
ĐẤNG CỨU CHUỘC SẢN NGHIỆP

 Cảm ơn, Anh Neville. Xin Chúa ban phước cho anh. Thật tốt
được trở lại lần nữa, sáng nay, trở lại trong nhà của Chúa.

Tôi tin có lần, có lời đã chép rằng, “Tôi vui mừng khi người ta nói
với tôi rằng, ‘Chúng ta hãy đi vào nhà của Chúa.’”

Charlie, ra khỏi đằng sau cái trụ đó, và lên trên đây và lấy
cho anh một cái ghế. Đến trên đây đi. Chị ơi, có một cái ghế phía
sau trong đó, nơi nào đó, chúng ta có thể chen vào không? Đây
là một chỗ ngay trên đây, chị à. Đến ngay trên đây. Đây, Charlie,
đến đây và ngồi xuống bên Banks trên nầy, để anh sẽ không phải
đứng. Mỗi lần chàng trai đó đến từ dưới Kentucky, đến trên đây,
anh ấy đứng lên, mỗi buổi sáng. Và chúng tôi sẽ đưa anh ấy lên
ngay trên đây.

2 Đây có một chỗ ở đây, trên cuối dãy ghế ở đây, dành cho
người nào khác. [Anh Neville nói, “Có một quý bà, cũng ở sau
đây.”—Bt.] Có một quý bà đang đứng ở phía sau, phía sau đó.
Đến ngay trên đây. Đây là một chỗ ngồi ngay ở đây, chị à, ngay
gần đây. Tiến lên ngay. Và tôi cho rằng có người nào đó ở trong
xe lăn ở đó. Phải không? [Một chị nói, “Anh Branham?”] Vâng.
[“Có một chỗ ngồi ngay ở đây.”] Có một chỗ ngồi khác ngay trên
đây. Nếu ai đó muốn có một chỗ, phía sau đó ở phía sau, ngay
đây là một chỗ ngồi tốt ở đây. [Một anh em nói, “Và đây là một
chỗ, Anh Branham.”] Đây, cũng có một chỗ tốt ngay trên đây,
thật thích hợp với chính anh. [“Một chỗ nữa, ở trên đây.”] Vâng.
Anh em có thể có một chỗ ngay ở đây. Nào, đến ngay đi, lấy chỗ
củamình. Và cứ cảm thấy thấy thật…

3 Chúng tôi muốn anh em được thoải mái trong khi chúng
tôi đang cố gắng mang đến Lời của Chúa. Ồ, chắc chắn là tốt
được ở đây.

4 Tôi đã không nhìn thấy Charlie ở trên bục. Anh ấy ở phía sau
đó hả? Ồ, đưa anh ấy ra đây. Chà! Tôi đã ở với Charlie, dưới đó,
vài ngày vừa rồi, và tôi không thể đi mà không ghé qua nhà anh
ấy và ăn, vì vậy tôi định đưa anh lên ngay trên bục giảng, sáng
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nay. Mỗi ngày anh đến trên đây, anh đứng gần bức tường ở đó,
thu xếp cho ai đó chỗ ngồi. Vì thế sáng nay tôi đã nhìn ra và thấy
anh đứng ở đó, tôi nghĩ, “Tôi sẽ—tôi sẽ bảo anh vào đây bây giờ.”
Ồ, thật là—thật là tốt. Bây giờ sáng nay chúng ta sẽ có một sứ
điệp từ Anh Russell Cox. [Anh Branham và hội chúng cười—Bt.]
Nellie ở đâu? Tôi…Thật là cơ hội tốt cho anh ấy. Ở đâu? Vâng.
Chính là thế.
5 Ồ, tôi rất vui khi thấy rất nhiều thân hữu ở ngoài. Chúa nhật
tuần trước khi tôi rời khỏi, tôi cảm thấy tệ suốt cả tuần. Tôi có
một người bạn tốt đang ngồi đây, đến từmiềnNam, AnhWest. Và
tôi đã đi quanh, qua cử tọa, chậm rãi. Tôi nói, “Tôi rất vui mừng
được gặp anh A Gì đó và anh B Gì đó,” và tôi nhìn lên ngay phía
trên AnhWest, và không hề—không hề để ý đến anh cho đến khi
anh bắt đầu đi ra ngoài. Rồi tôi nghĩ, suốt cả tuần, “Anh West sẽ
nghĩ tôi—tôi chỉ cố ý nhìn lướt qua anh ấy.” Nhưng anh ấy là—
anh ấy là một Cơ-đốc nhân, vì vậy anh ấy biết tốt hơn thế. Anh
ấy biết rằng tôi…một người bạn chân thật. Và tôi biết anh ấy biết,
tôi sẽ không làm thế.
6 Tôi đang suy nghĩ sáng nay, đi xuống, để thăm nhiều người
đến từ những nơi khác nhau. Bây giờ, đây là Anh West lại ở đây
lần nữa, sáng nay. Và Anh và Chị Kidd ở đây, đến từ Ohio. Vàmột
số của tôi…

Tôi biết Anh Evans thì ở đây. Tôi đã đến thăm anh ấy, chiều
hôm qua, ở nhà nghỉ, nhưng tôi đoán anh ấy đi ra ngoài với Anh
Fred và họ. Và tất cả họ đều đến từ Macon, Georgia, ở đây, mỗi
Chúa nhật mà tôi giảng. Từ Macon, Georgia, đó là một chặng
đường dài dưới đó. Khoảng tám trămdặm, hay dài hơn, tôi cho là
vậy, ở dưới đó. Lái xe cùng với gia đình anh, mỗi ngày tôi giảng.
Và đó là sự trung tín.
7 Và tôi đang—đang nghĩ, ồ, rồi, nếu bạn có những người bạn
như thế, mà muốn đứng bên bạn! Vậy thì, nó…những người này
họ không đến từ Georgia, và Ohio, và những vùng khác trong
nước, đến đền tạm nhỏ bé này ở đây, để nghe tôi chia sẻ. Họ
đang đến đây bởi vì họ tin vào Sứ điệp đó. Đó là những gì họ tin.
Họ đang tin Sứ điệp đó. Và rồi tôi phải nói về Sứ điệp đó cách
chân thật và chân thành! Bởi vì, không—không phải chỉ chính
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tôi, tôi đang đi sai, nhưng tôi lại đang dẫn người nào khác lạc lối.
Hiểu không? Và rồi Đức Chúa Trời sẽ để tôi chịu trách nhiệm về
lỗi lầm của họ, bởi vì tôi là người dạy nó. Hiểu không?
8 Và tôi nói với anh em, điều đó chắc chắn làm cho anh em
suy nghĩ sâu sắc khi anh em đi đến suy nghĩ về những lãnh vực
như thế. Vì vậy tôi—tôi biết ơn sâu sắc mỗi người trong anh em,
rất tốt để biết rằng anh em có thể lái xe hàng trăm dặm đó, qua
những con đường nguy hiểm và trên những siêu xa lộ này, nơi
mà thường xảy ra những tai nạn và các thứ. Niềm tin của anh
emvàoĐức Chúa Trời đã lái anh emvượt qua, dù thế nào đi nữa,
mang anh em đến đây và đưa anh em về. Chúng tôi rất vui khi
có những người bạn kiểu đó. Tôi cầu xin ơn phước dồi dào của
Đức Chúa Trời ở trên anh em.
9 Bây giờ, Chúa nhật tuần trước, tôi—tôi đã nói, “Ồ, chúng tôi
sẽ nói, và rồi tôi sẽ chỉ gọimột hàng người cầu nguyện.” Tôi đã cố
gắng thực hiện bằng cách nào đó, cố gắng tìm cách cầu nguyện
cho nhiều người hơn. Và nếu tôi làm nhiều như vậy Chúa nhật
tuần trước, tôi…ai đó sẽ đang cầu nguyện cho tôi. Tôi đã đi khỏi
đây, gần hai giờ. Và tôi—tôi đã không phát thẻ cầunguyện.
10 Phát thẻ cầu nguyện là một việc làm thô lỗ. Tôi không biết
anh em có biết điều đó, hay không, người ta ghét anh em. Và Anh
Banks Wood, nói, ngày nọ, trong khi chúng tôi xuống Kentucky,
rằng anh sẽ tình nguyện và phát thẻ cầu nguyện nếu Billy không
đến. Vì vậy Billy, là con trai của chính tôi, anh em biết, ồ, họ…
Tôi nhận được một vài lá thư, “Cậu ấy đã hứa với tôi một thẻ
cầu nguyện vậy mà cậu ấy đã không đưa nó cho tôi. Thằng nhóc
đó!” Vì vậy họ…Cậu ấy không thể phát chúng cho mọi người. Và
chúng ta không thể lấy quá nhiều vào hàng được! Hiểu không?
Cậu ấy phải bảo vệ tôi.
11 Và—và khi chúng tôi về, con dâu tôi nói, “Bill, ba sẽ phải đưa
Billy về lại đó với thẻ cầu nguyện, nếu không,” nói, “ba sẽ không
kéo dài quá lâu.”
12 Và, vì vậy, nhưng nơi mà tôi mắc phải lỗi lầm, là đang bắt
đầu sự phân biệt, thì ai đó quay lại, nói, “Tôi quên, mẹ muốn
được cầu thay.” Anh em biết điều gì họ đang trở lại vì, là vì sự
phân biệt đó, anh em thấy. Vì vậy, nhưng, tôi không trách họ. Tôi
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sẽ làm giống như vậy. Hiểu không? Tôi sẽ làm…Chúng ta là con
người, và tất cả chúng ta đều muốn sống, và chúng ta muốn biết
điều gì để làm. Đó là những gì chúng ta là…Nhưng anh em chỉ có
thể có được một mức độ nhất định với những việc đó, anh em,
về một ân tứ, và sau đó anh em gần như bị rửa sạch, khi một đôi
lần điều đó xảy ra.
13 Và vì thế Anh Banks đã phát thẻ cầu nguyện sáng nay, và
Billy tình cờ đến vào tối qua. Vì vậy tôi nghĩ điều đó là lạ thường,
có một người với danh tiếng tốt, những người giống như Anh
Wood, để phát ra thẻ cầu nguyện, khiến nhiều người theo anh
ấy. Tôi đoán là Billy không phiền. Anh ấy chỉ khiến họ theomình,
vì vậy cậu ấy cứ để như vậy. Được rồi.
14 Bây giờ—bây giờ tuần tới này tôi ở Dallas, tối thứ Sáu sắp đến
này, tại hội nghị Tiếng của Sự Chữa Lành. Nếu có ai ở gần đó, tôi
đến đó vì một đêm đó, để phát biểu trong hội đồng của họ. Và tôi
muốnnói về đề tài SựĐếnGầnVới Sự Thông Công, ý Chúa.
15 Và rồi, có lẽ, có thể là Chúa nhật kế tiếp, đó sẽ là Chúa nhật
kế tiếp này, nếu ý Chúa. Bây giờ tôi cũng không chắc chắn. Nếu
ý Chúa, tôi muốn quay lại và nói về đề tài mà tôi đã định nói
vào ngày hôm nay, Gió Trong Cơn Gió Lốc. Và tôi sẽ cầu nguyện
cho người đau, ngày hôm nay. Và đó hầu như còn hơn là một lời
khiển trách nặng nề đối với hội—với hội thánh vì tội lỗi của nó.
Và—và đó không phải là một đề tài tốt để nói khi anh em sẽ kêu
gọi một hàng người cầu nguyện. Anh em phải gây dựng niềm tin
của dân sự với một…với lời cầu nguyện, và với Đức Chúa Trời,
và để có đức tin. Vì vậy tôi đã nói với Anh Neville để thông báo
rằng sáng nay tôi sẽ nói về một đề tài khác, gây dựng niềm tin
trong dân sự, với Đức Chúa Trời. Nói cách khác, cáo trách dân
sự vì—vì không giữ các mạng lịnh của Đức Chúa Trời. Cách này,
ấy là gây dựng dân sự chung quanh, để có đức tin vào Đức Chúa
Trời. Anh em hiểu không?
16 Và trở lại trong phòng cầu nguyện sáng nay, hay phòng thu
âm đằng sau đó, một người bạn già thân mến của tôi, Anh Kidd,
támmươimấy, támmươi tuổi, đang ngồi đây. Nhiều người trong
anh em còn nhớ khi tôi vội vã đến anh ấy buổi sáng nọ, anh ấy—
anh ấy gần như…là cách đây một năm, cho đến nay. Hấp hối,
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bệnh tật rất khủng khiếp, và các bác sĩ bảo anh sống thêm một
tuần. Hay là, không phải một tuần, họ…Không thể sống cho đến
buổi sángmang anh ấy xuống ở đây, khoảng ba buổi sáng. Và bây
giờ anh đã đượcmột trăm lẻ năm tuổi, hay gần như thế. Anh nói,
cách đây một lát, anh trở lại để sống đến một trăm ba mươi hai
tuổi. Nói anh cảm thấy nhưmột thanh niên.

17 Anh Kidd, tôi tự hỏi anh có thể đứng lên không, để dân sự sẽ
biết thầy giảng già nầy là ai. Anh ấy đấy. Chúng ta hãy nói, “Cảm
ơn Chúa.” [Hội chúng nói, “Cảm ơn Chúa!”—Bt.] Một người sắp
chết vì bịnh ung thư, trong tình—trong tình trạng đó. Anh ấy có
một người bạn đồng hành thân yêu ở đó. Tôi mời chị ấy, cũng
đứng lên. Tôi chỉ…Chị Kidd, làm thế nào chị đứng lên đó? Vậy
thì, chị…Thấy làm sao chị ấy có thể đứng dậy nhanh thế không?
Nhanh hơn tôi nữa. Xin Chúa ban phước cho Anh và Chị Kidd.
Xin Chúa ban ơn dồi dào trên…Cảmơn, chị.

18 Họ đấu tranh qua những đồi núi của Kentucky, đi lên đi
xuống các con đường của cánh đồng mỏ than, bị tống ra, đuổi
ra, và làm trò cười, bị bắt bớ, sống nhờ bất cứ thứ gì đi nữa họ có
thể. Nghiền nhỏ bắp mà họ đã tìm thấy trên con đường mòn, ở
đâu đó, và sống vì Vương quốc của Đức Chúa Trời. Và tuy nhiên,
tám mươi tuổi, rao giảng Phúc âm. Bây giờ, họ không thể đi ra
ngoài vì quá già, vì vậy tôi cầu nguyện trên nhữngmiếng vải cầu
nguyện và gởi chúng cho họ, và họ cứ—cứ tiếp tục đem chúng
đến các bệnh viện và những việc như thế. Người ta đến và nhận
chúng. Bây giờ, điều đó thật sự đi vào lòng người. Phải không?
[Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Nếu anh em không thể ra để gặp
họ, anh em có thể gởi đến họ một miếng vải cầu nguyện, giống
như thế, những người có đức tin. Điều đó rất tốt.

19 Anh Rogers, cũng, đang ngồi chỗ nào đó ở đây hôm nay, bố
vợ của Anh Creech, bạn rất thân của tôi. Đi vào nhà anh ấy thật
giống tôi đi xuống nhà của Charlie và nhà củaNellie và họ ở dưới
đó bây giờ, và dưới Kentucky. Và—và trước đây thường đi xuống
đó và đi săn, mọi lúc, với anh ấy. Và ở đây, cách đây không lâu,
khoảng mười ba tháng, bác sĩ phát hiện anh ấy. “Bị ung thư, và,”
nói, “anh ấy chết.”
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20 Và tôi nghĩ, “Người bạn thân quý của tôi!” Cựu chiến binh,
Thế Chiến thứ Nhất, một người thật dũng cảm, gia đình anh
ấy. Và tôi đã làm phép báp-têm cho anh trong Danh Chúa Jêsus
Christ, nhiều năm trước, để anh được tha tội mình, biết lúc đó
rằng anh được đặt vào trong Thân thể của Đấng Christ, và đã sẵn
sàng đi gặp Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ, “Người anh yêu quý của tôi
sẽ đi bây giờ.” Đúng ngay sau khải tượng đó, hay trước khi khải
tượng đó đến với tôi, về Thiên đàng. Và rồi tôi đi xuống gặp anh
ấy, và trong căn phòng xuất hiện một cái cầu vồng. Đức Chúa
Trời đã thay đổi sự việc. Đó là cách đây mười ba tháng, và anh
vẫn còn ở đây hôm nay, đang ăn.

21 Anh ấy dùng vài loại thuốc, uống thứ nào đó vài viên loại
chất sulfur, làm cháy cả cổ họng của anh ấy ở đây. Và anh ấy sẽ ở
trong hàng người xin cầu nguyện, tôi nghĩ, sáng nay, đi lên. Và tôi
biết rằng tôi thông báo điều đó sau khi Billy phát thẻ cầu nguyện
ra rồi, hay sẽ phát, biết rằng họ sẽ phát ra thẻ cầu nguyện. Tôi
đã bảo con rể của anh ấy, người bạn tốt của tôi, Anh Creech, để
đưa—đưa anh ấy lên. Và tôi nghĩ, kẻo tôi bỏ sót anh, thế thì tôi
sẽ gặp và đưa anh vào một trong những phòng cầu nguyện ở
đây. Nhưng anh đã có một thẻ cầu nguyện. Và tôi nói, “Busty, tôi
muốn anh đi ra ngoài đó.” Tên anh là Everett. Chúng tôi chỉ gọi
anh ấy là Busty, ngắn gọn. Và anh—anh ấy…Tôi nói với anh, “Hãy
ra ngoài và đứng vào hàng cầu nguyện. Tôi thích cầu nguyện cho
anh trong lúc xức dầu ở trên hơn, cho điều đó.” Vì vậy tôi thích
có…Nếu tôi biết tôi đang được cầu nguyện cho, tôi muốn người
nào đó được xức dầu khi họ đang cầu nguyện cho tôi.

22 Bây giờ chúng ta hãy lật ra trong Kinh Thánh chúng ta, sáng
nay, mở ra tới Sách Ru-tơ. Tôi sẽ đọc vài lời Kinh Thánh ra từ
đây, ra từ Sách Ru-tơ. Và bây giờ ngay trước khi chúng ta đến
gần đề tài này…Nếu tôi muốn, tôi muốn thông báo đề tài của tôi
cho sáng hôm nay, được gọi là: Đấng Cứu Chuộc Sản Nghiệp. Và
tôi muốn đề cập đến điều đó từ bốn quan điểm khác nhau, về sự
cứu chuộc.

23 Suy nghĩ, Chúa nhật vừa rồi, đã giảng về cách Đấng Christ
đã đến để cứu chuộc chúng ta thế nào. Và rồi, ngày hôm nay,
tôi muốn nói về: Đấng Cứu Chuộc là gì? Ngài trở thành Đấng
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Cứu Chuộc như thế nào? Và, nên nhớ, một Đấng Cứu Chuộc cứu
chuộc anh em hoàn toàn, khi Ngài cứu chuộc anh em; khỏi tội
lỗi của mình, khỏi bệnh tật của anh em, khỏi mọi sự mà sai lầm.
Ngài là Đấng Cứu Chuộc.

24 Bây giờ, trước khi chúng ta đề cập đến vấn đề đó, chúng ta
hãy cúi đầu và thưa với Ngài, bằng lời cầu nguyện. Và bây giờ
với đầu chúng ta cúi xuống, tôi tự hỏi bao nhiêu người sáng nay,
trong sự Hiện diện, muốn được nhớ đến trong lời cầu nguyện,
bằng cách đưa tay lên và nói, “Lạy Đức Chúa Trời, thấy…ngài
biết rõ nhu cầu của con”? Xin Chúa ban phước cho các bạn,
mỗi người.

25 Lạy Cha Thiên thượng của chúng con, con rất vui, hôm nay,
rằng có một Quyền Năng Cao cả vĩ đại, biết rằng, Đức Chúa Trời,
mà chúng con có thể đến gần qua Con Ngài, Chúa Jêsus Christ,
và nhận được một—một câu trả lời cho những gì chúng con cầu
xin. Như trong buổi nhóm trước, chúng con đang nói về những
người đã đi lang thangmặc da cừu và da dê, và nghèo túng, đang
tìm kiếm một Thành phố mà Đức Chúa Trời là người xây dựng
và lập nên. Biết rằng nếu họ đã từngmột lần đến gần Ngài, họ có
thể tìm thấy Ngài ở đâu không! Như Gióp, ngày xưa, đã nói, “Nếu
tôi có thể đi, gõ cửa Ngài,” nói cách khác. “Nếu tôi có thể tìm thấy
Ngài—Ngài ở đâu, tôi sẽ đến Nhà với Ngài, và sẽ—sẽ nói chuyện
với Ngài, mặt đối mặt.” Nhưng không có cách nào để con ngươi
làm điều đó, bởi vì anh ta đã phạm tội, và đã tự phân rẽ và trở
thànhmột người xa lạ với Đức Chúa Trời.

26 Nhưng qua Người quý báu đó Đấng đã đến và mở lối, và đã
tha tội cho chúng con, và đưa chúng con đến trước Đức Chúa
Trời, không như những người xa lạ, mà như những con cái đến
với Cha mình. Biết rằng Ngài sẽ ban cho chúng con mọi nhu cầu
mà chúng con cầu xin. Một luật duy nhất được đặt ra, đó là, “Nếu
các ngươi có thể tin.” Đó là một sự thỏa thuận. Sa-tan tuyên bố
rằng chúng con sẽ không tin, và Đức Chúa Trời nói rằng chúng
con sẽ tin. Bây giờ trận chiến đang diễn ra, và chúng con là người
quyết định. Bất cứ đường lối nào chúng con quyết định, thì sẽ là
cách đó. Và đã có lời rất tuyệt vời chép rằng, “Mọi sự đều có thể
được cho những người mà tin.”
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27 Và ngày hôm nay, chúng con đang tin, đang đến, đang đến
gần Ngài vì ân huệ Thiêng liêng, cầu xin để Ngài sẽ nhậm lời cầu
xin của chúng con. Vàmỗi bàn tay đã đưa lên, Ngài biết dưới bàn
tay đó, trong tấm lòng họ, có ý nghĩa gì. Vì có lời chép, rằng, “Ngài
biết những ý định và những ý nghĩ của tâm trí, và có thể phân
biệt được tâm trí.” Và chúng con cầu nguyện, Đức Chúa Trời ôi,
để Ngài sẽ nhậm lời theo sự giàu có củaNgài và ân điển củaNgài,
đối với mỗi lời cầu xin được nêu ra.

