền anhđãbắt tay với nhữngngườimà
anh dẫn dắt đến với Chúa. Bước ngay lại đến chỗ mình, và nằm
xuống, chéo tay trên ngực, và đúng là thế. Anh F. F. Bosworth
đã đi vào Xứ mà Chúa Jêsus đã để cho tôi thấy tối hôm nọ phải
không? Nếu đúng, anh là một người trẻ tối nay. Đức Chúa Trời
cho linh hồn anh yên nghỉ. Và xin cho tôi sống trung tín cho đến
khi tôi vào Xứ đó. Và xin cho tôi thật đúng là một—một đầy tớ
của Đấng Christ!

228 Tôi hổ thẹn về đời sống củamình. Tôi hổ thẹn-…tôi—tôi…Nếu
tôi đã phạm tội trước nhiều người anh chị em, anh chị em—anh
chị em có bổn phận đến nói cho tôi biết. Hiểu không? Tôi đã cố
gắng sống ngay thẳng trongmọi việcmàĐức Chúa Trời cho phép
tôi làm bởi ân điển của Ngài. Hiểu không? Hiểu không? Nhưng,
hãy xem, thưa các bạn, các bạn có trách nhiệm với tôi về điều đó
nếu các bạn biết điều gì sai trong đời sống tôi, hãy đến nói cho
tôi biết vậy. Và, nhìn xem, tôi có nghĩa vụ với các bạn để đứng
đây giảng dạy Phúc Âm thật. Tôi có nhiệm vụ đó với các bạn, bởi
vì tôi đang trôngmong thấymỗimột gươngmặt của các bạn, các
ông và các bà trẻ trung, ngay phía bên kia ngưỡng cửa trên kia.
Nó chỉ là một hơi thở giữa chỗ anh chị em hiện giờ và tại nơi đó.
Vậy thì, đúng thế. Nó ở tại đó.

229 Và cầu xin hết thảy ân điển của Đức Chúa Trời, Đức Chúa
Trời của Thiên đàng, không có sự báng bổ, nhưng trong sự tôn
kính, “Pa-pa,” vào ngày trọng đại đó khi chúng ta được hiện diện
trở lại nơi đây và có thân thể thuộc về đất lần nữa, để chúng ta
có thể uống, và ăn những trái nho và trái của đất. “Họ sẽ xây
những ngôi nhà và người khác sẽ không chiếm ở. Họ sẽ trồng
những vườn nho và người khác sẽ không ăn nó.” Hiểu không?
Một người trồng vườn nho, con trai người đó nhận lấy nó, và
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rồi con trai người nhận lấy, và của anh ta. Nhưng không ở trong
trường hợp nầy; người đó sẽ trồng nó và ở lại đó. Đấy, đúng thế.
Chúng ta sẽ ở đó mãi mãi. Và xin cho, ở trong Xứ đó, xin cho tôi
gặpmỗimột người trong anh chị em.
230 Và tôi biết rằng tôi đang nói chuyện ở đây thậm chí với quý
vị mục sư truyền đạo theo thuyết ba ngôi. Và, thưa các anh em
đồng lao của tôi, tôi không nói điều nầy—tôi không nói điều nầy
để gây tổn thương. Tôi, cũng là một người theo thuyết Ba ngôi,
tôi tin vào ba ngôi, ba thuộc tính của Đức Chúa Trời, (Cha, Con,
và Thánh Linh), nhưng không phải là ba Đức Chúa Trời. Hiểu
không? Tôi tin có ba thuộc tính, một cách tuyệt đối, Tôi tin điều
đó hết lòng, “Cha, Con, và Thánh Linh,” nhưng đó không phải là
ba Đức Chúa Trời. Chúng chỉ là ba thuộc-…hay ba chức vụ của
Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời từng sống trong cương vị làm Cha,
cương vị làm Con, và bây giờ là Đức Thánh Linh. Đồng một Đức
Chúa Trời trong ba chức vụ. Và họ có…
231 Còn Cha, Con, và Thánh Linh, thì không phải là Danh của
Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời có một Danh, và Danh Ngài là
Jêsus. Kinh Thánh nói, “Gia đình trên Thiên đàng được đặt tên
là Jêsus, và gia đình dưới đất được đặt tên là Jêsus.” Đúng thế.
Vì vậy Đức Chúa Trời có một Tên, Tên loài người. Ngài đã có…có
một tên được gọi là Giê-hô-va sắm sẵn, Giê-hô-va chữa lành, đó
là những danh hiệu về Thần tánh của Ngài. Nhưng Ngài chỉ có
một cái Tên: Jêsus! Và đó là Ngài.
232 Và thật vậy, hỡi anh em của tôi, nếu anh emkhông đồng ý với
tôi, hãy nhớ, tôi—tôi—tôi sẽ gặp anh em ở trên kia, dù thế nào đi
nữa. Hiểu không? Tôi sẽ—tôi sẽ ở đó với anh chị em. Và xin Đức
ChúaTrời banphước cho anh chị em. Và tôi yêu anh chị em.
233 Và tôi muốn hội thánh hãy nhớ bây giờ, sáng Chúa nhật
chúng ta sẽ tiếp tục từ chỗ nầy và tôi sẽ cố gắng không giữ anh
chị em ở lại lâu hơn hai giờ, để anh chị em có sự nhóm lại vào
buổi chiều, nếu chúng ta có thể được, và nếu tôi thực hiện tốt
như đã làm tối nay, mười giờ ba mươi. Anh em tha thứ cho tôi
không? Thưa các bạn, chúng ta không có nhiều thì giờ, các bạn
yêu quý. Tôi—tôi gọi các bạn “yêu quí” bởi vì các bạn thật như
vậy. Các bạn—các bạn là những người yêu quí của tôi. Các bạn
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biết gì không? Cho phép…Đây là một lời Kinh Thánh. Phao-lô đã
nói, “Tôi ghen tỵ với anh em (Hội thánh của Ngài) với sự ghen tỵ
tin kính, vì tôi đã gả anh em.” Anh em đấy, đã có điều đó. Chính
là điều đó. “Vì tôi đã gả anh em, gả anh em cho Đấng Christ, như
một trinh nữ tinh sạch.”
234 Vậy thì, nếu điều đó đúng thế thì vào ngày đó, ông nói…Họ,
dân sự đã nói với tôi, nói, “Chúa Jêsus sẽ đến với anh, và anh sẽ
dâng chúng tôi cho Ngài,” như một người trinh nữ tinh sạch. “Bị
phán xét bởi Lời mà anh em đã giảng cho họ.” Và, hãy xem, nếu
tôi giảng cho anh emchỉ những gì Phao-lô đã giảng cho hội thánh
của người, nếu nhóm người của ông đi vào trong, nhóm chúng
ta sẽ cũng thế, bởi vì chúng ta nhận cùngmột điều. A-men.

Chúng ta hãy cúi đầu trong khi chúng ta nói, “Xin Chúa ban
phước cho anh em.” Bây giờ…?…mục sư yêu dấu của chúng ta,
Anh Neville. 
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