28 Chúng con cũng cầu xin ngày hôm nay, Chúa ôi, để Ngài sẽ
giúp đỡ con, có lẽ là, người cần nhất, trong khán thính giả; biết
rằng, đặt trước con ở đây, là sự mua chuộc bằng Huyết của Đức
Chúa Jêsus. Có, có lẽ, những tội nhân đang ngồi ở đây, mà bị gắn
chặt với tội lỗi, thật khó cho họ, hầu như, không thể được, cho
họ bước ra để đến chỗ tin nhận Đấng Christ, chừng nào Sa-tan
còn trói chặt họ bằng quyền lực của hắn. Nhưng biết rằng có lời
chép, “Trong Danh Ta họ sẽ đuổi các quỷ.”

29 Và ban cho chúng con quyền phép ngày hôm nay, Chúa ôi,
qua việc rao giảng Lời, để xua đi mọi tội nghi ngờ và sự mê tín
và nỗi sợ hãi, ra khỏi tấm lòng và tâm trí của dân sự. Để những
người bị trói buộc trong những sự xáo động và nghi ngờ có thể
được mang đến trong vòng tay của Đấng Christ. Và cũng có lời
chép, rằng, “Họ sẽ đặt tay lên kẻ đau và kẻ đau sẽ được lành.” Đó
là những Cơ-đốc nhân đó ở đây, và bị trói buộc với các quỷ của
bệnh tật.

30 Chúa ôi, xin ban cho con ngày hômnay quyền năng, của Đức
Thánh Linh, để giải phóng mọi người đau yếu và bệnh tật mà ở
đây trong tòa nhà này ngày hôm nay, hầu cho Đức Thánh Linh
có thể có quyền trổi hơn trong mọi tâm hồn và mọi người mà ở
trong sự Hiện diện Thiêng liêng.

Xin phán với chúng con qua Lời Ngài. Lời Ngài là Lẽ thật.
Thật sự không biết điều gì để nói, nhưng đang chờ đợi sự lãnh
đạo của Thánh Linh, để Ngài hướng dẫn chúng con và dẫn dắt
chúng con trong mọi Lẽ thật. Xin nhậm lời, Chúa ôi. Xin nhận sự
vinh hiển về chính Ngài. Và xức dầu cho đầy tớ Ngài. Và Lời Ngài
được xức dầu rồi. Chúng con sẽ ngợi khen Ngài, như Ngài đem
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nó đến với mỗi tấm lòng, như chúng con cần. Chúng con cầu xin,
trongDanhChúa Jêsus Christ, Con củaĐứcChúaTrời. A-men.
31 Trước khi đọc, tôi có thể nói khẩu hiệu ngắn này mà tôi
rất thích.

Nếu có những con sông bạn không thể băng
qua,

Và có những ngọn núi bạn không thể vượt qua,
Cứ nhớ, Đức Chúa Trời trên Trời chuyên làm
thành

Trong các việc những người khác không thể
làm.

32 Tôi đang đọc từ Sách Ru-tơ, chương thứ 1.

Bấy giờ xảy ra trong đời các quan xét cai trị,…có một
cơn đói kém xảy đến trong xứ. Và một người nào đó từ
Bết-lê-hem xứ Giu-đa đi đến kiều ngụ trong xứ Mô-áp,
người, với vợ mình, và hai con trai mình,

Và người tên là Ê-li-mê-léc, và…vợ người là Na-ô-mi,…
các tên của các…các con trai người là Mạc-lôn và Ki-li-
ôn, đều là dân Ê-phơ-rát về Bết-lê-hem xứ Giu-đa. Và họ
đến trong xứ Mô-áp, và bèn ở tại đó.

Và Ê-li-mê-léc, chồng củaNa-ô-mi qua đời;…để nàng lại,
với hai con trai mình.

Và họ cưới vợ trong những người nữ Mô-áp; người
nầy…tên là Ọt-ba,…người kia tên là Ru-tơ: và họ cư ngụ
tại đó độ mười năm.

…Mạc-lôn và Ki-li-ôn cả hai cũng qua đời; để những
người đàn bà ở lại…người đàn bà ở lại không chồng
không con.

Và bà đứng dậy với con dâu mình, đặng bà có thể từ xứ
Mô-áp trở về: vì bà…có nghe trong xứ…bà đã nghe nói
rằng CHÚA đã thăm viếng dân sự Ngài ban lương thực
cho họ.

Vậy người lìa bỏ chỗ mình đã ở, và cùng hai con dâu
mình; và họ lên đường để trở về xứ Giu-đa.
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Và Na-ô-mi nói cùng hai con dâumình rằng, Hãy đi, trở
về nhà mẹ mình: và cầu CHÚA lấy ơn đãi hai con, như hai
con đã đãi các người thác, và đã đãi ta.

Và nguyện CHÚA ban cho hai con được bình yên, ở nơi
nhà chồng mới. Rồi người hôn họ; còn họ cất tiếng lên,
và khóc.

Và họ nói với người rằng, Chúng tôi sẽ trở về với mẹ đến
dân sự của mẹ.

Và Na-ô-mi đáp, Hỡi các con gái ta, hãy trở về: sao
các con muốn đi với mẹ làm chi? Mẹ há còn những con
trai trong lòng, để các con có thể…để…có thể làm chồng
chúng con sao?

Hỡi các con gái ta, hãy quay lại, trở về đi; vì mẹ già quá
không lấy chồng được nữa. Lại dầu bây giờ mẹ nói, ta có
lòng trông mong, nếu tối nay ta cũng sẽ có một chồng,
dẫu ta sanh đẻ con trai đi nữa;

Chúng con há lại muốn đợi cho đến khi chúng nó được
khôn lớn? Các con sẽ ở lại vì chúng…vì của chúng…mà
không lấy chồng khác hay sao? Không, hỡi các con của
mẹ; vì nỗi sầu thảm của mẹ cay đắng muôn phần hơn
của chúng con vì cớ tay của CHÚA đã giơ ra chống lại mẹ.

Và họ lại cất tiếng lên, và khóc lần nữa: đoạn Ọt-ba hôn
từ biệt bà gia mình; còn Ru-tơ không chịu phân rẽ người.

Và người nói rằng, Nầy, chị con đã trở về với quê hương
mình, và với thần của nó: con hãy trở về theo nó đi.

Và Ru-tơ thưa rằng, Xin chớ nài tôi lìa khỏi mẹ, cũng
đừng bảo tôi phân rẽ mẹ: vì mẹ đi đâu, tôi sẽ đi đó; và mẹ
ở nơi nào, tôi sẽ ở nơi đó: dân sự của mẹ sẽ là dân sự của
tôi,…Đức Chúa Trời của mẹ sẽ là Đức Chúa Trời của tôi:

Mẹ chết nơi nào, tôi muốn chết, và được chôn nơi đó:
nguyện CHÚA làm vậy cho tôi, và cũng làm nhiều hơn nữa,
ví bằng có sự chi khác hơn sự chết phân cách tôi và…mẹ
và tôi.

33 Tôi muốn lấy chủ đề cho buổi nói chuyện ngắn sáng hôm
nay, khi tôi giảng dạy nó, cố mang một đức tin đến cho anh chị
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em, về sự cứu chuộc, và nó là gì, và làm thế nào để nhận được nó.
Tôimuốnđặt chủ đề cho nó:Đấng CứuChuộc SảnNghiệp.
34 Bây giờ, để cứu chuộc bất cứ thứ gì, là để “mang nó trở về.”
Điều gì đó mà đã bị mất, giống như bỏ vào trong một hiệu cầm
đồ. Và anh em đi đến và chuộc lại cái đó, nó được chuộc lại
bằng một giá. Rồi nó là tài sản cá nhân của anh em, sau khi anh
em đã chuộc nó lại. Nhưng luật chuộc lại, ở Y-sơ-ra-ên, phải là
một người bà con thân nhất, để chuộc tài sản hoặc thứ gì đó
đã bị mất.
35 Câu chuyện của chúng ta bắt đầu vào thời những nhà cai
trị của Y-sơ-ra-ên, mà là những quan xét, sau cái chết của Giô-
suê. Và tìm thấy một bức tranh rất đẹp về điều này, đọc khoảng
năm hay sáu chương đầu trong Sa-mu-ên Nhất, và anh em sẽ—
anh em sẽ thấy câu chuyện thật này về nó.
36 Nhưng bây giờ chúng ta sẽ bỏ qua để vào nội dung chính
của chương này. Mà, cách đây không lâu, tôi bắt đầu với Sách
Ru-tơ này, và trong suốt ba hay bốn tuần, để đọc xong nó. Bắt
đầu đọc Sách Khải huyền, một lần, và gần như, mất cả năm, mới
đọc xong Nó. Cứ mỗi đoạn Kinh Thánh ngắn liên kết với nhau,
toàn bộ, qua suốt Kinh Thánh. Thật là tuyệt. Do đó, chúng ta biết
Kinh Thánh được hà hơi. Vì, hoàn toàn đúng và mọi lối, không
có văn chương nào khác được viết mà sẽ không mâu thuẫn với
chính nó ở nơi nào đó.
37 Quyển Sách này được viết cách đây hầu như bốn ngàn năm,
những Sách trong Kinh Thánh. Và chúng được viết bởi một số…
Tôi quên thật sự bao nhiêu người đã viết chúng rồi. Tôi đã
nhớ. Nhưng, tôi xin lỗi. Tôi muốn nói là sáu mươi mấy, nhưng
tôi—tôi thì—tôi thì…Có lẽ tôi sai chỗ đó. [Một anh em nói, “Bốn
mươi.”—Bt.] Bốn mươi. Bốn mươi người đã chép Kinh Thánh,
trong khoảng hàng ngàn năm trước, không hề biết nhau, hoặc
thấy nhau, hoặc đọc sau người khác, nhiều lần. Và không có từ
nàomâu thuẫn với từ khác. Nó được hà hơi!
38 Bây giờ, nhiều người nhìn xem Sách Ru-tơ này, như họ
nói, “Đó là một câu chuyện tình trong Kinh Thánh.” Kinh
Thánh là một câu chuyện tình. Toàn bộ Kinh Thánh là một câu
chuyện tình.
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39 Không chỉ Nó là một câu chuyện tình, nhưng Nó còn là một
nhà tiên tri. Không chỉ Nó là một nhà tiên tri, nhưng Nó cũng
là một lịch sử. Không chỉ Nó là một—một câu chuyện tình, một
lịch sử, một nhà tiên tri, Nó còn là Chính Đức Chúa Trời. Bởi vì,
“Ban đầu đã có Lời, và Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Lời là Đức
Chúa Trời.” Vì vậy, Lời là Đức Chúa Trời được in ra. Điều đó phải
giải quyết nó, thưa anh em; Đức Chúa Trời được in. Đức Giê-hô-
va, được in ra trên một cuốn Sách. Và không điều nào trong nó
chỉ là loại chuyện tưởng tượng hư cấu nào đó, nhưng hết thảy
nó hoàn toàn là Sự thật. Mỗi nhóm từ của Nó, bám vào linh hồn
anh em. Đó là ở Đó. Nó là Lẽ thật, và Đức Chúa Trời sẽ sao chép
lại Lời Ngài.
40 Và câu chuyện này đã được chép, và tất cả những bản thảo
cũ. Khi người ta đang phân biệt Kinh Thánh, những người thánh
khiết, khi họ đang cố gắng gộp nó lại trong Cựu Ước, Sách Ru-tơ
này là một trong những Sách nổi bật nhất mà họ đã chấp nhận.
Tại sao? Nếu nó chỉ là một câu chuyện tình, tại sao trước giả và
những hiền triết cổ xưa chấp nhận sách này như được hà hơi?
Bởi vì, có một sự khải thị giấu kín trong Nó. Và trong khải thị
được giấu kín này, anh em bắt gặp ý nghĩa đích thực. Điều đó sẽ
mang anh emđến thật gần với Đức Chúa Trời.
41 Và tôi cầu nguyện, cả linh hồn tôi, sáng nay, để Đức Chúa
Trời sẽ chạm đến mọi tấm lòng, quá mê muội, cho đến khi Ngài
sẽ bày tỏ chính Ngài ra, thật sự Ngài là gì, trong câu chuyện này;
Ngài là gì với anh em; làm thế nào để chấp nhậnNgài. Vàmột khi
anh em thấy điều đó, nó thật quá đơn giản, anh em tự hỏi làm
thế nào anh em đi trên đỉnh điểm của nó. Nhưng điều đó chỉ có
thể được tỏ lộ bởi Đức Thánh Linh.
42 Bây giờ, nhiều người, việc đọc Kinh Thánh, đọc Nó, chỉ đứng
dậy và đọcmột trang, và đọcmột trang. Anh em sẽ không bao giờ
hiểu được Nó. Bởi vì, Nó ở trong những điều bí ẩn. Và Chúa Jêsus
đã cảm tạ Đức Chúa Trời vì làm cho Nó như vậy. Phán, “Ngài đã
giấu Nó khỏi mắt của kẻ khôn ngoan và cẩn trọng, mà bày tỏ Nó
với những con trẻ muốn học biết.”
43 Như tôi đã thường nói. Bà Branham ngồi phía sau đó, sáng
nay. Nhưng khi tôi ở các nước ngoài, nàng sẽ viết cho tôi một lá
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thư. Nàng sẽ nói, “Bill yêu quý, em đang ngồi ở đây, tối nay, với
các con. Em đang nghĩ về anh.” Và nàng tiếp tục và viết những
gì nàng sẽ viết. Nhưng tôi—tôi yêu nàng, và tôi biết nàng quá rõ,
tôi có thể đọc được ẩn ý. Tôi biết chính xác những gì nàng đang
nói, đấy, dầu nàng viết nó ra trên đây hay không. Hiểu không?
Bởi vì, tôi biết những gì nàng đang nói. Tại sao là thế? Đó là một
mối quan hệ gần gũi. Chúng tôi làmột. Hiểu không? Và nàng biết
tính của tôi, tôi biết tính của nàng. Nàng không…
44 Nàng có thể chỉ ngồi và nhìn xem tôi. Tôi có thể nói với anh
em những gì nàng sẽ nói, đấy, bởi vì tôi—tôi hiểu nàng rất rõ.
Và nàng có thể hiểu tôi cách giống như vậy. Vậy thì, điều mà làm
điều đó, là sự tin tưởng lẫn nhau. Tình yêu!
45 Sáng hôm qua, chúng tôi đang nằm trên một chiếc giường
hơi trễ một chút, và bọn trẻ không phải đi học, và chúng tôi
phải nói chuyện về những điều khác nhau. Và cách mà…“Bị
ghét là gì?”
46 Tôi nói, “Lòng căm ghét đã cómột sự khởi đầu, vì thế nó phải
có kết thúc. Tình yêu không có điểm khởi đầu, vì thế nó không có
điểm kết thúc. Lòng căm ghét là mãi mãi. Tình yêu là Vĩnh cửu.
Lòng căm ghét bắt đầu và lòng căm ghét sẽ chấm dứt. Tình yêu
không bao giờ đã bắt đầu và Nó sẽ không bao giờ kết thúc.” Hiểu
không? Nó là Vĩnh cửu.
47 Và khi một người đàn ông yêu một người phụ nữ và kết hôn
với cô ta bởi vì cô ấy chỉ xinh đẹp, sẽ cómột kết thúc đối với điều
đó. Nhưng khi một người đàn ông tìm thấy một người phụ nữ
mà anh ta yêu, anh ta không biết tại sao, nhưng anh ta yêu cô
ấy. Và cô ấy tìm thấy người đàn ông mà cô yêu, cho dù anh ta
trông như thế nào đi nữa. Anh yêu cô ấy. Cô ấy yêu anh. Đó là
một người bạn Đời đời trong miền Vinh hiển. Họ sẽ s-…Sự chết
cũng không có điều gì khác có thể phân rẽ họ, bởi vì họ thì từ sự
Đời đời. Và họ đã bước ra, trong khoảng cách thời gian, và sẽ trở
về lại với sự Đời đời. Sự Đời đời đã rơi xuống trên một thân thể,
được gọi là thời gian, rồi nó đi ngay trở lại vào cõi Đời đời một
lần nữa. Nó không thể hưmất.
48 Một người phụ nữ đẹp, vẻ đẹp đó sẽ phai tàn, thật chắc chắn.
Bạn có được nó trong vài năm. Có lẽ, ngày nay, cô ấy đang uốn éo
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dưới đường phố, một người nữ nào đó ănmặc hở hang, đang gởi
nhiều linh hồn vào địa ngục hơn tất cả các quán rượu trong đất
nước này. Nhưng cô ấy sẽ cứ uốn éo dưới đường phố, nghĩ cô ta
là điều gì đó. Như Kinh Thánh đã nói, “Họ ngóng cổ bước tới, liếc
mắt trêu ngươi, õng ẹo,” (đó có nghĩa là uốn éo) “khi họ đi,” trong
thời cuối cùng. Làm ứng nghiệm lời Kinh Thánh, mà không biết
điều đó. Họ đứng trong sân, mặc những áo quần phóng đãng,
đàn ông nhìn vào cô ta, và không biết. Cô ta có lẽ là đức hạnh,
với chồng hoặc bạn trai, khi cô ấy có thể làm như vậy; nhưng,
vào Ngày Phán xét, cô ta sẽ trả lời cho tội tà dâm với hàng trăm
người đàn ông. Một linh ở trên họ, mà họ không biết nó. Kinh
Thánh nói, “Lõa lồ, đui mù, mà không biết điều đó.” Điều đáng
thương là, “Không biết điều đó.”

49 Nhưng anh em có biết, rằng hình dáng khá tốt đó, mà Đức
Chúa Trời đã ban cho cô gái ấy, có thể bị thối rữa vào lúc này
Chúa nhật sắp đến không? Người đàn ông cao, tóc đen và đẹp
trai đó có thể không là gì ngoài chỉ là một đống rác, vào Chúa
nhật tuần tới. Tất cả điều đó hưmất.

Nhưng mà ở bên trong, Đức Chúa Trời, tình yêu, cuộc sống
dành cho Đời đời. Vậy, hãy chăm nhìn bên trong. Hướng đôi mắt
của anh chị em tới đích.

50 Bây giờ, câu chuyện này bắt đầu điều gì đó về thể cách ấy,
như một người nữ hiền hậu, đáng yêu. Tên bà là Na-ô-mi. Na-
ô-mi nghĩa là “vui thích.” Ê-li-mê-léc là chồng bà, nghĩa là “thờ
phượng.” “Sự thờ phượng vui thích” là gia đình của bà. Họ có
một con trai,Mạc-lôn,một người nghĩa là “sự đau ốm.” Và Ki-li-
ôn, người khác, nghĩa là “mệt mỏi, chán nản, buồn rầu.” Đó là
gia đình ấy.

51 Và có một cơn đói kém trong xứ Y-sơ-ra-ên. Và lỗi lầm đầu
tiên một người Do Thái từng làm, là, rời bỏ vùng đất đó. Đức
Chúa Trời đã ban cho họ vùng đất đó. Khi Áp-ra-ham được ban
cho vùng đất đó, Đức Chúa Trời nói với ông đừng rời khỏi xứ đó.
Và ông đã phạm sai lầm khi ông đi xuống Ghê-ra, gặp khó khăn.
Một người Do Thái không bao giờ được rời khỏi xứ Palestine. Đó
là phần của người ấy.
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52 Và họ đã bị trôi dạt, trên khắp thế giới. Và bây giờ họ đang
trở về lại. Ồ, thật chúng ta cómột câu chuyện thật thú vị như vậy
ở đây, sáng nay. Họ đang quay trở về.
53 Na-ô-mi đã ra đi vì nạn đói kém, Na-ô-mi và Ê-li-mê-léc, và
họ đến xứ Mô-áp.
54 Bây giờ hãy quay trở lại nguyên nhân của câu chuyện, vậy,
khi anh em lắngnghe, anh emsẽhiểu thấuđược điều đó là gì.

Bấy giờ, người Mô-áp-…người Mô-áp, có nguồn gốc từ một
đứa con không hợp pháp, từ các con gái của Lót. Sau khi họ thoát
khỏi trận mưa diêm sinh ở thành Sô-đôm, bởi lòng nhân từ của
Đức Chúa Trời, thì các con gái phục cha uống rượu và đến nằm
cùng với cha, nhưmột người vợ. Họ sinh ramột đứa con. Vàmột
trong chúng là nguồn gốc, và đãmang đến dân—dân củaMô-áp,
được cho là những người tin Chúa, nhưng đã bị pha trộn ngoại
giáo. Và, đấy, rời miền đất hứa, dù sao đi nữa thì đó cũng là điều
tồi tệ, để kiều ngụ ởmột vùng đất khác,mang đến tai họa.
55 Và bất kỳ lúc nàomàmột người tin Chúa từ bỏmảnh đất Đức
Chúa Trời đã ban cho của mình! Nhiều lần, trên chính trường,
cuộc bầu cử này sắp đến và vân vân, một người tốt có thể là một
người tốt, và anh ta sẽ đi lang thang ra khỏi những vùng đất đó.
Giống như một vị mục sư nào đó tôi biết, đã chạy để được chức
thị trưởng của thành phố. Và khi ông ta làm thế, đã ra khỏi vùng
đất hầu việc củamình, và Sa-tan vồ lấy ông ta.
56 Nếu bất kỳ một Cơ-đốc nhân nào rời bỏ những vùng đất đó.
“Ồ, tôi sẽ chỉ đi xuống, tối nay, ngồi với đám con trai trong phòng
đánh pun, một lúc. Tôi sẽ không làm điều gì hại. Tôi sẽ chỉ uống
một tí rượu thôi.” Anh em đã ra khỏi mảnh đất của mình. Hãy
quay trở lại. Anh emchỉ đi theo xuhướng gặp phiền toái.
57 “Ồ, tất cả những cô gái còn lại hút thuốc. Tôi sẽ thửmột lần.”
Chị em đã ra khỏi mảnh đất của mình. Đừng làm như thế. Hãy ở
lại trong xứ sở. Đừng, “Ồ, mọi người ở trên đây, họ gọi tôi là, ‘Cổ
hủ.’ Họ gọi tôi là, ‘Lỗi thời.’” Hãy ở lại đó, dù sao đi nữa. Đó là chỗ
của anh chị em. Hãy ở trong Đấng Christ.
58 Na-ô-mi, vì nạn đói, đã đi lang thang ra khỏi xứ và đến Mô-
áp, tìm bánh. Bà không phải làm điều đó, bởi vì những người
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còn lại trong số họ ở lại trong Giu-đa, Bết-lê-hem. Bết-lê-hem có
nghĩa, là Bê-tên, “nhà của Đức Chúa Trời,” nhà của sự ngợi khen.
Và họ đã ở lại đó.

59 Và bà đã đi ra cùng với chồng mình. Và hai con trai của bà
đã cưới những cô gái Mô-áp. Nhưng nếu Đức Chúa Trời ra lệnh
làm điều gì đó, điều đó sẽ xảy ra dù sao đi nữa. Đó là lý do tại sao
tôi tin chắc vào sự định trước, sự biết trước những điều của Đức
Chúa Trời.

60 Rồi chúng ta thấy, ở trên đó, sự chết đã đập vào gia đình, và
họ bắt đầu quay trở lại. Đã giết chết…Con trai chết, cả hai con
trai đã chết, và người cha đã chết. Và Ru-tơ cùng Ọt-ba, và Na-ô-
mi, bắt đầu trở về.

61 Bây giờ, tôi muốn ví sánh, sáng hôm nay, Na-ô-mi, bà lão đó,
với một giáo hội Chính thống, giáo hội Chính thống Do Thái. Ru-
tơ, người Mô-áp, dân Ngoại, là một Hội thánh Cơ-đốc giáo, Hội
thánh Mới.

62 Và tôi muốn đề cập đến điều đó, từ bốn giai đoạn khác nhau,
Ru-tơ. Tôi đã viết nó ở đây. Ru-tơ, quyết định, quyết định của
nàng; Ru-tơ, phục vụ; Ru-tơ, nghỉ ngơi; Ru-tơ, được ban thưởng.
Khi chúng ta trở lại: Ru-tơ, quyết định; Ru-tơ, sau khi nàng đã
quyết định, thì Ru-tơ đang phục vụ; rồi Ru-tơ đang nghỉ ngơi; rồi
Ru-tơ được ban thưởng.

63 Bây giờ, trên đường trở về, có một lần, như sự hiện hữu của
nàng là hình bóng của Hội thánh, hay Cơ-đốc nhân. Như, mỗi
cá nhân đại diện cho toàn bộ dân tộc Cơ-đốc. Anh chị em đã
biết điều đó chứ? Anh chị em, trong cách cư xử của mình, trong
cách anh chị em hành động và những gì anh chị em làm, anh
chị em đại diện toàn bộ Thân thể của Đấng Christ. Anh chị em
nói, “Nhưng tôi chỉ là một tín đồ thường.” Đó không phải là vấn
đề. Khi anh chị em nhận lấy danh đó của người Cơ-đốc, anh chị
em đại diện Đấng Christ và Hội thánh của Ngài. Anh chị em nên
sống như thế. Anh chị em nên sống giống như quý ông, giống
như quý bà. Đừng bao giờ làm những việc thuộc về thế gian, bởi
vì toàn bộ đôimắt của Thiên đàng và trần gian đều nhìn vào anh
chị em, để đại diệnmột điều đó. Dù anh chị em yếu đuối thế nào,
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anh chị em nhỏ bé thế nào, hãy ngẩng đầu thẳng lên, bởi vì anh
chị em là Cơ-đốc nhân.

64 Vậy thì, Ru-tơ là một người ngoại giáo, đã hầu việc thần
tượng, và Ọt-ba cũng vậy. Và họ đang trên đường, trở về xứ của
mẹ chồng. Bởi vì, bà đã nghe, rằng, ở dưới Bết-lê-hem xứ Giu-
đa, rằng Đức Chúa Trời đã cất khỏi nạn dịch, và dân sự đang có
bánh. Bà đã ở trên đó khoảng mười năm, vì vậy Edersheim nói,
“khoảng mười năm,” sử gia.

65 Và trở về, buồn bã (và chồng bà đã chết, các con bà đã chết),
với hai nàng dâu của bà. Rồi bà đã quay lại, khuyên, và ngước
nhìn họ, và nói, “Tại sao các con đi với mẹ làm chi? Bây giờ, các
con không thể làm gì được nhưng chỉ gặp khó khăn thôi.” Nói,
“Mẹ rất tiếc vì tay củaĐức ChúaTrời đã giơ ra nghịch lạimẹ.”

66 Bao nhiêu lần dân Y-sơ-ra-ên đã nghĩ vậy, không biết rằng tất
cả là chương trình của Đức Chúa Trời! Thật bức tường than khóc
chỉ ở bên ngoài Giê-ru-sa-lem, vẫn ở đó! Những tảng đá cũ của
đền thờ, họ đã nhặt chúng lên và làm một bức tường. Và chúng
được chùi, đánh bóng, từ nước mắt và sự than khóc, của bàn tay
người Do Thái, khóc lóc và cầu xin Đức Giê-hô-va, “Hỡi Đức Giê-
hô-va!” Họ không nhận ra rằng thì giờ của họ đã đến gần bây
giờ. Những bức thành than khóc, “Những tảng đá này đã từng
chứa đựng HòmGiao ước. Vua Đa-vít đã ngước nhìn những tảng
đá này. Ôi Đức Giê-hô-va, Ngài ở đâu?” Hiểu không? Không biết
rằng chẳng bao lâu Vua của nó sẽ trở lại, Đấng Cứu Chuộc của
nó. Họ đã phải bị đuổi ra, trong ít lâu.

67 Na-ô-mi tự hỏi, “Tại sao tay của Chúa đã quá độc ác với mẹ,
hỡi con dâu của mẹ? Đức Chúa Trời đã đuổi mẹ ra. Mẹ là một
người bị ruồng bỏ. Mẹ không biếtmẹ đã làm gì, nhưngmẹ làmột
người bị ruồng bỏ.” Hiểu không?

68 Đức Chúa Trời đang thực hiện chương trình của Ngài. Bởi
vì, “Mọi sự hiệp lại có ích cho những người yêu mến Đức Chúa
Trời,” cho dù sự việc là gì đi nữa.

69 Bà nói, “Hãy trở về với mẹ của các con đi, và tìm thấy sự yên
nghỉ trong nhà mẹ của các con. Chồng các con đã chết. Và các
con là những phụ nữ còn trẻ, đẹp. Hãy trở về. Hãy trở về quê
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hương các con. Nghỉ ngơi nơi đó. Cầu xin Đức Chúa Trời thương
xót các con, bởi vì các con đã tử tế với người đã chết. Và các con
đã sống tiết hạnh từ khi chồng các con chết. Và các con đã tử tế
với mẹ, một bà góa già không có chồng, và các con đã gắn bó với
mẹ. Hãy quay trở về, và Đức Chúa Trời cho con yên nghỉ nơi nhà
mình.” Họ đã khóc.

70 Bà nói, “Nếu…Mẹ già rồi. Mẹ không thể có thêm con cái được
nữa. Nhưng nếu mẹ có chồng và có con, thì điều đó có ích gì
chăng? Các con sẽ không bao giờ chờ đợi đứa trẻ đó.” Trong thời
ấy điều đó hiển nhiên là luật lệ. Rằng nếu người con trai này
chết, hay…và, của người đó, người con trai khác chưa có vợ, sẽ
lấy vợ của người đã chết làm vợ để nối danh người anh đã chết.
“Nhưng, nó,” bà nói, “con đừng chờ đợi nó, những đứa bé này.
Vậy, hãy trở về và ở bình yên nơi nhà chồng mới của các con.
Hãy trở về nhàmẹ của các con đi.”

71 Và, Ọt-ba, hình bóng của giáo hội hâmhẩmđã từng khởi đầu,
một hìnhbóng của giáo hộimà sẽ không đi suốt đường. Nàngnói,
“Điều đó nghe phải lắm.” Vì thế, nàng hôn từ biệt bà gia và trở về
quê hương mình. Đó là loại người tin hâm hẩm, người muốn tin
Chúa Jêsus là Đấng Christ, rồi quay lại và trở về điềumàmình đã
từ bỏ. Đối với những người mà nhận lấy con đường với sự khinh
miệt của Chúa, và rồi đi lòng vòng, trở lại. “Giống như chó liếm
lại đồ nó đã mửa, và heo lăn lóc lại trong vũng bùn của nó,” như
Kinh Thánh đã nói.

72 Vậy thì, Ọt-ba đã trở lại với các thần của mình. Nhiều lần
chúng ta quay lại với các thần của chúng ta—của chúng ta ban
đầu. Có thể chúng ta có đôi mắt ham muốn điều sai trái. Chúng
ta sẽ trở lại sự ham muốn lần nữa. Có thể chúng ta có những
thần tượng rượu, thần hút thuốc, thần nói dối, thần ăn cắp, tất
cả những loại thần tượng; và rồi xưng nhận và chịu phép báp-
têm, và rồi quay lại lần nữa. Thật đáng buồn làm sao! Hãy nhớ,
từ đây không hề đề cập đến tên nàng nữa. Nàng đã bị dứt phép
thông công bởi vì quyết định của nàng.

73 Hội thánh hâm hẩm, tín đồ hâm hẩm, như mỗi tín đồ đại
diện hội thánh. Mỗi người Mỹ đại diện đất nước Mỹ. Mỗi một
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người Đức đại diện cho nước Đức. Mỗi Cơ-đốc nhân đại diện cho
Đấng Christ.
74 Ở đây nàng đã trở lại, trở lại với việc mà nàng đã ra khỏi.
Cách mà những người đó, ngay cả những thầy giảng, đôi khi, sẽ
nhận đường lối của Chúa, và khi anh em nói chuyện với họ về
phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh: “Vô lý,” ngoảnhmặt với Nó.
Đấy là Ọt-ba.
75 Nói với họ về Danh của Chúa Jêsus Christ, rằng, “Không có
một Danh nào khác dưới Trời được ban cho giữa loài người bởi
đó mà anh em phải được cứu. Bất kể điều gì anh em nói và làm,
hãy làm tất cả trong Danh Chúa Jêsus Christ, nếu không có Danh
nào khác dưới Trời nhờ đó mà anh em được cứu.” Rồi Phi-e-rơ
đã nói, vào ngày đó, Ngày lễ Ngũ Tuần, “Nếu anh emmuốn được
cứu, hãy hối cải và chịu báp-têm, nhơn Danh Chúa Jêsus Christ,
để được tha tội mình.” Đó là cách để họ được tha tội. Và một
người, vì sự mến mộ của quần chúng, anh ta không thể nắm giữ
Kinh Thánh về điều đó. Nhưng bởi vì sự mếnmộ quần chúng, sẽ
hôn Hội thánh, hôn Sứ điệp, hôn Đấng Christ, “chào tạm biệt,”
và quay lại nơi mà anh ta đã ra từ hố. Ọt-ba, hâm hẩm, bị dứt
phép thông công.
76 Nhưng, ồ, tôi thích Ru-tơ thânmến đó biết bao! Nàng đã phải
quyết định. Tôi đã phải quyết định. Các bạn phải quyết định. Các
bạn sẽ không bao giờ đi ra ngoài những cửa này, sáng hôm nay,
mà không có một loại quyết định nào đó. Các bạn sẽ không rời
khỏi phòng, hômnay, nếu không trở thành người namhay người
nữ tốt hơn, hay người nam hoặc người nữ xấu hơn. Chối bỏ Nó,
các bạn sẽ tệ hơn. Thật sẽ khó hơn lần tới, cho các bạn đến với
Nó. Hoặc, các bạn sẽ đi ra tốt hơn.
77 Giờ phút quyết định đến trong đời sống của nàng. Giờ phút
quyết định đến trong mỗi đời sống mọi người. Và Ru-tơ phải
quyết định. Vì vậy, Kinh Thánh nói rằng mẹ chồng nói với nàng,
“Hãy trở về với các thần của con như chị con đã trở về. Hãy trở
về giống nhưngười hâmhẩmđi. Sao con không trở về.”
78 Thầy giảng Phúc âm, “Nếu ngươi muốn đi, thì cứ đi.” Thầy
giảng Phúc âm chân thật sẽ đặt điều đó trước một hạng người,
“Anh em phải quyết định. Anh em đứng trên đôi chân mình.”
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Người hâmhẩm, yếuđuối, ra ra vào vào, sẽ khôngnói thế. Nhưng
một đầy tớ thật của Đức Chúa Trời sẽ đặt nó trong lòng anh em,
“Hãy quyết định.”
79 Ru-tơ nói, “Mẹ đi đâu con sẽ đi theo đó. Dân sự của mẹ sẽ là
dân sự của con. Đức Chúa Trời của mẹ sẽ là Đức Chúa Trời của
con. Mẹ sống ở đâu, con sẽ sống ở đó. Mẹ thác nơi nào, con sẽ
thác nơi đó. Và mẹ được chôn nơi nào, con sẽ được chôn nơi đó.”
Đó là một sự quyết định đích đáng.
80 “Lạy Chúa, con sẽ nhận Ngài làm Cứu Chúa của con. Nếu
Kinh Thánh nói, ‘Hãy hối cải và chịu phép báp-têm trong Danh
Đức Chúa Jêsus Christ,’ con sẽ làm điều đó. Nếu Kinh Thánh nói
con ‘phải nhận lãnh Đức Thánh Linh,’ con sẽ nhận. Nếu Kinh
Thánh bảo con, ‘Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và
cho đến đời đời không hề thay đổi,’ con sẽ tin điều đó. Con sẽ
nhận lấy Kinh Thánh và Đức Chúa Trời, vì những gì Ngài đã viết
và những gì Ngài là, cho dù người khác nói gì đi nữa.” Đó là một
Ru-tơ chân thật.
81 Nàng đã quyết định. Nàng phải quay về hay tiến lên phía
trước. Sáng nay, chúng ta cũng ở trong tình trạng đó, lùi lại hay
tiến lên phía trước. Đừng bao giờ lùi lại. Chúng ta hãy tiến lên
phía trước.
82 Họ tiến về miền đất hứa, vào vùng đất của những con người
xa lạ. Ru-tơ, hình bóng về người tin hiện nay. Điều gì? Người tin
là gì? Khi chị ấy hay anh ấy đi ra, người đó từ thế gian, người ấy
đến giữa vòng những tín hữu Cơ-đốc. Những người phụ nữ trước
đây thường hút thuốc, uống rượu, và đánh bài ở các hội, và vân
vân, và có đủ các thứ sở thích nhất thời, và thích loại “tóc xoăn
như chim,” nhưng bây giờ nàng đã thay đổi. Nàng quyết định đi
với Đức Chúa Trời. Bây giờ nàng đến trong một dân mà không
tin kiểu đó. Nàng là một người lạ. Nàng phải đi như một người
hành hương. Nàng không biết phong tục của họ. Đối với nàng,
tất cả họ đều xa lạ. Nàng không biết làm gì. Đó là những gì Ru-
tơ phải làm. Đó là những gì anh em phải làm. Đó là những gì mà
tôi phải làm.
83 Khi tôi tin nhận Đấng Christ, tôi đã bị đuổi ra khỏi nhà của
chính tôi. Khi tôi tin nhận Đấng Christ, các bạn trai, bạn gái của



ĐẤNG CỨU CHUỘC SẢN NGHIỆP 21

tôi, mọi người, đều nhạo báng tôi. Đi xuống với một đám người
lớn tuổi mà đã có Thánh Linh và đã tin nơi Đức Chúa Trời, đang
hầu việc Ngài. Những cô, ở dưới đó trong nhà thờ đó, thì khác
hơn những cô gái mà tôi đã gặp. Trông họ khác hẳn. Họ hành
động khác hẳn. Họ thì lạ, và tôi sợ họ. Họ là những con người
hoàn toàn khác.
84 Đó là những gì Ru-tơ đã phải làm. Nàng phải tựmình đến với
quyết định của chính mình, vượt qua để đến với những người
khác. Nàng được biến đổi. Nàng đã quyết định.

Và bạn quyết định. Bạn phải chấp nhận sự lựa chọn của
mình. Bạn muốn quay lại với những việc thuộc về thế gian, hay
bạnmuốn tiếp tục đi với Đức Chúa Trời?
85 Bạn muốn hành động như thế gian và những người còn lại
chăng? Thế thì hôn “tạmbiệt” Đấng Christ và quay trở lại.

Nhưng nếu bạn muốn nhận lấy con đường chịu sỉ nhục của
Chúa, hãy nắm giữ bàn tay không hề thay đổi của Đức Chúa Trời.
Bất chấp những người còn lại của thế gian này nói gì, hãy nắm
giữ ngay ở đó. “Đức Chúa Trời đã phán vậy. Điều đó đúng. Tôi
tin Nó, dầu tôi không thể khiến điều đó biểu hiện trong đời sống
tôi. Đức Chúa Trời đã phán vậy. Tôi tin Điều đó. Tôi đã nắm giữ
ngay ở đây.”
86 Đó là cách mà nàng đã làm với Na-ô-mi. “Con sẽ không rời
khỏi mẹ. Con sẽ đi đến nơi nào mẹ đến. Dân sự của mẹ là dân
sự của con. Cách họ hành động, đó là cách con sẽ hành động.
Cách họ làm, đó là những gì con sẽ làm. Họ ăn gì, con sẽ ăn thứ
ấy. Mẹ thác nơi nào, con sẽ thác nơi đó. Mẹ được chôn nơi nào,
con sẽ được chôn nơi đó. Và Chúa sẽ làm nhiều hơn cho con dù
con thất bại ở bất cứ nơi nào.” Đó là quyết định thật rõ ràng.
Đức Chúa Trời muốn có những sự quyết định rõ ràng của Hội
thánh Ngài.
87 “Ồ, lạy Chúa, nếu Ngài cứ ban phước cho con và làm điều
này cho con, con sẽ làm điều này điều nọ.” Đó không phải là một
quyết định.
88 “Lạy Đức Chúa Trời, con không quan tâm đến những gì Ngài
làm cho con, con sẽ đi dù sao đi nữa. Nếu con chết, cũng được.
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Sống hay chết, bất cứ điều gì! Nếu họ cười nhạo con, chế giễu
con, không có gì quan trọng, con sẽ đi dù thế nào đi nữa.” Đó là
một quyết định rõ ràng, giống như Rê-bê-ca đã quyết định ngay
cả trước khi nàng nhìn thấy Y-sác.
89 Cha mẹ nàng nói, “Hãy để cô gái trả lời. Cô gái, cô ấy đã
trưởng thành, hãy để cô ấy trả lời.”
90 Nàng nói, “Tôi sẽ đi.” Quyết định rõ ràng, nhanh chóng. Nàng
trung thành với quyết định đó. Đó là những gì mà Ru-tơ đã làm.
Ọt-ba đã quay trở lại.
91 Họ đi tiếp. Ru-tơ, trong lòng nàng, không biết nơi mình sẽ
đến, đó là một hình bóng về Hội thánh. Chúng ta kiều ngụ, giống
như Áp-ra-ham. Những người hành hương trong một xứ xa lạ,
giữa những người xa lạ.

Vànàng tiếp tục đi, và cuối cùngnàng cũng đếnđượcmột chỗ
và nơimàNa-ô-mi đang dẫn nàng đến. Và nàng đã tìm thấy được
gì? Mọi người có vỗ nhẹ vào lưng nàng và nói, “Ru-tơ, chúng tôi
vui mừng có cô đến đây” không? Nàng nhận ra sự bất hòa. Nàng
tìm thấy điều gì đó xấu xa. Nàng đã thấy rắc rối.
92 Và các thầy giảng mà sẽ nói với anh em rằng, “Đời—đời sống
Cơ-đốc nhân là một luống hoa thanh nhàn,” ông ta hoặc là đang
lừa dối bạn hoặc là ông ta không bao giờ tự chấp nhận kinh
nghiệm đó. Thế gian ghét bỏ bạn. Và nhiều người sẽ ghét bạn.
Bạn phải nhận lấy con đường bị người ta khinh miệt của Chúa,
và bị cười nhạo, làm trò cười, hoặc bất cứ điều gì khác. Bạn phải
khác hẳn. Bạn được sinh ra củamột Dân tộc khác.
93 Vợ tôi…Như tôi sẽ—sẽ trích dẫn nó lần nữa; dường như là rất
tốt để làm điều đó. Đã hỏi tôi, “Tại sao những người phụ nữ Cơ-
đốc không mặc y phục như những phụ nữ khác?” Tôi nói…Nói,
“Hết thảy chúng ta là ngườiMỹ, phải không?”
94 Tôi nói, “Không, thưa quý ông.”
95 “Ồ, chúng ta là gì?”
96 Tôi nói, “Chúng ta không phải là người Đức, người Pháp,
người Bỉ, người Thụy Sĩ, người Phi Châu, hoặc người Mỹ, hay
không là người nào trong họ.”
97 “Nhưng chúng ta là gì?”
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98 Tôi nói, “Chúng ta là những Cơ-đốc nhân.” Người Mỹ hành
động giống người Mỹ, người Đức hành động giống người Đức,
bởi vì đó là linh dân tộc của họ. Và chúng ta có một Linh dân
tộc. Đó là Đức Thánh Linh đến từ Đức Chúa Trời, ra từ Thiên
đàng, và anh chị em hành động giống như Thế. Làm anh chị em
cư xử như họ làm ở trên Đó, bởi vì anh chị em thuộc một Thế
giới khác.

99 Chúng ta đang sống ở Mỹ, điều đó là thật. Đó là phần thân
thể. Nhưng linh hồn điều khiển chúng ta, tính cách của chúng
ta, thì đến từ Trên. Chúng ta sống từ Trên bởi vì chúng ta được
sinh ra từ Trên. Tất cả các Cơ-đốc nhân đều đến từ Trên. Chúa
Jêsus phán, “Ta khôngđến từdưới. Ta đến từTrên. NếuTa sinh ra
từ dưới đất, thần dân của Ta sẽ chiến đấu cho Ta. Nhưng Vương
quốc của Ta thuộc về Trên.” Mọi người được sinh ra từ Vương
quốc của Đức Chúa Trời, người ấy đến từ Trên.

100 Bây giờ, hãy xem nào. Khi chúng ta tiếp tục, chúng ta nhận
thấy họ đang đi vào sự thất vọng. Có phải đó là nơi anh em đi
vào, khi anh em có Đức Thánh Linh? Chắc chắn đã. Tôi đã. Làm
trò cười, và mọi thứ.

101 Thế thì, để ý, đời sống khó khăn cho nàng. Và càng khó khi
anh em trở thành một Cơ-đốc nhân. Bởi vì anh em phải tự điều
chỉnh từ một cuộc sống, của sự vui chơi và lạc thú của thế gian,
đến một đời sống khác, của sự tận hiến cho Đức Chúa Trời. Anh
emphải tự sửa đổi lạimình, qua phía bên trong này.

102 Và Ru-tơ phải tự sửa đổi từ một vùng đất nơi có nhiều lương
thực, và mọi thứ được tôn trọng, đến với một dân bị người ta
cười nhạo, làm trò cười nàng, vàomột xứmà nàngmót lúa trong
cánh đồng để ăn. Đặt nó vào trong khăn quàng cổ của mình và
mang về nhà. Và đập nó ra và làm một ít bánh, và nàng ăn với
mẹ chồng.

103 Khi nàng ở đó, họ phát hiện ra, trong khi nàng đangmót lúa,
hay đang mót…Bấy giờ, nàng đã quyết định. Đó là quyết định
của nàng.

104 Bây giờ, điều tiếp theo nàng phải làm là phục vụ.
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105 Và đó là những gì mà Hội thánh phải làm. Hội thánh, sau khi
anh chị em quyết định, anh chị em phải hầu việc. Hầu việc Đức
Chúa Trời theo chương trình của Ngài, theo kế hoạch của Ngài.
Anh chị em phải hầu việc Đức Chúa Trời.

106 Ru-tơ, đã quyết định. Vậy thì, Ru-tơ, hầu việc theo quyết định
của mình. Bây giờ hãy xem chỉ một phút. Bấy giờ nàng đi vào
cánh đồng, để mót lúa.

107 Bấy giờ, mẹ chồng nói với nàng; mà, Cựu Ước nói cho biết
Tân ước, anh em biết. Mẹ nàng bảo nàng, rằng, “Chúng ta cómột
người bà con, và tên của người là Bô-ô. Người là một người giàu
có. Và người ấy là một người bà con gần. Con hãy đến ruộng
của người đó. Và có lẽ…Đừng đi đến ruộng nào khác; hãy đi đến
ruộng của người đó.”

108 Cách mà Đức Thánh Linh nói với chúng ta đừng đi ra để
vào loại nào đó của một—một sách giáo hội, loại sách giáo lý
đại cương nào đó, nhưng hãy đi đến Ruộng của Đức Chúa Trời,
Cựu Ước, Kinh Thánh. Đừng nói, “Ồ, chúng ta sẽ nói điều này.
Và chúng ta sẽ nói điều này cho một lời cầu nguyện. Chúng ta sẽ
có điều này.” Hãy ở đúng Ruộng này. Đi ngay vào Nó, vì Ngài là
Người Bà Con gần.

109 Lời Đức Chúa Trời, Cựu Ước, làmột Người Bà Con gần đối với
Tân ước. Hội thánh Cổ xưa là mẹ đối với Hội thánh Mới, đấy, Cơ-
đốc nhân, một người tin. “Đừng đi đến ruộng khác. Ở ngay trong
ruộng của người ấy. Và có lẽ, một ngày nào đó, con có thể tìm
thấy ơn với người.”

110 Và ngày nọ, trong khi nàng đang ở ngoài cánh đồng, người
đàn ông trẻ giàu có này, tên là Bô-ô, người cai trị, một ông chủ
giàu có, đến gần, và ông nhìn thấy nàng. Ồ, khi ông nhìn thấy
nàng, ông đem lòng yêu thương nàng. Ông ta nghĩ nàng là một
người nữ tuyệt vời. Ông ta thích tính cách của nàng. Anh em
còn nhớ, ông đã nói, “Ta biết, rồi dân sự đều biết, rằng nàng
là một người phụ nữ đức hạnh.” Đã quyết định, rõ ràng và dứt
khoát. Đến ngay lại, sống thật đúng với những gì mà nàng đã nói
nàng sẽ làm.
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111 Nói cách khác, ngày nay, họ nói, “Chúng tôi biết anh là một
Cơ-đốc nhân. Chúng tôi biết rằng anh làmột người của Đức Chúa
Trời, bởi vì không một người nào có thể làm những phép lạ này
nếu Đức Chúa Trời không ở cùng người.”
112 Đó là những gì mà Ni-cô-đem nói với Chúa Jêsus, nói, “Thưa
Thầy, chúng tôi biết rằng thầy là một giáo sư đến từ Đức Chúa
Trời. Không ai có thể làm được những việc mà thầy làm nếu Đức
Chúa Trời chẳng ở cùng người.” Khi mà, người có thể nhìn thấy
Ngài ngồi ở đó vànhậnbiết chínhnhững ýnghĩ trong lònghọ.
113 Người đàn bà đã rờ đến áo củaNgài. Quay lại, phán, “Ai đã rờ
đến Ta?” Tất cả họ đều chối. Nhìn lại vào đám dân chúng và nói,
“Hỡi con, có bệnhbănghuyết đó, đức tin conđã chữa lành con.”
114 Nói, “Khôngmột người nào có thể làm điều đó nếu Đức Chúa
Trời không ở cùng người. Chúng tôi biết Ngài từ Đức Chúa Trời
mà đến. Chúng tôi không thể chấp nhận Ngài, bởi vì chúng tôi sẽ
bị tống ra khỏi giáo hội.” Hiểu không?

Cây nho được ghép vào đó, Anh West, như chúng ta đã nói
tối qua, họ sẽ tống anh em ra. “Nhưng, tận đáy lòng chúng tôi,
chúng tôi biết anhđến từmộtGốcNhonguyên thủy.” ĐấngChrist
là Gốc Nho; chúng ta là nhánh. “Chúng tôi biết, bởi vì chúng tôi
nhìn thấy Sự Sống giống như vậy mà ở trong Đức Chúa Trời, thì
nó ở trong Thầy.”
115 Đó là những gì mà Bô-ô đã nhìn thấy ở Ru-tơ, quyết định rõ
ràng dứt khoát đó, một người phụ nữ đức hạnh đó đang đứng
đó. Và ông đã yêu nàng.
116 Bây giờ, tôi muốn anh em lưu ý. Na-ô-mi, hội thánh cổ xưa,
bắt đầu giải thích với Ru-tơ tất cả những luật lệ về tôn giáo của
mình, giống như Cựu Ước là cái bóng của Tân ước. Bây giờ, tôi
muốn anh emhiểu được câu chuyện ngay tại đây.
117 Bây giờ, muốn chỉ ra những cái bóng. Cựu Ước giải thích Tân
Ước, nếu anh em sẽ chỉ đọcNó, vì Nó là sự báo trước của TânƯớc.
Bây giờ, nếu tôi định đi về phía bức tường kia, và tôi đã không
hề nhìn thấy chính tôi, và tôi đã thấy cái bóng của tôi, tôi sẽ biết,
có một quan niệm nào đó về những gì tôi trông thấy. Và nếu anh
em không (anh em) biết Tân Ước là gì, hãy đọc Cựu Ước và anh
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em sẽ thấy cái bóng của nó. Hiểu không? Và rồi khi Tân Ước đến,
anh em nói, “Ồ, chắc chắn, đây là Nó.” Sách Hê-bơ-rơ, đi trở lại,
Phao-lô giải thích nó.
118 Bây giờ, để ý kỹ nào. Khi Ru-tơ nói, hoặc…Na-ô-mi nói với Ru-
tơ, nói, “Này, người ấy là người chuộc sản nghiệp của chúng ta.
Và nếu con có thể nhận thấy được ơn với người, con sẽ tìm được
nơi nương tựa.” Ồ, chao ôi! “Nếu con được ơn, con sẽ tìm được
nơi nương tựa.” Bô-ô đại diện cho Đấng Christ, Người giàu có,
người thừa hưởng mọi thứ, Chúa của mùa gặt. Ồ, chao ôi! Thật,
khi Bô-ô đi đến đó, trong chiếc xe ngựa đó, nhìn xung quanh trên
cánh đồng, và mắt ông nhìn đến Ru-tơ! Ông là chủ. Ông là chúa
mùa gặt. Và nàng đã được ơn trướcmắt ông.
119 Đó là những gì mà Hội thánh làm, ngày nay. Trong khi Chúa
mùa gặt đang đến gần, Ngài không nhìn tòa nhà lớn, những
tháp chuông lớn, những đội hợp xướng được huấn luyện tốt.
Ngài đang tìm kiếm những cá nhân, những người nam và những
người nữ mà được hiến dâng và có một quyết định rõ ràng đối
với Đấng Christ, tự dâng cuộc đời họ để hầu việc Ngài. “Lạy Chúa,
con tin Nó, mọi Lời của Nó. Khi Lời Ngài phán bất cứ điều gì, con
giữ đúng vớiNó. Đó là Lời Ngài. Con tinNó,mọi Lời.” Đó là những
gì mà Ngài đang tìm kiếm; Chúa của mùa gặt. Đó là những gì mà
Ngài muốn ban cho, Đức Thánh Linh, cho những ai đang đói và
khát. “Phước cho người nào đói và khát, vì sẽ được no đủ.” Ngài
đang cố tìmHội thánh đó, ngày nay.
120 Bấy giờ, lúc đó, Ru-tơ bị yêu cầu làmđiều gì đó ô nhục, nhưng
nàng sẵn lòng bởi vì nàng đã có quyết định của nàng. Thật là kiểu
người tin! Một kiểu người hoàn hảo!
121 Na-ô-mi, hội thánh cổ, nói, “Hãy đi xuống, đêm nay. Đó là
mùa gặt lúa mạch.” Ồ, thật là một ý tưởng hay chúng ta có thể
bám lấy ngay ở đó!
122 Na-ô-mi và Ru-tơ đến đúng vào mùa gặt lúa mạch. Mùa gặt
lúa mạch là mùa bánh, mùa mà khi bánh tươi mới được phục
vụ. Và Hội thánh, trong những ngày sau rốt này, qua hai ngàn
năm của sự dạy dỗ ngoại giáo và các thứ, đã đến vào mùa gặt
lúa mạch, và sự làm mới lại Đời sống, Bánh mới, mật ong ra từ
Thiên đàng. (Russell, nói về bánh mì đầy mật ong!) Đây là Nó,



ĐẤNG CỨU CHUỘC SẢN NGHIỆP 27

Bánh từ Thiên đàng. “Ta là Bánh của Sự Sống. Tổ phụ ngươi đã
ăn ma-na, và chết. Nhưng Ta là Bánh của Sự Sống đến từ Đức
Chúa Trời, ra từ Thiên đàng. Nếu ai ăn Bánh này người ấy sẽ
không bao giờ chết.” Và Hội thánh trong những ngày sau rốt này
ở đây, được đemvào, ngay bây giờ, ởmùa gặt lúamạch.

123 Ru-tơ, một người Ngoại, bị dứt phép thông công, chạy trốn,
được đem vào, được chấp nhận như Nàng Dâu. Đấng Christ đến,
đúng vào mùa gặt lúa mạch.

124 Người nói, “Bây giờ hãymặc áo nàng vào.” (Không phải, “Cởi
áo nàng ra.”) Thật trái ngược với ngày nay! “Mặc áo con vào, khi
con đi gặp người ấy. Người sẽ sảy lúa mạch, tối nay. Đi xuống và
mặc áo choàng convào.Hãy cheđậy chính con, để gặpngười ấy.”

125 Ngày nay, họ muốn tự cởi ra. Hãy che phủ chính mình. “Đi
xuống, bởi vì người sảy lúa mạch. Và rồi để ý nơi người nằm
ngủ.” Anh em đã làm điều đó chứ? Trên đồi Gô-gô-tha. Nhiều
năm trước, tôi để ý trong lòng nơi Ngài đặt sự sống Ngài xuống,
để Ngài có thể nhận lấy tôi. Để ý nơi người nằm ngủ. Hãy xem
nơi Ngài nằm. Đó là những gìmàmỗi tín đồ nên làm. Để ý những
gì Ngài đã làm cho anh em. Sứ điệp của Chúa nhật tuần trước, về
Cuộc Viếng Thăm Đến Đồi Sọ, ghi dấu những gì Ngài đã làm cho
anh em.

126 Bà nói, “Hãy để ý nơi người đã nằm ngủ. Rồi khi người nằm
xuống ngủ, để nghỉ, con hãy nằm dưới chân người.” Không phải
đầu người; chân người, không xứng đáng. “Và hãy lấy cái mền”
[Anh Branham vỗ nhẹ quyển Kinh Thánh của anh—Bt.] “mà
người đắp trên mình, và kéo nó phủ lên mình con.” Ồ! Anh chị
em hiểu điều đó chứ? [Hội chúng nói, “A-men.”] Ồ, chao ôi! Tôi
biết anh em có thể nghĩ tôi là một người cuồng tín. Nhưng điều
đó thật phù hợp với tôi, Thánh Linh của Đức Chúa Trời đó. Ghi
dấu nơi Ngài nằm xuống, Đồi Sọ; nơi Ngài nằm xuống trong mộ;
ở Ghết-sê-ma-nê. Ghi dấu, vàNgài lê từng bước chân. Nằmxuống
ở đó và chết, chính anh em, với của anh em…Thế đấy. Phủmình,
lên, bằng vạt áo củaNgài. Bà nói, “Vạt áo,” bà đã gọi thế.

127 VàRu-tơ nói, “Những gìmẹ bảo, con sẽ làm theo.”
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128 Ồ, thật là một quyết định dứt khoát đối với một tín hữu!
“Những gì Kinh Thánh nói, tôi sẽ làm theo. Nói, ‘Hãy hối cải và
chịu phépbáp-têm, trongDanhChúa Jêsus Christ,’ tôi sẽ làmđiều
đó. Nếu Nó nói, ‘Hãy đi khắp thế gian và giảng Tin Lành,’ tôi sẽ
làm điều đó. Nếu Nó nói, bất cứ điều gì Nó nói, ‘Đức Chúa Jêsus
Christ hôm qua, đời đời không hề thay đổi.’ Bất cứ điều gì Nó nói
cho tôi làm, tôi sẽ làm điều đó.” Đấy, Hội thánh nhận lấy những
mệnh lệnh củaNó từ Lời. Nàng đã nằmxuống.
129 Bây giờ, nên nhớ, đó là một điều hổ thẹn cho người nữ trẻ
góa chồng nằm cạnhmột người đàn ông này, ở chân ông. Một sự
hổ thẹn, đối với thế giới bên ngoài.
130 Ồ, anh chị em có thể chịu đựng được điều đó không? [Hội
chúng nói, “A-men.”—Bt.] Nó đây này. Nhìn kìa. Nhìn kìa. Đây là
nó. Hội thánh, thanh niên, thiếu nữ, người già hay trẻ, được yêu
cầu phân rẽ với thế gian này, và đến trong một nơi, một Vương
quốc của Đức Thánh Linh, điều đó thì hổ thẹn đối với thế gian.
Trong lòng của chính họ biết tất cả những gì về nó. Nhưng, đối
với thế gian, họ trở nênmột người cuồng tín. Họ trở thành thánh
quá máu hoặc cái gì đó giống như vậy, cái tên sỉ nhục nào đó.
Nhưng Hội thánh được đòi hỏi để làm điều đó. Anh chị em sẵn
lòng ghi dấu nơi này, và nằm xuống chứ? [“A-men.”] Hãy để thế
gian gọi anh chị em bất cứ điều gì họmuốn.
131 Bài hát cổ, thường hát trước đây.

Tôi đã bắt đầu bước với một mình Chúa Jêsus,
đấy,

Lấy vầng đá, làm gối, như Gia-cốp;
Và tôi sẽ nhận lấy con đường bị khinhmiệt của
Chúa;

Tôi đã bắt đầu với Chúa Jêsus. Tôi sẽ trải qua.
132 Chính là điều đó. Cho dù, tôi sẽ trả giá bất kể điều gì những
người khác làm đi nữa. Nếu điều đó có nghĩa là sự sỉ nhục, nếu
nó có nghĩa là mất nhà, mất—mất gia đình, tất cả bạn đồng liêu,
những bạn gái, bạn trai, bất kể điều đó có nghĩa gì, tôi sẽ đi một
mình. Tôi sẽ nhận lấy con đường đó. Nếu hàng xóm nói tôi là
“một thánh cuồng tín, người ngũ tuần, haymột người cuồng tín,”
tôi không quan tâm đến những gì họ nói. Điều đó không làm cho
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tôi thay đổi một chút nào. Tôi đã bắt đầu. Tôi đã quyết định dứt
khoát, và tôi sẽ ra đi.
133 Vậy thì, ông là người duy nhất có thể cho nàng sự an nghỉ,
khỏi sự mệt mỏi từ những cánh đồng mót lúa. Ồ, thật là rất êm
dịu khi, Bô-ô, khi ông tìm thấy nàng ngoài đồng. Tôi không thể
bỏ qua điều này. Bô-ô tìm thấy nàng ngoài đồng. Ông nói, “Kìa.”
Ông nói, “Nàng là ai?”

Nói, “Tên tôi là Ru-tơ.”

“Ồ, cô gáiMô-ápmà đến kiều ngụ với chúng tôi.”

“Vâng.”
134 “Ta đã nghe nói về nàng. Nàng chớ đi đến những ruộng
khác.” Chà! Tôi thích điều đó. “Đừng xa khỏi chỗ này. Hãy ở lại
ngay đây trong cánh đồng của ta. Ở lại với cánh đồng của ta.”
Ông đã yêu nàng. “Hãy ở lại đây. Hãy ở lại với ta. Đừng đi loanh
quanh từ nơi này đến nơi khác. Hãy ở lại đây.”
135 Nếu bạn tin vào Sứ điệp này, hãy bám lấy Nó. Hiểu không?
Bất cứ giá nào, cũng phải giữ lấy Nó. Cứ giữ lấy. “Nếu nó có nghĩa
là, hy sinh điều này, điều kia, hay điều nọ. Và tôi phải từ bỏ thói
quen uống rượu của tôi, phải bỏ thói ăn cắp, nói dối của tôi. Tôi
sẽ giữ đúng với Nó.” Hiểu không?
136 Và đã nói lần nữa, ông nói, “Bây giờ, họ sẽ không được làm
phiền nàng, bởi vì ta đã ra lệnh cho những người trai trẻ không
được sỉ nhục nàng.” A-men. Tôi thích điều đó, sự che chở của
người. Ai đã nói điều đó? Chúamùa gặt.
137 Hãy cẩn thận. “Đừng đụng đến kẻ được xức dầu của Ta. Đừng
làm hại đến những tiên tri của Ta.” Đúng thế không? [Hội chúng
nói, “A-men.”—Bt.] “Vì quả thật, Ta nói cùng các ngươi, thà buộc
cối đá vào cổ các ngươi, và quăng các ngươi xuống biển, còn
hơn là để các ngươi gây cho, một trong những đứa nhỏ nầy
của Ta phạm tội.” Đúng chứ? [“A-men.”] “Đừng gây cho chúng
phạm tội.”

“Ta đã ra lệnh cho họ không được đụng đến nàng.” Ồ, hãy
xem thế gian đó!Nó là kẻ báchhại. Họ có giờ củahọđangđến.
138 Rồi ông đến gặp những người trai trẻ, những người khác.
Ông nói, “Này, nàng đang mót lúa để sống. Bây giờ, ta muốn
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những con gặt các ngươi…những thiên sứ các ngươi,” nói cách
khác. Đó là họ là gì. Nói, “Tamuốn thiên sứ các ngươi, những con
gặt các ngươi, thỉnh thoảng, làm rơi vài gié lúa, bỏ rớt.” Ồ! “Đừng
để tất cả điều đó làm nàngmệt mỏi. Nhưng thỉnh thoảng, hãy để
cho nàng nghemột Sứ điệp tốt. Hãy để quyền năng tuyệt vời của
Thánh Linh bao phủ trên Nàng, thỉnh thoảng, để Nàng biết rằng
Ta vẫn ở đó. Hãy thực hiện loại chữa lành nào đó ở giữa Nàng.
Tỏ cho thấy loại dấu kỳ hay phép lạ nào đó, để Nàng sẽ biết rằng
Ta ở giữa Nàng.” Chính là thế.

139 Anh em không thấy họ là một ít người sao? [Hội chúng nói,
“A-men.”—Bt.] Tôi hy vọng chúng ta tìm thấymột vài người sáng
nay, phải không? [“A-men.”] Một nắm lúa mạch tươi. Chúa làm
điều gì đómà Ngài thường làm. Điều gì đómà chúng ta biết Ngài
làm. Ngài là Chúa củaMùa gặt. Ngài là Đấng duy nhất có thể làm
rơi nắm đó. “Ta sai các Thiên sứ xuống buổi nhóm đó sáng nay.
Tamuốn họ làmmột điều nào đó, nào đó. Ta sai Họ, và Họ sẽ làm
điều đó.” Ồ, chao ôi.

140 Bấy giờ, ở đây, nàng phải chịu phần hổ thẹn, để nằm xuống,
bị gọi là bất kỳ điều gì nàngmuốn. Nàng có thể bị gọi là gái điếm,
anh em biết đấy. Nàng có thể bị gọi là người đàn bà có tiếng xấu,
tuy nàng không phải. Và nàng tuân theo chính xác những luật
lệ mà được đặt xuống cho nàng. Vì vậy nàng đi đến và che phủ
chính nàng, với cái mền mà ông đã đang đắp. Nàng sẽ đi đâu?
Đếnmồmả. Nàng sẽ đi đâu?Nơi ông đang nằmnghỉ.

141 Đó là nơi tôi đã tìm thấy nó.

Tại dưới thập tự xưa nơi Cứu Chúa tôi đã chết,
Dưới đó tôi kêu khóc xóa muôn tội trắng tinh,
Bởi Huyết xóa bôi tâm tôi sạch an bình.

Kìa trông Suối Huyết tuôn tràn
Từ hông Em-ma-nu-ên phát nguyên;
Tội nhân tắm mình, dưới suối huyết nầy,
Sạch hết mọi gian ác liền.

142 Hãy để ý xem Ngài nằm nghỉ ở nơi nào, và nằm xuống ở đó
với Ngài. Anh chị em có sẵn sàng đến Đồi Sọ, sáng nay, như tôi đã
nói vào Chúa nhật tuần trước không? Anh em đã để ý xem nơi
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này trong đời sống mình chưa? Anh em có tự đưa mình đến nơi
mà Chúa Jêsus đã chịu đóng đinh trên thập tự không?

143 “Ồ, chúng tôi biết ơn sâu sắc điều đó.” Nhưng còn sự đóng
đinh trên thập tự giá của anh em thì sao? Anh em có sẵn sàng
nhận lấy con đường với biệt danh ô nhục, như là thánh giật gân,
người cuồng tín, hoặc bất cứ thứ gì, bất cứ giá nào không?

144 Anh em đã đánh dấu nơi này không, để anh em đi đến đó
và nằm xuống với Ngài, nói, “Chúa ôi, con đây này”? Rồi gì nữa?
Kéo cáimền đómà che phủ trênNgài, lên trên anh em.

145 Một người nữ đã từng nói với Chúa chúng ta, “Lạy Chúa, xin
cho hai con trai tôi, một đứa ngồi bên hữu, và một đứa ngồi bên
tả, trong Vương quốc.”

146 Ngài đáp, “Các ngươi có thể uống được chén mà Ta uống
không?” Đó là sự bắt bớ đắng cay.

“Có.”

147 “Và các ngươi có thể chịu phép báp-têm mà Ta đã chịu
không?” Nằmxuống, kéomền đó lên che phủ nàng.

148 Ê-li đã được cất lên. Và Ê-li đã ném áo choàng mà ông đã có,
phủ lên người Ê-li-sê với Thánh Linh của ông bội phần. Cùngmột
vật, thật là bội phần. Cùng quyền năng; không nhiều hơn. Không
nhiều hơn, không lớn hơn; thật bội phần củaNó.

149 Giống như Môi-se, khi ông mệt mỏi, cha vợ ông nói với ông,
nói, “Con đang tự làm đuối sức mình đấy. Hãy cầu nguyện Đức
Chúa Trời sẽ lấy Thần của con và đặt Nó trên những người khác.”
Và ông đã cầu nguyện.

150 Và Ngài đã lấy Thần đó và đặt Nó trên bảy mươi người khác
và bảy mươi người này bắt đầu nói tiên tri. Họ không có thêm
quyền năng nào khác. Họ đã có thêm cơ cấu điều hành. Đó là tất
cả. Sự việc cũng giốngnhưvậy, chỉ có thêmcơ cấuđiềuhành.

151 Cũngmột thể ấy, ngày nay. Một người không thể làm điều đó.
Đức Chúa Trời đã có cơ cấu điều hành của Ngài đang làm việc
ở mọi nơi, nhưng cùng một quyền năng đó; cùng quyền năng,
cùng Thánh Linh, cùng Chúa Jêsus.
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152 Bấy giờ, lấy cái mền đó, Đức Thánh Linh, khi nàng đã chết
đi với chính mình. Để ý nơi ông đã chết, chỗ ông nằm xuống để
nghỉ. Rồi nàng nằm xuống, và lấy mền mà đắp trên ông và phủ
lên nàng. Và người đã thức giấc, hỏi, “Ai đó?” Ông nói…Nàng đáp,
“Tôi là Ru-tơ, người Mô-áp, tớ gái ông.”

153 Và ông ngồi dậy. Ông nói, “Ta nhận biết và biết nàng là một
người nữ tiết hạnh.” A-men. Ồ! Điều đó chắc không làm cho anh
em hơi rùng mình chớ? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] “Nàng là
một người nữ tiết hạnh.”

154 Và nàng đã đáp lại điều gì? “Nhưng ông là người bà con gần.”
A-men. “Ông là người bà con gần. Ông có thể làm cho tôi. Ông có
thể cho tôi chỗ an thân. Tôi đã đến đây và nằm ở đây, không
phải một người nữ xấu xa. Tôi đã nằm đây, không phải là một sự
phô trương; tỏ cho dân sự thấy tôi có thể nói tiếng lạ, tỏ cho dân
sự thấy tôi có thể nhảy múa bằng Thánh Linh, và tỏ cho dân sự
thấy tôi có thể la hét. Nhưng tôi đã đến đây bởi vì ông là người
bà con gần. Không phải tỏ cho thấy rằng tôi có thể làm điều gì
đó quan trọng; nhưng vì ông là người bà con của tôi. Tôi đến bởi
vì ông là người bà con gần, và ông là người duy nhất có thể cứu
chuộc tôi.”

155 Thấy thái độ của người—người trở lại với Đấng Christ, với
Hội thánh không? Thấy không? Thấy không? “Ông là người bà
con gần của tôi.”

156 Và ông nói, “Nàng là người nữ tiết hạnh. Và ta là người bà
con gần của nàng. Bây giờ, hãy đắp mền lại. Nằm xuống cho đến
sáng.” Chà! “Cứ đắp mềm đó. Ta là người bà con của nàng. Hãy
nằm đó cho đến sáng, nghỉ yên.” A-men. A-men. “Ta là người bà
con gần nhất của nàng. Hãy nghỉ yên!” A-men.

157 Khi buổi sáng đến, trước rạng đông, nàng gom lại một bó lúa
mạch to lớn, sáu đấu, tôi nghĩ là vậy, và bỏ nó trong—trong khăn
choàng của nàng và về nhà.

Và—và Na-ô-mi nói, “Con gái ta.”

158 Sau khi bạn đứng dậy từ bàn thờ, và trở về. “Bây giờ điều gì
sẽ xảy ra, hởmẹ? Chuyện gì sẽ xảy ra bây giờ?” A-men.
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159 “Hãy yên nghỉ.” A-men. “Hãy yên nghỉ, Ru-tơ, bởi vì người
đàn ông ấy sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi người đã làm trọn giá
cứu chuộc.” A-men. A-men. Ngay tại đó nơi tôi đứng. A-men. Ngài
sẽ không yên nghỉ cho tới khi Ngài đã làm xong giá cứu chuộc, để
cứu chuộc bạn,mọi thứmàbạnđãmất,mọi thứ bạnđã có.
160 Bây giờ hãy nhớ luậtmua chuộc, như chúng ta sắp đi đến chỗ
kết thúc, với sự kết thúc của buổi nhóm. Tất cả luật cứu chuộc là
đây,mà, trước khimột người đàn ông có thể chuộc lạimột tài sản
bịmất, người đó phải là người bà con gần nhất. Và điều tiếp theo,
người ấy phải là người đàn ông ngay thẳng, người công bằng, để
làm điều đó. Và rồi người đó phải có đủ tiền, để làm điều đó. Và
rồi người đó phải làm chứng công khai rằng mình đã làm điều
đó. Và từ đó trở đi, nó là tài sản của người.
161 Vậy bây giờ hãy xem nào. Bô-ô tượng trưng cho Đấng Christ.
Bây giờ, Ru-tơ tượng trưng cho Hội thánh, anh em, người tín đồ.
Và bây giờ, Đức Chúa Trời, trong CựuƯớc, cách duy nhấtmàNgài
có thể đến và chuộc lại những gì đã bị mất, Đức Chúa Trời phải
đến làm người bà con với con người. Và cách duy nhất mà Đức
Chúa Trời có thể trở thành người bà con với con người, là trở
thànhmột trong số họ. A-men.
162 Tôi khác với Billy Graham, về ba ngôi riêng biệt trong bổn
tánh Đức Chúa Trời, hoặc bất kỳ giáo sư nào khác tin thuyết ba
ngôi, về điều đó. Tôi tin vào ba ngôi, dĩ nhiên, nhưng không phải
trong cách đó, họ là ba ngôi. Họ là Một. Câu chuyện đó ở đó, một
mình, không có gì khác ngoài điều đó, sẽ chứngminhnó.
163 Đức Chúa Trời trở thành con người. Ngài phải trở thành
người chuộc sản nghiệp. Và Ngài không thể là Đức Chúa Trời,
và chúng ta những tội nhân, những tạo vật của sự sáng tạo của
Ngài, thọ tạo của sự sáng tạo của Ngài, bởi vì chúng ta không
thể là người chuộc sản nghiệp ở đó. Vì vậy, Đức Chúa Trời đã trở
thành con người, người đó có thể đã trở nên Đức Chúa Trời, trở
nên Đức Chúa Trời. A-men.
164 Chúng ta, là con người, những tội nhân, Đức Chúa Trời đã trở
thành tội nhân, nhận lấy tội lỗi của chúng ta trên Ngài. Không
biết tội lỗi, tuy nhiên đã trở thành tội nhân bởi vì tội lỗi của
chúng ta đã được chất trên Ngài. Để chúng ta…Ngài trở thành
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tôi, để có thể tôi trở thành Ngài. Hiểu không? Ngài trở thànhmột
tội nhân, để tôi có thể trở thành con trai của Đức Chúa Trời. Ngài
trở thành một tội nhân, để anh em có thể trở thành con trai của
Đức Chúa Trời. Và bây giờ chúng ta là con trai và con gái của
Đức Chúa Trời, bởi vì Đức Chúa Trời đã trở nên người bà con khi
Ngài mang lấy hình hài của xác thịt chúng ta, được sinh ra bởi
một người nữ. Đức Chúa Trời! Không phải người nào khác; Đức
Chúa Trời, chính Ngài.

165 Ti-mô-thê Nhất 3:16 nói rằng:

…đều cho sự mầu nhiệm của sự tin kính là lớn lắm: vì
Đức Chúa Trời đã được bày tỏ trong xác thịt,…Đức Chúa
Trời!

Ban đầu đã có Lời, và Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Lời
là Đức Chúa Trời.

Và Lời đã trở nên xác thịt,…

166 Lời, đã trở nên con người, trở thành một người bà con. Ngài
trở thành một con người. Ồ! Ngài đã chết, để qua sự chết của
Ngài tôi có thể trở nên Sự sống. Ngài trở thành một tội nhân, để
qua sự công bình của Ngài tôi trở nên…có Sự sống. Ngài trở nên
nghèo nàn, để tôi, qua tài sản của Ngài, tôi có thể được trở nên
giàu có. Ngài trở nên những gì tôi đã có, để tôi có thể, nhờ ân
điển của Ngài, trở thành những gì Ngài có. Ồ, chao ôi! Rồi, nói về
quyền năng của Đức Chúa Trời! Vậy thì, đó chính xác là lời Kinh
Thánh. Và đó là những gì lời Kinh Thánh nói.

167 Để chúng ta có thể là…Những gì tình yêu, Cha đã được tuôn
đổ trên chúng ta, đã tuôn đổ trên chúng ta, để chúng ta là những
tội nhân, những người lạ, xa cách Đức Chúa Trời, có thể được
kéo gần với Đức Chúa Trời, đến mức mà chúng ta trở thành các
con trai và con gái của Đức Chúa Trời, không phải là những đầy
tớ. Hội thánh dân Ngoại thì không bao giờ là một đầy tớ. Không,
thưa quí vị. Hội thánh dân Ngoại là con trai và con gái. Anh chị
em là các con trai và con gái của Đức Chúa Trời, mà đã nhận lãnh
Đức Thánh Linh. Vậy thì, nếu như anh chị em là đám Ọt-ba, và
quay trở về không? Nhưng nếu anh chị em tiếp tục đến với Đức
ThánhLinh, anh chị em trở thành các con trai và con gái.
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168 Vậy thì, các con trai và con gái, ai có quyền lực nhất trước
Đức Chúa Trời? Thiên sứ là gì? Một Thiên sứ là một đầy tớ. Đúng
không? Họ là đầy tớ của Ngài. Anh chị em là gì? Con trai và con
gái của Ngài. Ai có quyền nhất trên Thiên đàng, thế thì, một tội
nhân mà đã được cứu bởi ân điển, hay một Thiên sứ trưởng
đang đứng bên phải Ngài? Tội nhân, đã được cứu bởi ân điển, có
nhiều thẩm quyền trên Thiên đàng hơn Thiên sứ trưởng đứng
bên cạnh Ngài, không có tội, bởi vì người đó là con trai. Con trai
có quyền hơn đầy tớ, dĩ nhiên.

Ồ, chúng ta quên chúng ta là gì. Chúng ta quên, nhiều lần,
điều gì đã dựng nên những gì chúng ta hiện có. Sau khi chúng ta
trở thành những gì chúng ta hiện có, thì chúng ta quên cách mà
chúng ta đã có ở đây. “Khi ChínhĐức Chúa Trời…”

Ồ, tình yêu Cha thật đáng quý biết bao
Ban cho dòng dõi sa ngã của A-đam;
Ban cho Con một của Ngài chịu khổ
Và cứu chuộc chúng ta bởi ân điển Ngài.

Ồ, thật chúng ta từng biết!

Giữa những tảng đá nứt ra và bầu trời đen tối
Cứu Chúa của tôi gục đầu Ngài và chết;
Tấm màn mở toang lộ ra con đường
Đến sự vui vẻ của Thiên đàng và ngày bất tận.

Tôi nay đang đứng, trên Đấng Christ, vững như
Đá tảng;

Tất cả chỗ đứng khác dường cát lún thôi.

Khi tôi quan sát thập tự kỳ diệu
Trên nơi Chúa Vinh hiển đã chết,
Tôi coi mọi tội tôi đã mất hết rồi.

169 Đúng vậy. Một người nói:

Sống, Ngài yêu tôi; chết, Ngài đã cứu tôi;
Chôn, Ngài mang tội tôi đi cách xa;
Sống lại, Ngài xưng công bình nhưng không
mãi mãi:

Rồi đây Ngài đến. Ồ, ngày vinh hiển thay.
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170 Đó là chủ đề của Hội thánh. Đó là quan điểm của Nó. Đó
là thực chất của Nó. Thế gian này được tắm bằng Huyết của
Đấng Cứu Chuộc Sản Nghiệp này, để chuộc lại dòng dõi sa ngã
của A-đam.

171 Chú ý, Ngài đây này, một Đấng Cứu Chuộc Sản Nghiệp. Vậy
thì, điều đầu tiên, Ngài phải là một người xứng đáng. Ai xứng
đáng hơn Đấng Christ, hơn Chúa Jêsus? Rồi, điều kế tiếp, Ngài
phải có tiền. Ngài phải có khả năng làm điều đó. Ngài làm chủ
Thiên đàng. Ngài đã chứng minh Ngài đã làm. Ngài có thể lấy
năm cái bánh và hai con cá, và nuôi năm ngàn người, còn thừa
năm giỏ đầy, sau đó. Ngài có thể bơm nước ra từ giếng và hóa nó
thành rượu. Ngài có thể kéo đượcmột con cá ở đại dương, và lấy
được đồng tiền ra khỏi miệng nó, bằng vàng. A-men. Ngài không
phải là một…

172 Nhưng Ngài trở nên nghèo, không chỗ gối đầu Ngài. Ngài
trở thành Người Bà Con. Không phải là Người Bà Con với những
người giàu có;một Người Bà Con của tất cảmọi người. Ngài đóng
vai trò là người cứu chuộc.

173 Rồi ông phải làm những gì? Rồi ông phải làm chứng công
khai. Sáng hôm sau, Ru-tơ nói…Hay, Na-ô-mi nói, “Hãy yên nghỉ,
Ru-tơ. Mọi việc sẽ ổn thỏa bây giờ, vì con đã tìm thấy ơn trước
mặt ông ấy.”

174 Đức Chúa Trời ôi, xin để tôi làm điều đó. Hãy để tôi được ơn
trướcmặt Ngài. Rồi khi buổi sáng lộ ra:

Thời gian sẽ không còn nữa, khi tiếng loa Chúa
sẽ vang lên từ trời,

Và bình minh lộ ra, cõi Đời đời, sáng choang
đẹp tươi;

Và khi mọi con cái được cứu trên đất sẽ nhóm
bên kia kia bờ rồi,

Giờ danh sách khởi xướng, tôi sẽ có ở đó.

175 Hãy yên nghỉ bây giờ, chờ đợi sự cứu chuộc trọn vẹn. Chú ý,
tôi có Nó, của—của cầm của Nó, bây giờ. “Tôi mang về nhà một
áo tơi đầy lúa mạch. Tôi đã đến đó.” Ông đưa nó cho nàng, đong
nó ra, sáu đấu lúa. Sáu, có nghĩa là, “sáu ngàn năm tồn tại của
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thế gian.” Ngày của con người là sáu. Con người được tạo ra vào
ngày thứ sáu. Có sáu ngàn năm để thế giới được dựng nên, trong
ngàn thứ bảy Đức Chúa Trời nghỉ ngơi. Sáu ngàn nămHội thánh
sẽ lao khổ chống lại tội lỗi, bằng Quyền năng của Đức Chúa Trời
của những ổ bánhmì lúamạch này, và rồi đi vào sự Yên nghỉ Đời
đời. Đúng. Yên nghỉ, chờ đợi. Sáu đấu lúa mạch tốt mà ông ta đặt
vào trong đó, để nàngmang cho đến khi thì giờ của sự cứu chuộc
trọn vẹn. Tôi rất vui mừng tận hưởng nó.

176 Bây giờ, nhanh lên, chúng ta hãy đi đến hồi kết của nó. Bây
giờ chúng ta nhận thấy, bây giờ, rằng, sáng hôm sau, khi nàng
thức giấc, nàng hạnh phúc, chờ đợi. Và con người đó đã đến. Ông
đi xuống. Ông cómột người bà con khácmà thật sự có quyền hơn
về người nữ đó, trước tiên. Tôi còn thì giờ nói đến điều đó không?
[Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Ồ, chỉ một phút thôi, và chúng ta
sẽ nói phần đó, dù sao đi nữa.

177 Một điều kế tiếp đó trong câu chuyện, mà có sự lựa chọn về
anh em, là ma quỷ, bởi vì anh em đã phạm tội. Và trước tiên anh
em thuộc về nó, bởi vì, anh em đã là, anh em là tài sản của nó.
“Vì anh em được sanh ra trong tội lỗi, được hình thành trong sự
gian ác, đến với thế gian nói dối.” Và người ấy không thể mua
chuộc điều đó. Hiểu không? Người ấy không thể mua chuộc nó.
Vì vậy, Đấng Christ đến và làm người, để lấy đi tội lỗi của chúng
ta, để mua chuộc chúng ta. Anh chị em biết điều đó chứ? [Hội
chúng nói, “A-men.”—Bt.] Và người khác không thể làm điều đó.
Ma quỷ không thể chết cho tội lỗi, bởi vì nó chính là kẻ làm hư
hoại đã gây nên tội lỗi. Hiểu không? Nó không thể. Người ấy đã
làm hư hỏng quyền thừa kế của mình, kẻ khác. Và Sa-tan sẽ làm
hại quyền thừa kế của người đó, bởi vì nó là ma quỷ. Nó không
thể trở thành ma quỷ khác được, để lấy đi tội lỗi, nguyên tội.
Nó không thể trở thành tội lỗi, bởi vì nó đã có tội rồi. Nhưng,
Đấng Christ, thì vô tội, trở thành một tội nhân. Ngài có thể cứu
chuộc chúng ta. Halêlugia! Chúng ta được cứu chuộc. Chúng ta
được cứu chuộc, nghĩa là, “được mang trở về.” Chúng ta được
cứu chuộc.

178 Vì vậy, sáng hôm sau, thì ông phải làm chứng công khai. Ông
đi xuống và gặp người này ở cửa thành, trước mặt các trưởng
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lão. Và đó phải là trong một nơi công cộng. Và ông nhìn vào mặt
người đó. Ông nói, “Anh có thể chuộc nàng không?” Bây giờ, nếu
người đó phải chuộc Na-ô-mi trước, để có được Ru-tơ; và Đấng
Christ phải cứu chuộc hội thánh Do Thái, trước tiên, để có được
trong Nàng Dâu dân Ngoại. Nàng đến cùng với Na-ô-mi, như là
một người xa lạ từ nước khác, một người Mô-áp, người ngoại
giáo. Đó là chúng ta, những dân Ngoại, một người ngoại giáo. Và
hãy nhớ, ông phải—ông phải chuộc Na-ô-mi. Và khi ông chuộc
Na-ô-mi, ông có tất cả những gì mà bà có.

179 Hãy nhớ, khi Đấng Christ đến, Ngài không hề nói về Hội
thánh dân Ngoại. Nó là, đi đến dân của chính Ngài, “Ngài đã
đến trong dân Ngài. Song dân Ngài chẳng hề nhận lấy.” Ngài
luôn hướng đến dân Ngài. “Đừng đi đường đến dân Ngoại. Đừng
vào Sa-ma-ri, song thà đi đến cùng những con chiên lạc mất của
nhà Y-sơ-ra-ên. Và khi các ngươi đi đường, hãy rao giảng Phúc
âm, chữa lành kẻ đau, khiến sống kẻ chết, đuổi quỷ. Các ngươi
đã được lãnh không, thì hãy cho không.” Đúng thế không? [Hội
chúng nói, “A-men.”—Bt.] Sai họ đi, từng cặp. Đi trước tiên…Và
Ngài phải cứu chuộc hội thánh đó. Và khi Ngài cứu chuộc hội
thánh đó, Ngài đã lấy Nàng Dâu dân Ngoại. A-men. Đó là sự mặc
cả trong điều đó. Hiểu không? Ngài đã lấy Nàng Dâu khi Ngài
chuộc lại hội thánh.

180 Bây giờ, Bô-ô, ông phải làm chứng công khai…Ông nói, “Anh
có thể chuộc nàng không?”

Người ấy trả lời, “Không.”

181 Rồi ôngphải làmchứng công khai. Ông cởi giàymình, vàném
nó cho người đó. Nói, “Các ông làm chứng đấy. Hãy để tất cả dân
Y-sơ-ra-ên biết rằng tôi đã chuộc Na-ô-mi, và tôi cũng nhận lấy
Ru-tơ.” A-men. “Tôi lấy Ru-tơ làm vợ.” Đó là ai? Chúa của mùa
gặt. A-men. Nàng kia kìa. “Tôi đã chuộc Na-ô-mi, và tôi lấy Ru-tơ.
Và Ru-tơ sẽ là vợ tôi.”

182 Họ sẽ nói gì? “Nguyện nàng giống như—giống như Lê-a và
Ra-chên và họ, đã làm tăng lên nhiều ngàn người,” và nàng đã,
đúng thế, “cho nhà Y-sơ-ra-ên. Nguyện nàng sẽ như thế.” Và, hãy
xem, ông đã làmmột thửnghiệm, làm chứng công khai.
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183 Chúa Jêsus đã làm gì, để làm điều đó? Ngài đã làm chứng
công khai. Khi, Sa-tan không thể chết vì tội lỗi bởi vì nó là tội
nhân. Nó là cha của tội lỗi. Nhưng, Chúa Jêsus, Đấng vô tội, Chúa
của Thiên đàng, Đấng không phải chết, đã đến và làm chứng
công khai bằng cái chết, treo lên giữa trời và đất. Một lời chứng
công khai; Ngài bị lột bỏ áo quần Ngài, và bị treo lên giữa trời và
đất, trong xấu hổ. Và đã chết, một cái chết đầy tội lỗi, xấu hổ, để
chuộc chúng ta.Một lời chứng công khai! A-men.
184 Ngài đã làm gì? Bị hất ra khỏi sự công bình của chínhNgài; bị
đá ra khỏi sự vinh quang của chính Ngài. Bị đá ra…“Ta có quyền.
Ta có thể nói với Cha Ta, và ngay lập tức Ngài sẽ sai đến cho Ta
hai mươi đạo binh Thiên sứ.” Họ có thể thay đổi tình thế. Một
Thiên sứ đã có thể làm điều đó. Ngài có thể gọi hai mươi đạo
binh. Đó là khoảng bốn mươi ngàn Thiên sứ. Họ đã có thể làm
gì? Ngài phán, “Ta có thể nói với Cha Ta, ngay lập tức, điều đó
ngay bây giờ, Ngài sẽ sai đến cho Ta hai mươi đạo binh. Các đạo
binh Thiên sứ sẽ đến đây và đảm nhận nhiệm vụ này.” Người
sẽ làm gì? Người sẽ hủy diệt thế gian, trong một giây. Cứ xem,
Ngài đã có hàng ngàn Thiên sứ có thể đến. Hiểu không? Nhưng
Ngài hất bỏ điều đó ra ngoài. Ngài đặt sang một bên. Ngài bỏ tất
cả chức tước cao trọng của Ngài, mọi thứ, sang một bên, và trở
thànhmột tội nhân và đã chết vì bạn và tôi.
185 Bây giờ, để kết thúc, chúng ta có thể nói điều này, để kết thúc.
Ông đã làm—ông đã làm điều đó. Rồi ông đã lấy Ru-tơ, và ông đã
cưới nàng. Và nàng sanh một trai đặt tên là Ô-bết. Ô-bết là cha
của Y-sai. Y-sai là cha của Đa-vít, người là tổ phụ của Đấng Christ,
a-men, tổ phụ của Chúa Jêsus.
186 Anh em không thấy sao? Do sự công bình đó, do quyết định
rõ ràng đó, Ngài trở thành Đấng Cứu Chuộc Sản Nghiệp của
chúng ta. Đức Chúa Trời trở thành người bà con với chúng ta, đã
đến giáng xuống và trở nên như chúng ta, một con người, chịu
đói, chịu khát. “Ta khát. Hãy cho Ta uống.” Và họ đã đưa giấm,
mật đắng vàomiệng Ngài. Ngài đã khát giống chúng ta. Ngài biết
làm sao để không khát.
187 Ngài cũng đau ốm giống như chúng ta. Ngài phán, “Họ chẳng
nói cùng Ta lời tục ngữ, ‘Thầy thuốc, hãy tự chữa lấy mình’?”
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Nhưng quyền năng vĩ đại của Ngài không dành cho chính Ngài.
Ngài có quyền năng để làm điều đó, nhưng Ngài không thể dùng
nó cho chính Ngài. Không.

188 Ngày nọ, người nào đó đã nói với tôi, nói, “Anh Branham,
trước khi bất kỳ điều gì xảy ra, anh biết tất cả về điều gì sẽ xảy
ra cho anh.”

189 Tôi đáp, “Ân tứ đó không phải dành cho tôi. Tôi không thể
dùng nó cho chính tôi.” Nó dành cho anh chị em. Anh chị em là
người hưởng lợi, không phải tôi. Tôi chỉ làmột đầy tớ công chúng
của Đức Chúa Trời, dành cho anh chị em.

190 Thầy giảng là một đầy tớ công chúng. Người chỉ tự giữ mình
ở đó. Giống như hoa huệ ngoài đồng, con ong nghệ bay vào,
lấy phần của nó. Ong mật bay vào và lấy phần của nó. Người
đi ngang qua lấy mọi thứ của nó, và mọi thứ. Nó làm lụng vất
vả, ngày và đêm, để giữ sự lộng lẫy của nó. Và mục sư giảng
Phúc âm cũng làm như vậy; bước đi trong đường lối của Đức
Chúa Trời. Nắm giữ lời chứng của mình, để thế gian có thể dự
phần của người, đấy, Ông Mục sư Hoa Huệ. Ông là một người
tốt. Chúa Jêsus phán, “Hãy xem nó. Sa-lô-môn không giống như
nó.” Đúng vậy. Tiến sĩ Hoa Huệ, tôi nghĩ anh chị em biết tất cả
về nó. Hiểu không?

191 “Hãy xem những hoa huệ ngoài đồng, chẳng làm khó nhọc,
cũng không kéo chỉ. Ta phán, và, tuy nhiên, Sa-lô-môn, tất cả sự
sang trọng của người…” Một hoa huệ phải đấu tranh, ngày lẫn
đêm, để có sự rực rỡ để giữ y phục của nó, để giữ hương thơm
và các thứ diễn ra. Và những điều khác…Nó chỉ tự mở, và chúng
đến và lấy điều đó khỏi nó. Ong và ruồi, và mọi thứ, đến gần, tốt
hay xấu, chỉ lấy đi từ nó.

192 Đó là cáchmà đầy tớ sống, thuộc về Đấng Christ, đầy tớ Đấng
Christ; tự mở ra, “Cứ lấy từ tôi, hỡi thế gian.” Không có gì dành
cho chính người. Nó dành cho những người khác. Đó là những
gì Đấng Christ trở thành khi Ngài trở thành người cứu chuộc sản
nghiệp cho chúng ta. Ngài trở thành người, mà thế gian có thể
dự phần vào sự công bình của Ngài, đấy, và được trở nên con cái
của Đức Chúa Trời.
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193 Vậy thì, họ đã làm gì? Họ đã kết hôn, và qua đó đạt đến
điều tuyệt vời này. Rồi Ru-tơ được ban thưởng, bằng việc lấy
Đấng Christ…hay lấy Bô-ô làm chồng nàng. Mà, Hội thánh được
thưởng, khi Chúa sẽ Tái lâm, vào một buổi sáng rực rỡ và đẹp
trời đó. Chúng ta đang yên nghỉ, chờ đợi bây giờ. Điều đó sẽ đến.
Vậy thì, tại sao? Nó đã đượcmua chuộc.

194 Bây giờ, một trích dẫn nữa trước khi tôi rời khỏi, để bắt
đầu hàng người xin cầu nguyện. Một lời trích dẫn nữa. Tôi tìm
kiếm, sáng nay, từ ngữ cứu chuộc. Tôi chỉ…Xin lỗi, các anh em
Arminian của tôi, nhưng tôi chỉ phải đưa điều này vào; không
làm tổn thương, nhưng chỉ làmanh em suynghĩ. Tìmýnghĩa của
sự cứu chuộc là gì. Sự cứu chuộc, thực sự được áp dụng, trong từ
Hy Lạp, để lấy một nô lệ từ chợ. Tôi không thể đánh vần từ Hy
Lạp ngay bây giờ, nhưng nó có nghĩa, “lấy một nô lệ từ chợ về,”
để cứu chuộc.

195 Một người đã làm một điều gì đó sai trật, vì vậy, ông ấy, ông
chủ của anh ta đã bán anh ta làm nô lệ, thực ra là đi vào sự chết.
Và anh ta ở trong chợ, anh ta làmột nô lệ. Nhưngmột người đến,
một người xứng đáng mà có đủ khả năng để làm điều đó, và tìm
thấy người này, và tìm thấy ơn trước mặt ông ấy, ông cứu anh
ta. Điều đó đem anh ta ra khỏi chợ nô lệ, và đem anh ta ra với
chính mình. Chú ý. Và người nô lệ đó, đã từng được cứu một lần,
có thể không bao giờ được bán trong chợ lần nữa. A-men. Có thể
không bao giờ được bán một lần nữa. Anh ta được đóng dấu. Và
nếu anh ta đủ thời hạn, một lần, được chuộc lại rồi, thì không ai
có thể, không bao giờ, bán anh ta làmnô lệ lại lần nữa.

196 Ồ, cảm tạ Đức Chúa Trời, khi một người đã một lần đến với
Đấng Christ và được chuộc bởi Huyết báu, ma quỷ có thể không
bao giờ làm bạn trở thành người nô lệ lần nữa. Bạn chắc chắn ở
trong Huyết của Chúa Jêsus Christ cho đến ngày cứu chuộc của
bạn. Một người nô lệ, nhìn xem điều đó trong Xuất Ê-díp-tô ký,
và tìm thấy thử đó không phải là luật của người Lê-vi không. Tôi
muốn nói, trong Lê-vi ký, xem thử đó không phải là luật pháp.
Một người nô lệ, đã từng được chuộc một lần, có thể không bao
giờ bị bán làm nô lệ lần nữa. Đúng vậy.
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197 Ồ, tôi thật vui mừng! Tôi rất sung sướng biết rằng Đấng Cứu
Chuộc Sản Nghiệp của chúng ta, rằng Đức Chúa Trời trên Thiên
đàng, Đấng là Thánh Linh, đã xuống thế gian và trở nên xác thịt;
trở nên giống như tôi, trở nên giống như anh emđây; và nhận lấy
hình hài xác thịt đầy tội lỗi, không biết tội lỗi, để tội lỗi của chúng
ta có thể chất trên Ngài; và trở nên người chuộc sản nghiệp cho
chúng ta, làm chứng công khai về cái chết, trả giá đủ cả.
198 Và Thánh Linh của Đức Chúa Trời làm chứng lại. Bức màn,
đền thờ bị xé, từ trên chí dưới. Không phải từ dưới lên đỉnh,
nhưng mà từ trên đỉnh xuống dưới; tỏ cho thấy đó là Đức Chúa
Trời, chính Ngài, xé nó ra, từ Trên. Xé nó từ trên xuống dưới, và
mở ra lối đi. Và những khối của tế lễ bị lật lên, và tia chớp chia ra
xuyên qua bầu trời giận dữ, đen kịt. Mặt trời lặn giữa ban ngày.
Những ngôi sao cũng từ chối chiếu sáng. Và mọi vật đưa ra lời
chứng, “Chúng ta được cứu chuộc.” Halêlugia!

Chúng ta hãy cầunguyện. [Một anh emnói tiên tri—Bt.]
199 Với đầu anh em cúi xuống giờ này, chỉ một lát. Đó là lời tiên
tri, kêu gọi hội thánh, sau Sứ điệp.
200 Bây giờ nếu có người nào đó ở đây mà không biết Ngài, đời
sống của bạn không đúng, xin mời bạn đứng lên đây bây giờ
trong sự hiện diện của cử tọa nầy, trước mặt của Đức Chúa Trời,
tin nhận Ngài làm Cứu Chúa của mình. Nước có trong hồ cho
phép báp-têm. Nếu ai đó đang chờ đợi bắt đầu lễ báp-têm, ngay
lập tức.
201 Trong khi chúng ta cúi đầu, chúng ta sẽ tiếp tục giây lát lúc
này bằng việc hát bàiTôi Sẽ Đi Qua. Xin cứ cúi đầu giờ này.

Tôi sẽ đi qua, vâng, tôi sẽ đi qua,
Tôi sẽ trả giá, dù bất cứ điều gì những người
khác làm;

Tôi sẽ nhận con đường đồng chịu sự khinh
miệt với Chúa;

Tôi đã bắt đầu với Chúa Jêsus, và tôi sẽ đi qua.

Tôi sẽ đi qua, vâng, tôi sẽ đi qua. Tôi…

Bạn có thực sự hiểu điều đó bây giờ không? Nếu hiểu, hãy
đến trên đây và đứng.
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…dù bất cứ điều gì những người khác làm;
Tôi sẽ nhận lấy con đường…

Bạn có sẵn sàng trung thành, nhưbàNa-ô-mi không?

Tôi đã bắt đầu với Chúa Jêsus, và tôi sẽ đi qua.

Từmáng cỏ ở Bết-lê-hemđã đếnmột Khách Lạ,
Trên đất tôi mong được giống như Ngài;
Suốt cuộc hành trình đời sống từ đất đến miền
Vinh hiển,

Tôi chỉ cầu xin được giống như Ngài.

Được giống như Chúa Jêsus,…

Bạn có muốn được giống như Đấng Cứu Chuộc của mình
không?

…giống như Chúa Jêsus,
Trên đất tôi mong được giống như Ngài;
Suốt cuộc hành trình đời sống từ đất đến miền
Vinh hiển,

Tôi chỉ cầu xin được giống như Ngài.

Chiếu sáng trên con, Chúa ôi, chiếu sáng trên
con,

Ánh Sáng từ Hải đăng chiếu sáng trên con;
Chiếu sáng trên con, Chúa ôi, chiếu sáng trên
con,

Hãy để Ánh Sáng từ Hải đăng chiếu sáng trên
con.

Được giống như…

Có người nào khác muốn được giống như, bên cạnh Ngài
không? Có ai khác đến bây giờ và quỳ gối ở đây với người nữ
trẻ tuổi này, như cô ấy quỳ gối không? Nhận lấy, giống như Ru-
tơ, nhận lấy con đường củamình sáng nay.

…giống như Ngài;
Suốt cuộc…đất đến miền Vinh hiển,
Tôi chỉ cầu xin được giống như Ngài.

Chỉ được giống như Jê-…
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Ai khác đến bây giờ. Hãy bước xuống đây và quỳ gối xuống,
như người nữ ở đây. Các bạn đã bắt đầu chưa? Các bạn sẽ đặt tay
mình vào tay Ngài chứ?

Tôi muốn được giống như Ngài;
Suốt cuộc hành trình đời sống từ đất đến miền
Vinh hiển,

Tôi chỉ cầu xin được giống như Ngài.

[AnhBranhambắt đầungânngaĐượcGiốngNhưNgài—Bt.]
202 Lạy Cha Thiên thượng của chúng con, trong khi hội thánh
đang ngân nga bài hát này, “được giống như Chúa Jêsus,” người
nữ này, sáng nay, đã bước ra, như Ru-tơ. Ina Bell, đang đến giống
như Ru-tơ ngày xưa. Cho dù giá nào đi nữa, cô ấy đến để trả giá
đó. Cho dù gì đi nữa…dù cô bị cười nhạo, hay làm trò cười, cô
ấy đang nhận lấy vị trí đó bây giờ, đứng ở đây, xưng tội lỗi của
mình. Quỳ gối xuống, đánh dấu nơi mà Chúa vĩ đại của mùa gặt
nằm xuống tại thập tự. Và ở đó nhận lãnh Thánh Linh của Ngài,
ân điển của Ngài mà đã phán với cô khi Lời Chúa đến, giống như
Na-ô-mi ngày xưa, trực tiếp. Và Nó đập vào đúng người, đúng
chỗ. Và bây giờ cô ấy đến nhận nơi củamột người tin, quỳ gối tại
thập tự giá, ở đó nơi mà cô xưng nhận tội lỗi của mình, vứt bỏ
tất cả cuộc đời cũ, và trở thành một người mới trong Chúa Cứu
Thế Jêsus.
203 Sáng nay, chúng con cầu xin, Cha ôi, để mỗi người lạ trong
tòa nhà này, mọi ông, bà, chàng trai, hay cô gái nào, mà không
biết Ngài, đừng bỏ qua những Lời này, Chúa ôi. Chúng con thật
sự không biết giờ nào chúng con đứng trước sự Phán xét. Tuy
nhiên có thể hôm nay nhiều người trong số chúng ta phải đến.
Có thể trước khi chúng con về đến nhà, một tai nạn sẽ xảy ra. Có
thể…Một bệnh tim có thể tấn công chúng con. Chúng con không
biết. Ôi Đức Chúa Trời, xin để chúng con chuẩn bị, giờ này, trong
khi Thánh Linh hiện diện ở đây, trong khi chúng con chứng kiến
rằng Ngài đang ở đây, trong khi Đức Chúa Trời trên Trời, bằng
tất cả lòng nhân từ vô bờ bến của Ngài, thì ở đây nhận chúng
con vào.
204 Xin ban cho chúng con ân điển Ngài, Chúa ôi. Xin ban cho
những người khác, đến trước tòa giảng, sáng nay, và tin nhận
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Đấng Christ làm Cứu Chúa, như người nữ này đang làm bây giờ.
Xin nhậm lời, Chúa ôi. Xin thương xót cô ấy, biết rằng những
người của cô ấy…Anh trai của cô ấy đang ngồi ở đây trên bục
giảng với con. Chị của cô ấy, Wood, đang ngồi ở phía sau đó; mẹ
và bố đều đang ngồi đây. Lạy Chúa là Đức Chúa Trời, con cầu xin
sự thương xót. Xin nhậm lời, Chúa ôi. Ngài biết những gì trong
lòng con. Con cầu xin sự tuôn đổ của Ngài về Huyết Ngài, trong
sự thương xót, sẽ đến vàongay giờ này. Xinnhậm lời, Chúa ôi. Xin
ban cho, trong khi chúng con đang chờ đợi những người khác,
xin cho những người khác, cũng đến, Cha ôi, và được làm hòa
với Đức Chúa Trời qua Đấng Christ.

205 Và bây giờ, trong khi chúng ta đang chờ đợi lúc này và đang
tự hỏi, chúng ta sẽ hát lần nữa.

Chiếu sáng trên con, Chúa ôi, chiếu sáng trên
con.

Hãy để Ánh Sáng từ Hải đăng chiếu sáng trên
con.

Được rồi. Vâng.

Chiếu sáng trên…

Sẽ có thêm người khác đến nữa chứ?

…chiếu sáng trên con,
Hãy để Ánh Sáng từ Hải đăng chiếu sáng trên
con;

Chiếu sáng trên con, Chúa ôi, chiếu sáng trên
con,

Hãy để Ánh Sáng Ngài từ Hải đăng, chiếu sáng
trên…

Nó sẽ làm gì cho tôi?

Được giống như Chúa Jêsus, được giống như
Chúa Jêsus,

Trên đất tôi mong được giống như Ngài;
Suốt cuộc hành trình đời sống từ đất đến miền
Vinh hiển,

Tôi chỉ cầu xin được giống như Ngài.
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206 Lạy Đức Chúa Trời là Cha, đó thật sự là lời chứng của chúng
con. Chúa ôi, chúng con muốn được giống Ngài, nhu mì và thấp
hèn, khiêm nhường, tử tế, luôn luôn tha thứ cho những ai đang
ngược đãi Ngài và làm điều sai trái. Chúng con—chúng con
muốn đi con đường đó. Chúng con cảm ơn Ngài vì người nữ này
đã đến sáng nay. Làm sao chúng con biết cuộc đời này rồi sẽ ra
sao, saumột lát? Có thể qua tất cả những lỗi lầmvànhững sự việc
trong đời của cô ấy, như tất cả chúng con đã làm, thấy chúng đã
lắng sâu xuống dưới trận lụt sáng nay. Con cầu xin, Đức Chúa
Trời, để người nữ này sẽ sống một cuộc đời hiến dâng mà sẽ dẫn
tất cả những người bạn của cô ấy đến với kinh nghiệm này. Xin
cho cô không dừng ở đây, nhưng tiếp tục đi vào miền đất hứa,
đánh dấu nơi đó và nằm xuống, nhận lãnh Đức Thánh Linh ở đó.
Xin nhậm lời, Chúa ôi.

207 Nếu có thêm ai ở đây nữa, Cha ôi, mà sẽ đến, và không đến,
xin cho Thánh Linh Ngài không rời bỏ họ. Xin cho họ không yên
nghỉ, ngày hay đêm, cho đến khi họ, cũng đến, có cùng quyết
định này. Không gay gắt, Chúa ôi, nhưng, Ôi Đức Chúa Trời, biết
những gì họ đang bỏ qua. Biết những gì sẽ xảy ra vào Ngày đó, để
nghe Ngài phán, “Hãy lui ra khỏi Ta, các ngươi là những kẻ làm
công gian ác kia. Sáng hôm đó, tại Phố Eight và Penn, Ta đã gọi
ngươi, mà ngươi đã không đến.” Ôi Chúa, thật là một giờ khủng
khiếp sẽ dành cho họ, khi chúng con được cân trên bàn cân và
thấy thiếu kém. Cha ôi, xin nhậm lời hầu cho điều đó sẽ không
bao giờ đến với bất kỳ ai trong sựHiện diện Thiêng liêng. Nguyện
xin tất cả họ đều được cứu. Chúng con cầu xin trong Danh Chúa
Jêsus. A-men.

208 Chúng ta muốn cảm tạ Chúa, sáng nay, vì sự nhân từ và sự
tốt lành của Ngài. Tôi cảm ơn tất cả anh chị em đã kiên nhẫn,
chờ đợi với tôi rất lâu.

Chị Ina Bell. Tôi…Chị Wood, đó là chị của cô, Anh Charlie.
Những gì họ đang cầu nguyện cho, và những gì chúng ta đã cầu
nguyện cho, trong một thời gian dài. Chị Ina Bell, mời chị đứng
lên, một lát được không? Đó là của Chị Wood…Ủy viên của hội
thánh chúng ta tại đây, đó là chị dâu của anh ấy, người đã tin
nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa củamình cách cá nhân sáng nay.
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Và bao nhiêu người cầu nguyện đã được…Đức Chúa Trời ban
phước cho chị, Chị Ina Bell. Tôi nghĩ tôi đã gọi đúng tên của chị.
Đúng thế không? Xin Đức Chúa Trời ban phước cho chị luôn, chị
yêu dấu. Và nếu chị chưa bao giờ chịu phép báp-têm trong Danh
Đức Chúa Jêsus Christ, tôi khuyên chị làm điều đó, và nhận lãnh
Đức Thánh Linh.

209 Đức Chúa Trời ở cùng chị luôn, ban phước cho người chồng
yêu quý của chị ở đó. Tôi đã gặp anh ấy, vài ngày trước đây.
Nếu tôi không nhầm, thì tên anh ấy là Stanley. Đúng thế không?
Stanley. Chúa ban phước cho anh, Stanley. Ngôi nhà ấm áp,
nhưng tôi tin chắc rằng bây giờ nó sẽ ấm áp hơn bao giờ hết.
Đức ChúaTrời ở với anh chị luôn, và—vàban cho anh chị ân điển
và sự nhân từ Ngài, suốt những ngày tháng trong cuộc đời của
anh chị. Và tiếp tục đi theo Chúa. Hãy giống như Ru-tơ bây giờ,
Ina Bell, bám chặt ngay vào Điều đó. Cứ tiếp tục tiến lên. Thỉnh
thoảng sẽ gặp khó khăn, và những con đường sẽ trở nên mờ tối.
Nhưng, hãy nhớ, cứ nhìn thẳng xuống nền tảng, và rồi ngước
lên hướng về bầu trời, anh chị em sẽ tìm thấymột bàn chân đẫm
Máuđi theo suốt con đường lên đó. Ngài sẽ dẫn đường.

210 Bây giờ, ồ, đã trưa rồi, mười hai giờ. Anh chị em vẫnmuốn có
hàngngười xin cầunguyện chứ? [Hội chúngnói, “A-men.”—Bt.]

211 Billy, ở đâu, loại gì…Anh ấy đã phát thẻ cầu nguyện không?
Tôi—tôi chưa hề…Tôi tin anh ấy đã nói với tôi anh ấy phát thẻ
cầunguyện…Ồ, gì vậy?Người nào đónói với tôi chữ cái và những
con số là gì. [Người nào đó nói, “Anh ấy đến kìa.”—Bt.] Gì? [Anh
Billy Paul nói, “B.”] B. B, một đến một trăm? Nămmươi đến một
trăm. Được rồi. B, số một. Họ đã có…

212 Bây giờ, chúng ta có một đám đông, vì vậy chúng ta không
thể…Chúng ta sẽ để họ đứng hết, và chúng ta sẽ chỉ để họ đi
ngang qua, trong khi tôi đang cầu nguyện cho họ.

213 Bây giờ, bao nhiêu người chưa bao giờ thấymột trong những
hàng người xin cầu nguyện? Hãy giơ tay lên cho chúng ta thấy,
chưa bao giờ ở trong một trong những buổi nhóm của tôi, đến
một hàng cầu nguyện. Ồ, chao ôi! Nhiều anh chị em.
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214 Ồ, bây giờ, chúng ta có thể chỉ cầu nguyện cho dân sự, hoặc
chúng ta có thể có sự phân biệt, hoặc không có hàng cầu nguyện
nào cả; chỉ gọi ra họ ngay, trong cử tọa. Không có vấn đề gì. Đức
Thánh Linh đang ở đây. Vâng, thưa quí vị. Nhưng chúng ta hãy
đứng vào hàng cầu nguyện.

Số một, ai có số một, thẻ cầu nguyện chữ B? Số-…Nămmươi.
Tôi xin lỗi. Không ai có số một, dĩ nhiên. Được rồi. Thẻ cầu
nguyện số năm mươi, ai có? Hãy đến đây, thưa ông. Thẻ cầu
nguyện hai…

Năm mươi mốt, năm mươi hai. Thẻ cầu nguyện năm mươi
hai. Được rồi. Năm mươi ba. Năm mươi ba. Được rồi. Năm
mươi bốn.

Hãy đến lối này, ngay trên đây. Nếu anh em ở phía sau, hãy
tiến lên lối này, ở trên đây.

Nămmươimốt, nămmươi hai, nămmươi ba, nămmươi bốn.
Ai có thẻ nămmươi lăm, thẻ cầu nguyện nămmươi lăm?Quý bà,
ngay trên đây. Thẻ cầu nguyện nămmươi sáu.

Đứng lên, trên cạnhbức tường, ở đằng kia, nếuquývịmuốn.

Năm mươi bảy, năm mươi tám, năm mươi chín, sáu mươi.
Sáu mươi mốt, sáu mươi hai, sáu mươi ba, sáu mươi bốn, sáu
mươi lăm.

Busty, quay ngay qua lối đi ngay ở đó, thưa anh, ngay ở đó.
Được rồi. Quay ngay qua.

Bao nhiêu người không có thẻ cầu nguyện, và các bạn muốn
Chúa chữa lành cho mình? Hãy giơ tay lên. Được rồi. Đó là tất cả
những gì các bạn phải làm, chỉ tin điều đó bây giờ. Chỉ tin thôi.
Được rồi.

Năm mươi sáu. Tôi đã có số đó chưa? Năm mươi bảy, năm
mươi tám, nămmươi chín, sáumươi. Hãy để họ đứng.

Sáu mươi mốt, -hai, -ba, -bốn, -năm. Hãy để họ đứng. Sáu
mươi sáu, sáumươi bảy, sáumươi tám, sáumươi chín, bảymươi.
Hãy để họ đứng.

Tôi không muốn tất cả họ đổ dồn lên cùng một lúc, lý do tôi
đang gọi số, lên đến bảymươi.
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Bảy mươi đến tám mươi, đứng lên. Đến trên đây, trên phía
này, bảy mươi đến tám mươi. Được rồi. Một, hai, ba, bốn, năm,
sáu, bảy, tám, chín. Được rồi.

Tám mươi đến chín mươi, đứng qua đây. Doc, anh hãy giúp
họ phía sau đó, nếu anh muốn. Tám mươi đến chín mươi, đứng
phía bên này.

Chínmươi đếnmột trăm, đứng trên phía bên này, ở trên đây.
Được rồi.
215 Trong khi họ đang xếp hàng, tôi muốn hỏi hội thánh đôi
điều. Bao nhiêu người lạ ở đây, chưa bao giờ dự các buổi nhóm
của tôi trước đây? Bao nhiêu trong số các bạn? Bao nhiêu người
biết rằng không có người nào có thể chữa lành cho người khác,
thậm chí một bác sĩ cũng không? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.]
Không, thưa quý vị. Bác sĩ không phải là người chữa lành. Ông
ấy chỉ giúp đỡ tự nhiên thôi. Đức Chúa Trời là đấng chữa lành.
Hiểu không? Bác sĩ có thể nối một cánh tay, nhưng ông không
thể chữa lành cánh tay. Bác sĩ có thể cắt bỏ ruột thừa, nhưng
không chữa lành chỗ mà ông đã cắt được. Bác sĩ có thể nhổ một
cái răng, nhưng không thể làm ngừng chảy máu, hay chữa lành
nó được. Đức Chúa Trời phải làmđiều đó. Đúng thế.
216 Bao nhiêu người biết rằng, khi Chúa Jêsus đến thế gian ở đây,
rằngNgài đã không tuyênbố làmột người chữa lành? [Hội chúng
nói, “A-men.”—Bt.] Ngài là một Người. Ngài phán, “Không phải
Ta làm các công việc, nhưng Cha Ta ở trong Ta, Ngài làm các
công việc đó.” Đúng vậy không? [“A-men.”] Bao nhiêu người biết,
khi Ngài ở đây, điều gì, cách mà…Loại chức vụ gì Ngài đã có khi
Ngài ở đây? Ngài đã làm những gì Cha đã tỏ cho Ngài làm. Đúng
thế không? [“A-men.”] Bao nhiêu người biết, biết điều đó? [“A-
men.”] Tin lành Giăng 5:19, Ngài phán, “Quả thật, quả thật, Ta
nói cùng các ngươi, Con chẳng tự Mình làm việc gì được, nhưng
chỉ làm điều chi mà Ngài thấy Cha làm.” Đúng thế không? [“A-
men.”] “Điều đó Con cũng làm, y như vậy.”
217 Bây giờ, thế thì, Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay,
và đời đời không hề thay đổi phải không? [Hội chúng nói, “A-
men.”—Bt.] Anh chị em tin điều đó, bằng tất cả tấm lòng của
mình không? [“A-men.”] Ngài hôm qua và cho đến đời đời không
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hề thay đổi. Anh em có tin không, rằng, Đức Chúa Jêsus Christ
hômquavàđời đờiNgài khônghề thayđổi, rằng điều đó cónghĩa
rằngNgài thực sựkhônghề thayđổi không? [“A-men.”] Được rồi.
218 Ngài không thay đổi như thế nào? Giống như vậy trong mọi
nguyên tắc. Đúng thế không? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.]
Ngài cũng là Đức Chúa Trời, cũng là Đấng Chữa Lành, cũng là—là
Đấng Cứu Rỗi. Ngài không hề thay đổi, thái độ không hề thay đổi.
Tất cả đều không thay đổi. Đúng thế không? [“A-men.”] Không
hề thay đổi. Đúng thế. Thế thì, nếu Ngài đã không hề thay đổi, và
hiện nay không hề thay đổi, thì Ngài sẽ làm và hành động giống
giống như vậy. Đúng thế không? [“A-men.”] Bây giờ, bao nhiêu
người biết rằng điều đó là Lẽ thật? [“A-men.”]
219 Tôi sẽ chỉ mất một lát ở đây. Tôi đang đợi. Trông không có vẻ,
với tôi, giống như đó là năm mươi người đang đứng ở đó. (Một,
hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười
hai, mười ba, mười bốn.) Không. Một số trong họ có lẽ về nhà,
sớm hơn. Tôi đã thấy vài người rời khỏi phía sau đó. Được rồi,
chỉ một hàng nhỏ, ngắn này thôi. Bao nhiêu người thích có hàng
này? Bao nhiêu người lạ đối với tôi, trong hàng đó? Hãy giơ tay
lên, biết tôi không biết gì về anh em. Hãy giơ tay của tôi…của các
bạn lên.
220 Bao nhiêu người ở ngoài đó, những người lạ, biết tôi không
biết gì về các bạn? Hãy giơ tay lên, rằng các bạn bị ốm. Được
rồi. Bao nhiêu người muốn nhìn thấy hàng người của sự phân
biệt, để chúng ta có thể thật nhanh lên và làm xong? [Hội chúng
nói, “A-men.”—Bt.] Xin mời các bạn…Vậy thì, không thành vấn
đề. Tôi có thể chỉ cầu nguyện cho họ, mang họ đến đúng hàng.
Hoặc, họ có thể ngồi xuống, chỉ đi và ngồi xuống. Không thành
vấn đề. Đức Thánh Linh phân biệt điều đó, giống như vậy. Anh
chị em tin điều đó không? [“A-men.”]
221 Bây giờ, thế thì, nếu là vậy, thì cứ giữ yên lặng, chỉ một lát.
Đã trễ một chút rồi, vì vậy chỉ ngồi, một lát thôi. Tôi muốn hỏi
anh em đôi điều giờ này.
222 Có thể tôi đang nói ở cái mi-crô bị trục trặc ở đây. Cả hai đều
ổn chứ? Cả hai đều được nối vào, được rồi, cái này cũng vậy chứ?
[Một anh emnói, “Vâng.”—Bt.] Được rồi.
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223 Bây giờ, xin giữ yên lặng, một lát. Tôi đang nhìn xuống hàng
này, xem thử tôi có biết ai không.

224 Tôi biết người đang đứng ngay ở đó. Bây giờ, tôi biết Earl.
Earl, tôi biết anh, Earl Colvin. [Anh Earl Colvin nói, “Mặc dầu,
tôi không ở trong hàng người cầu nguyện, Anh Bill. Tôi đã mang
người bạn của chúng ta từ Jeffersontown đến.”—Bt.] Ồ, vâng,
đúng thế, người đàn ông ở trên đây. Đó có phải là người mà
chúng ta cùng đi săn, ở trên Colorado không? [“Anh có lẽ sẽ
không nhận ra chúng tôi, chúng tôi bị sụt cân rất nhiều.”] Ồ, chao
ôi! Tôi không chắc. Tôi nghĩ Earl đã nói với tôi rằng anh ta đang
bị ốm nặng, và anh đã đến. Vậy thì, nếu anh không thể đứng lâu,
hãy để người nào đó lấy cho anh ấy một cái ghế ở trên đó. Hay
là, một số trong họ—một số trong họ đứng lên và cho anh ấymột
chỗ ngồi ngay cạnh đó, điều đó sẽ tốt, vì anh bị đau rất, rất nặng.
Chao ôi! Anh ấy sụt khoảng một trăm cân, hoặc nhiều hơn nữa.
Và—và anh ấy—anh ấy đau rất, rất nặng. Vậy thì cứ để anh ấy
ngồi ở đó. Bắt đầu cảm ơnNgài, ở đó, anh ơi.

225 Bây giờ hãy để tôi nhìn xuống. Này, Earl vừa đang đứng với
anh ấy. Bây giờ, người này, đang đứng ngay sau đây, đang nhìn
tôi, từ trên La—LaGrange, Kentucky. Tôi không biết tên anh ta,
nhưng tôi—tôi—tôi biết anh. Và đó là Anh và Chị Kidd ở đó. Tôi
biết họ. Và chị này, đúng…Đó có phải là Chị Rook không?Hay là…
[AnhNeville nói, “Chị Hardy.”Một chị nói, “Tôi là Chị Taylor…?…
với Hattie.”—Bt.] Với phụ nữ này ở đây, đến từ Sellersburg, tôi
nghĩ, người đó bịmù. Đúng thế không? Được rồi.

226 Tôi nghĩ đó là về tất cả, trong hàng đó, mà tôi thật sự biết.
Ồ, vâng, đây là người bạn tốt của tôi, Busty Rogers, ở đây, đến từ
dưới Milltown. Và dọc theo hàng này, tôi đoán những người còn
lại là những người lạ đối với tôi. Bây giờ, đó là trước mặt Chúa,
theo như tôi biết, họ là những người lạ đối với tôi.

227 Bây giờ hãy để tôi nhìn trong cử tọa. Bây giờ, các bạn—các
bạn là những người lạ đối với tôi, mà bị đau, hãy giơ tay lên, và,
các bạn biết, có các bạn có yêu cầu trong lòng. Hãy giơ tay lên,
dù các bạn ở bất cứ nơi nào. Mà biết tôi…Được rồi. Tốt. Đó chỉ là
toàn bộ, xung quanh, gần nhưmọi nơi.
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228 Bây giờ, bây giờ, sẽ không tổn thương cho các bạn, cứ chờ
đợi một hay hai lát nữa. Tôi muốn hỏi các bạn một câu hỏi quan
trọng. Tốt hơn tôi đứng đằng sau đây, để các bạn có thể nghe
tôi. Tôi chỉ muốn hỏi các bạn đôi điều. Vậy thì, những Sứ điệp
này mà tôi đang giảng, các bạn có tin chúng là Lẽ thật không?
[Hội chúng đáp lại, “A-men.”—Bt.] Các bạn, chắc chắn, các bạn
sẽ không đến đây nếu nó không phải.

229 Vậy thì, Đức Chúa Trời sẽ làm điều gì đó giống như thế mà
không đưa cho tôi một khái niệm nào đó về những gì tôi đang
làm chăng? Ngài chắc chắn sẽ không. Dĩ nhiên, Ngài sẽ không.
Bây giờ, nếu Ngài đã làm điều đó…

230 Bây giờ, tôi đang tuyên bố rằng Chúa Jêsus Christ không thay
đổi. Cái chết của Ngài đã không thay đổi Ngài; nó làm vinh hiển
Ngài. VàNgài đã sống lại, vào ngày thứba, và thăng thiên lên Cao.
Và Ngài đã ban trở lại Đức Thánh Linh, mà là Đức Chúa Trời, là
Đức Thánh Linhmà đã ở trên Ngài. Hết thảy anh chị em tin điều
đó chứ? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Và Chúa Jêsus, khi Ngài
đến thế gian ở đây, Ngài phán, “Những việcmà Ta làm, các ngươi
cũng sẽ làm. Còn ít lâu, và thế gian sẽ không nhìn thấy Ta nữa.”
Đó làmột trật tự của thế gian, anh em biết, chỉ giáo hội không tin
và tất cả. “Họ sẽ không thấy Ta nữa. Tuy nhiên, các ngươi sẽ thấy
Ta.” “Các ngươi,” đó là Hội thánh, tín hữu. “Vì Ta…” “Ta” là đại
từ nhân xưng. “Ta sẽ ở với các ngươi luôn, thậm chí ở trong các
ngươi, cho đến tận thế.” Và tiếng Hi Lạp đó là consummation, có
nghĩa là, “tận thế.” “Ở cùng các ngươi cho đến tận thế. Và những
công việc Ta làm các ngươi cũng sẽ làm.” Đó là Lẽ thật không?
[“A-men.”]

231 Bây giờ, chúng ta có những tín đồ Báp-tít, Giám Lý, Tin Lành,
và Công giáo, và—và thậm chí cả Do Thái giáo, đang ngồi ở đây
sáng nay. Và chúng ta có Hội Thánh của Đức Chúa Trời, Na-xa-
ren, Hành Hương Thánh, Chứng nhân Giê-hô-va, tất cả họ đại
diện những giáo phái khác nhau. Tôi đang nhìn xung quanh,
nhìn vào họ. Những tín đồ Giám Lý, Lutheran, Ngũ Tuần, tất
cả các loại khác, khi tôi nhìn chung quanh, thấy những người
mà tôi biết. Và tất cả họ là những vị khách viếng thăm từ ngoài
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thành phố chúng ta. Đền tạm Branham là một nơi rất nhỏ, ở đây
trong—trong thànhphốnày, nhưngnóhình thành từ thế gian.
232 Bây giờ, chúng ta hãy lấy điều này, và suy nghĩ thật kỹ, suy
gẫm, học hỏi, thật cung kính, và hỏi vấn đề này. Thế thì, nếu Ngài
không chết, thì thái độ của Ngài đối với anh chị em và đối với
người bệnh sẽ thật giống ngày hômnay như đã có ngày hômqua.
Rồi thái độ của Ngài ngày hôm qua ra sao? Đây, “Ta có thể, nếu
các ngươi tin.” Đúng thế không? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.]
“Nếu các ngươi tin.”
233 Người đàn ông nói, “Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.”
Nói, “Con trai của con bị quỷ ám. Con đã mang nó đến các môn
đồ củaNgài, và họ đang la ré và hò hét, vàmọi thứ.”
234 Ngài phán, “Ta có thể, nếu ngươi tin. Nếu ngươi tin, Ta
có thể.”
235 Bây giờ để ý. Chúa Jêsus đã làm như thế nào? Ngài đã là gì,
hôm qua? Ngài đã chăm sóc như thế nào? Bây giờ, đây là đối với
người xa lạ lúc này, tôi đang nói về. Chúng ta hãy xem Ngài đã là
gì, ngày hôm qua. Tôi chỉ làm mất khoảng ba phút, chúng ta sẽ
trích dẫn, hai chỗ nhỏ.
236 Khi chức vụ của Ngài bắt đầu trước tiên, có một người đàn
ông tên là Anh-rê, một người đánh cá, được cải đạo, tin nơi Ngài,
và đi và kiếm em trai mình, tên là Si-môn. Anh em còn nhớ điều
đó chứ? Ông dẫn người đến với Chúa Jêsus. Ông là một người
đánh cá thất học, thậm chí không thể ký tên của chính mình. Và
ông đến trước Chúa Jêsus. Và Chúa Jêsus nhìn ông, và nói, “Tên
ngươi là Si-môn. Ngươi là con trai của Giô-na.”
237 Bao nhiêu người biết đó là lời Kinh Thánh? Họ biết đó là
Đấng Mê-si, bởi vì Ngài là…Đức Chúa Trời đã hứa. Môi-se đã
hứa, rằng, khi Đấng Mê-si đến, Ngài sẽ là một Tiên tri. Đúng
thế không? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Tiên tri-Mê-si. Và Ngài
nhìn, và Ngài phán, “Tên ngươi là Si-môn.” Và phán, “Cha ngươi
tên là Giô-na.” Và ông biết đó là ĐấngMê-si.
238 Người đàn bà bên giếng, đó là đất nước của dân tộc khác.
Bây giờ, chỉ có người Do Thái và Sa-ma-ri tin nhận Ngài. Các
dân Ngoại, chúng ta chưa đến, nhóm Ru-tơ. Bây giờ, người nữ
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ở bên giếng, là một người Sa-ma-ri, bà đến để lấy nước. Chúa
Jêsus phán, “Hãy cho Ta uống.” Ngài đã làm gì? Trò chuyện với
bà, thật giống như tôi có thể nói với người nào đó ở ngoài đó
trong khán thính giả. Phán, “Hãy cho Ta uống.” Họ chưa bao giờ
gặp nhau trước đó.

239 Và bà nói, “Tại sao, đó không phải là thói thường, chúng ta
có sự phân biệt chủng tộc ở đây.” Giống như thường có ở miền
Nam, với những anh em da màu và vân vân, nhưng họ không
còn điều đó nữa. Tạ ơn Đức Chúa Trời, vì điều đó. Vì thế Ngài
phán…“Chúng ta có sự phân biệt chủng tộc ở đây. Tại sao, đó
không phải là một thói thường đối với Ngài. Ngài là người Do
Thái.” Chúa Jêsus là người Do Thái. Bà là người Sa-ma-ri. Nói,
“Thật không phải theo thói thường cho—cho Ngài xin nước tôi,
một người đàn bà Sa-ma-ri, như vậy.”

240 Ngài phán, “Nhưng, hỡi người đàn bà, nếu ngươi biết ngươi
đang nói với Ai, thì chắc ngươi sẽ xin Ta cho uống.”

241 Điều đó khiến người đàn bà xinh đẹp đó dừng lại. Và bà
ngước lên vànói, “Ồ,Ngài không có gìmúcnước. Giếng thì sâu.”

242 Ngài phán, “NướcmàTa ban cho là Sự sống đời đời.”

243 Và cuối cùng Ngài tìm thấy nan đề của bà là gì. Bao nhiêu
người biết, những người lạ, biết nan đề của bà ta là gì? Bà ta có
năm đời chồng. Vì vậy Ngài đã phán gì với bà? Ngài phán, “Hãy
đi, gọi chồng ngươi rồi trở lại đây.”

244 Bà nhìn Ngài. Bà nói, “Tôi không có chồng.”

245 Ngài đáp, “Ngươi nói phải, bởi vì ngươi đã có năm đời chồng,
còn người mà ngươi hiện đang sống với bây giờ chẳng phải là
chồng ngươi.”

246 Bà đáp, “Thưa Ngài, tôi nhận biết Ngài là một đấng tiên tri.
Bây giờ, chúng tôi biết, khi Đấng Mê-si đến,” (Đó là Chúa Jêsus.)
“khi Đấng Mê-si đến, Ngài sẽ nói với chúng tôi những điều này,
bởi vì chúng tôi biết Ngài sẽ là Đấng Tiên Tri. Chúng tôi biết khi
ĐấngMê-si đến, Ngài sẽ làmđiều này. NhưngNgài là Ai?”

Ngài phán, “Ta là Đấng đó.”
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247 Và thế là, bà liền chạy vào thành và nói, “Hãy đến, xem một
Người, Đấng đã bảo với tôi mọi việc tôi đã làm: Chẳng phải Đây
chính là Đấng Mê-si sao?”

248 Nếu đó là dấu hiệu của Đấng Mê-si ngày hôm qua, thì ngày
hôm nay Ngài cũng như vậy, nó là điều không hề thay đổi ngày
hôm nay. Bây giờ, quý vị những người lạ tin điều đó không? Vậy
thì, điều đó dành cho các bạn trong hàng ở đây.

249 Bây giờ, với họ ởngoài kia, chỉmột lời Kinh Thánh, để cho các
bạn sẽ có điều gì đó để nắm vững. Bao nhiêu người tin rằng Ngài
là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm lúc này, mà có thể cảm thương sự
yếuđuối của chúng ta? Tất cả chúng ta…[Băng trống—Bt.]…?…

Lạy Cha trên Trời, Đấng biết con, biết, theo như con biết, con
chưahề thấyngười đànôngnày. Vậy thì anh ấy có thể đã thấy con
và con có thể đã thấy anh, nhưng nếu như điều đó có con không
biết gì về nó. Bởi vì, con đã ở trên thế gian, nhiều lần, cầu nguyện
cho người đau và các thứ, và con—con có thể đã gặp anh ấy ở đâu
đó, hay đã thấy anh ấy, hay điều gì đó, con không biết. Nhưng dù
sao đi nữa, con—con không biết gì về anh ấy. Điều đó đúng. Đúng
thế không, thưa anh? Thật sự dân sự sẽ biết vậy. Thấy không?
Được rồi. Bây giờ, người đàn ông đang đứng đây vì trường hợp
nào đó. Vậy thì người mà là thợ săn đó ở đâu, Efferson, hay là,
từng-…Được rồi. Tôi chỉ muốn anh ấy thấy nó. Đó là đâu, Busty
Rogers ở đâu? Cứ đứng ở đằng kia. Bây giờ ở đây, bây giờ Busty,
anh biết tôi. Ông Efferson, ông biết (Đúng thế không? Efferson?
Vâng.), ông biết tôi, chúng tôi đã đi săn với nhau ở trên Colorado,
tôi là—tôi làmột người. [Băng trống—Bt.]

250 …Người đang chịu đựng một bệnh thần kinh. Đó là nan đề
của anh ấy; gây cho anh một chứng tiền liệt (Đúng thế.), thức
dậy vào ban đêm, và vân vân. Anh đến từ Ohio. Và anh đi nhà
thờ của Anh Sullivan hoặc đi ở đó. Tôi thấy Anh Sullivan đang
đứng ở đây. Anh đến với Kidds; đó là người anh đi cùng. Đúng
thế. Được rồi, vào lúc này anh cảm thấy khác hiện giờ. Nó đã ra
khỏi anh. Bây giờ, anh có thể về nhà; đức tin của anh làm anh
khỏemạnh. Bây giờ, xin Chúa ban phước cho anh.

Bây giờ anh tin chứ?
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251 Vậy thì tôi không biết anh, thưa anh. Gương mặt anh trông
quen thuộc với tôi, nhưng bây giờ, theo như tôi biết anh, Đức
Chúa Trời trên Trời biết, tôi không biết gì về anh. Tôi không biết
điều gì không ổn với anh. Tôi sẽ không có cách nào biết điều gì
không ổn với anh. Anh chỉ là người đang đứng ở đó. Và anh có
một thẻ cầu nguyện, trên…nó có một số trên đó. Và anh chỉ…
Chàng trai đưa thẻ đó cho anh, và anh vừa được gọi vào hàng
cầu nguyện ở đây.

252 Bây giờ, cứ nhìn nó đang phát lộ ra thế nào. Anh em thấy, chỉ
một lát thôi, điều đó khó hơn, điều đó đã làm nhiều hơn đối với
tôi, một lần đó, hơn tất cả thời gian tôi đã giảng sáng này. Điều gì
đó đang đi ra. Hiểu không? Điều gì đó đang đi ra.

253 Anh bạn trẻ, anh thực ra không ở đây vì chính anh. Bạn ở
đây vì một người khác, và đó là một—một đứa trẻ. Và đứa trẻ
không ở đây; nó ở trong miền quê hoàn toàn: Kansas. Có một số
loại cơn giống như chứng động kinh. Chứng động kinh là những
gì nó có, có sự tối tăm ở trên đứa trẻ.

254 Anh có một mối quan hệ nào đó, hoặc, anh là…tới Strickers.
Tất cả các anh đã không cưới các chị, hoặc điều gì tương tự như
thế chứ? Đúng thế. Anh tin không? Thế thì nó sẽ không bị bệnh
động kinh này nữa, nếu anh tin bằng cả tấm lòng. Khi anh đã tin,
điều đó đến với đứa trẻ như vậy. Hãy đi bây giờ và đừng nghi ngờ
điều đó.

Bây giờ quí vị tin hết lòng chứ? Hết thảymọi người? Hãy cầu
nguyện chongười nào đó. Cầunguyện và để Chúanhậm lời.

255 Người phụ nữ đang ngồi đó, đang cầu nguyện cho người cô
đó, bị bệnh ung thư; ở dưới đó. Chị tin bằng tất cả tấm lòng, phía
sau đó, phải không? Tôi không biết chị. Tôi chưa từng nhìn thấy
chị trong đời tôi. Nhưng khi chị nghe tôi nói với người đàn ông
đó về điều gì đó mà anh ta đang nghĩ, về người bà con, điều đó
đến với chị. Bây giờ, chị tin bằng cả tấm lòng không?

256 Bây giờ, chị ấy đã chạm vào cái gì? Tôi muốn vài người trong
số anh em, nói cho tôi biết người nữ này đã chạm vào cái gì. Chị
ấy ở cách xa tôi hơn sáu thước chị ấy không hề chạm đến tôi,
nhưng chị ấy đã chạm đến Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm đó. Anh
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thấy không, Busty? Ông thấy không, thưa ông? Chị ấy đã rờ đến
Đấng Christ. Đấng Christ đến gần và nói cho tôi biết những gì chị
đangmuốn, bây giờ chị có được điềumình cầu xin.

Một người đàn bà, tôi không biết người đàn bà này. Chị là
người lạ với tôi. Đúng thế không? Chúng ta là người lạ. Tôi chưa
hề gặp chị trong đời như tôi biết, nhưng Đức Chúa Trời biết chị.
Nếu Đức Chúa Trời có thể bảo cho tôi biết điều gì đó về chị giống
như Ngài đã làm với người đàn bà bên giếng, bày tỏ điều gì đó
trong lòng chị, chị sẽ tin nhận điều đó, và tin rằng đó không thể
là tôi, như làmột người, nói cho chị biết điều đó, đó là—đó là Đức
Chúa Trời chứ? Chị sẽ tin điều đó chứ?

257 (Bây giờ, đây là hai người này, hoặc đây là bao nhiêu? Chúng
ta đã có bangười rồi phải không?Hai?Hai?Được rồi. Được rồi.)

258 Người nữ này bị bóng sự chết bao phủ. Cómột bóng tối trùm
lên chị, chị bị ung thư. Đúng vậy. Bác sĩ bảo chị rằng nó là ung
thư tuyến bạch huyết. Đúng thế, hãy giơ tay lên. Chị từ xa đến
đây: Iowa. Chị tin không? Chị có một, hoặc là con trai, hay, nó là
cháu nội, và có điều gì đó không ổn ở mắt nó, và chị đang cầu
nguyện cho nó. Chị tin rằng Đức Chúa Trời có thể nói với tôi chị
là ai không? Bà McKee, thế thì hãy về nhà, và được khỏe mạnh.
Chúa Jêsus Christ chữa lành chị.

Bây giờ chị tin hết lòng không? Tôi chưa hề thấy người đàn
bà này trong đời. Đó là gì?

259 Chờ một lát. Hãy tôn kính, một lát. Tôi đang nhìn thẳng vào
một bà da màu ngồi phía sau đây; và Ánh sáng đó, mà anh em
nhìn thấy trênbức tranhđó, đang treo trênngười đànbàđóđang
ngồi ở đằng sau đó. Hãy tin tôi là một tiên tri của Ngài, thưa chị.
Chị đang cầu nguyện cho chồng chị ở giai đoạn sắp chết trong
Bệnh viện Veterans; đó là CHÚA PHÁN NHƯ VẬY. Hãy tin bằng
tất cả tấm lòng của chị bây giờ; anh ấy sẽ khỏemạnh.

Chị ấy đã đụng chạm vào cái gì? Có một người đàn bà, một
người đàn bà da màu, một người đàn ông da trắng, giống như
người đàn bà bên giếng. Chị ấy đã chạm điều gì? Cũng Chúa
Jêsus ấy. Còn chị không phải là người đàn bà đó, người đàn bà
da màu, hay, người đàn bà Sa-ma-ri; chị là một người đàn bà
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khác. Tôi không phải là Chúa Jêsus, cùng con người đó; tôi làmột
người khác. Nhưng chị là người tin vào Đức Chúa Jêsus Christ,
giống như người đàn bà ấy; và tôi là một người tin và đầy tớ
Ngài, và đồng một Thánh Linh đang làm việc trong ngày này.
Đấng Christ không chết, Ngài sống. Tôi chưa hề thấy chị ấy hay
biết chị ấy trong đời. Vậy thì, chị thấy, chị không phải có thẻ cầu
nguyện để được ở đây. Chị chỉ có đức tin nơi Đức Chúa Trời. Đúng
thế không?
260 Bây giờ tôi biết người đàn bà đó ở đấy, nhưng tôi biết điều
chị ấy đang cầu nguyện cho: cháu gái đó. Chị tin điều đó (ở dưới
miềnnam), nếu chị tin hết lòng, cô ấy sẽ được khỏemạnh.

Còn anh thế nào? Chúng ta là người lạ với nhau. Anh chỉ là
một thanh niên. Tôi chưa hề gặp anh trong đời. Anh tin rằng Đức
Chúa Trời có thể nói cho tôi biết anh bệnh gì không? Nếu Ngài
muốn, điều đó sẽ giúp ích cho anh chứ? Tất nhiên.

Bây giờ, cứ, anh cứ tiếp tục tin ở ngoài đó. Hiểu không?
261 Bệnh ở cổ anh. Anh đã bị tai nạn xe hơi. Anh từ trênmiền bắc
xuống. Anh ở gần Bedford, Indiana. Điều đó đúng. Đúng chứ?
Thế thì anh—anh tin cái cổ anh sẽ ổn chứ? Như anh tin, sẽ được
như vậy. Hãy về nhà và dâng sự ngợi khen cho Đức Chúa Trời.
Được chữa lành.

Ông thế nào, thưa ông? Ông tin Đức Chúa Trời có thể tỏ cho
tôi biết ông bị bệnh gì không? Ông bị đau một—một bệnh thần
kinh; nó gây cho ông bị bệnh đường ruột, ruột kết, bệnh đường
ruột. Ông thật ra từ California đến. Đúng thế. Ông tin Đức Chúa
Trời biết ông là ai chứ? ÔngMurray? Được rồi, nó đã hết giờ này.
Hãy về nhà; tin Ngài bằng cả tấm lòng.

Chúng ta là người lạ với nhau phải không? Tôi không biết
ông, và Đức Chúa Trời…Tôi không biết ông và ông không biết
tôi. Chúng ta là người lạ, đúng không? Nếu Đức Chúa Trời bày tỏ
cho tôi điều gì về ông, ông sẽ tin tôi là tiên tri Ngài không?

Những người còn lại quí vị tin không? Tôi thì…Tôi đang yếu
đi, thật sự yếu đi giờ này, đấy. Cứ tin bây giờ. Tôi chỉ…Sự xức
dầu đang ở đây. Quí vị biết điều đó, phải không? Quí vị—quí vị
ý thức rằng điều đó—điều đó ở đây, đấy. Đức Thánh Linh ở đây
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giờ này nếu quí vị có thể chỉ…Tôi đang rất yếu đến nỗi hầu như
tôi không thể thấy quí vị ở ngoài kia nữa. Hiểu không? Quí vị…
Nếu một trường hợp đã làm Chúa Jêsus yếu đi, thì điều gì sẽ xảy
ra với bảy hay tám, mười trường hợp, chúng ta có, ở đây, qua cử
tọa? Năm hay sáu hay bảy người ngoài đây trên bục giảng với
ba, hay bốn, hay năm người, ở ngoài kia. Hiểu không? Nó khiến
tôi đến chỗ hầu như tôi không thể thấy được nữa. Trông giống
như cả đám đông cứ đangmờ nhạt giống như sữa. Nếu quí vị chỉ
nhận biết đó là sự dày đặc của Đức Thánh Linh đang vận hành.
Đó là Ánh Sáng ấy, ở đó, đang ấp ủ trên tòa nhà. Đấy, Nó đấy, Ngài
đangmang quí vị vào trongmột đám, vàomột nơi.

Bây giờ, là người đàn bà này đang đứng đây, với quí vị trong
hàng người xin cầu nguyện chữa lành giờ này: Nếu Đức Chúa
Trời sẽ bày tỏ (Đây này, tôi giơ tay lên, tôi chưa hề thấy người
đàn bà này, không biết gì về bà ấy.), nếu Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ
chính xác, để cho, những gì bà đã làm, hay bà là gì, hoặc, ồ, điều
gì khác về bà, thế thì, hết thảy bà sẽ tin, rằng đó là, Đức Chúa
Trời làm điều đó không? Bà sẽ tin chứ? Và bà có thể—bà có thể
tin nhận chứ? Bà sẽ tin rằng mình sẽ sống bây giờ không? Bà có
thể…Dĩ nhiên tôi biết bệnh của bà, tôi biết bệnh của bà, của bà,
nó không che giấu. Bà hiểu không? Đức Chúa Trời bày tỏ những
việc đó, nhưng nếu bà chỉ tin.

Bây giờ, tôi sẽ đi qua và đặt tay trên bà vì tôi đang trở nên
thật, thật yếu đi. Và tôi biết trong giây lát nữa, ồ, tôi—tôi không
thể thấy được nữa, đấy.

262 Vậy thì, bà tin hết lòng. Bây giờ nên nhớ, không phải tôi. Ai
cũng biết điều đó. Chính là Đức Thánh Linh. Ừ-m. Bây giờ, nếu
như tôi có thể nắm được linh của người đàn bà. Điều đó cũng
giống như Chúa Jêsus đã làm. Cố nắm bắt linh của bà ấy, Ngài
phán, “Hãy cho Ta uống.”

Đây là một người đàn ông và một người đàn bà, giống như
đã xảy ra ở đó. Vậy thì, chị là người đàn bà trẻ, trẻ hơn tôi nhiều.
Bây giờ, có lẽ, có thể người đàn bà này trẻ hơn Chúa Jêsus. Ngài
khoảng ba mươi ba tuổi; và có lẽ người đàn bà đó chỉ mười tám
hay hai mươi, chỉ một thiếu nữ. Và nàng—nàng—nàng hầu như
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không biết nói gì nhưng khi Ngài trò chuyện với nàngNgài phán,
“Hãy cho Ta uống.”

Bấy giờ Cha đã sai Ngài đến xứ Sa-ma-ri. Ngài đang trên
đường của Ngài tới thành Giê-ri-cô, nhưng Ngài đi quanh qua
xứ Sa-ma-ri; xứ đó ở trên núi. Tại sao Ngài làm thế? Ngài phán
Ngài cần đi qua. Cha đã sai Ngài đến đó. Ồ, Ngài chỉ đến và ngồi
xuống, rồi sai các môn đồ đi vào thành mua cái gì đó để ăn. Và
người thiếu nữ trẻ đẹp này đi ra múc nước, và Cha chắc phải đã
phán, “Ta đang kêu gọi nàng.”

Ngài phán, “Hỡi người đàn bà, hãy cho Ta uống.” Và cuộc trò
chuyện bắt đầu. Bây giờ, sự việc giống như vậy ở đây.

Chị đã đặt tay trên áo khoác của tôi phải không? Một trong
số quí vị? Không thưa ông. Đức Chúa Trời trên Trời biết Người
nào đó chạm đến tôi vậy, khi…Tôi nghĩ đó là Billy bảo tôi ra đi.
Thấy đó. Tôi—tôi—bàn tay tôi, Đức Chúa Trời biết điều đó là thật.
Người nào đó đã chạm đến tôi giống như thế và tôi nghĩ đó là
Billy đang nói với tôi, “Chuẩn bị đi.” Thấy đó, tôi—khi anh em có
giống như thế này, anh em hầu như không biết, anh em không
biết khi nào để dừng lại hay điều gì để làm. Anh em hiểu không?
Anh em hầu như mất tự chủ. Tôi đã đang nói về điều gì? Người
đàn bà bên giếng.

Và rồi sau đó Ngài tìm thấy nan đề của người đàn bà ở đâu,
và Ngài phán, “Hãy đi, kiếm chồng ngươi.”

Nàng thưa, “Tôi không có chồng.” VàNgài phán với nàng, bảo
nàng đã có năm đời chồng.

Lúc ấy nàng thưa, “Tôi nhận biết rằng Ngài là đấng tiên
tri. Tôi biết khi Đấng Mê-si đến, Ngài sẽ bảo chúng tôi những
điều này.”

Vậy thì điều đó cũng giống như ĐấngMê-si ấy ngày hôm nay,
nếu tôi có thể nói với anh chị em điều gì đó, điều gì đó mà sai
không? Nếu Đức Chúa Trời không giúp chị, chị sẽ chết. Chị bị
ung thư. Bây giờ, chị tin Đức Chúa Trời có thể nói cho tôi biết
bệnh ung thư ở đâu không? Nó ở trong tử cung. Chị tin Đức Chúa
Trời biết chị là ai không? Chị tin Đức Chúa Trời biết chị từ đâu
đến không? Chị từ Illinois đến. Chị là—chị là Cô Johnson. Hãy
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trở về và sống. Đức Chúa Jêsus Christ chữa lành chị. Chị tin hết
lòng không? Cứ…Để cho chị ấy sống…?…Đó là lý do tôi đã bảo
chị sống.

Lạy Cha trên Trời, trong Danh Chúa Jêsus, con đặt tay trên
người đàn bà giờ này; sự xức dầu của Đức Thánh Linh ở đây. Xin
chữa lành chị ấy, Chúa ôi, trongDanhChúa CứuThế, Jêsus.

Lạy Đức Chúa Trời kính yêu, trên anh em yêu quí của chúng
con, người mà Chúa đã cứu sống anh trước đó, vào tháng Tám,
Ôi Đức Chúa Trời đầy thương xót, xin đến với anh giờ này, trong
khi Đức Thánh Linh đang xức dầu cho tấm lòng chúng con. Con
biết sự thử nghiệm của anh em con. Xin chữa lành anh, Chúa ôi,
và cho anh khỏe mạnh…?…

Anh bị đau tim, anh bị bệnh tiểu đường; tôi biết anh đang
đau, mặc dù, đó là…?…

Lạy Cha Thiên thượng, người đàn ông này là…?…anh ấy phải
tìm thấy Ngài nếu không thì chết. Anh ấy muốn đi vào bệnh
viện…?…Xin tha thứ tội lỗi anh và chữa lành thân thể anh trong
DanhĐứcChúa Jêsus Christ xin cho anh ấy sống. Đi về nhà, đi.

Được rồi, đây, hết thảy anhmang anh emnày về nhà.

Lạy Đức Chúa Trời tôn quí của chúng con, trong Danh Đức
Chúa Jêsus Christ, con đặt tay trên chị ấy trong khi sự xức dầu
của Đức Thánh Linh ở gần. Xin cho dân sự nhận biết điều đó. Xin
cho chị ấy được lành.

Lạy Đức Chúa Trời là Cha, khi con đặt tay (bàn tay con, thân
thể hư nát, không xứng đáng của con, hư nát và xấu xa; nhưng
Đức Thánh Linh ở trên con giờ này), cầu xin quyền năng mà có
thể phân biệt ý tưởng trong tấm lòng săn sóc cho người đàn bà
này và chữa lành cho thân thể bà, trongDanhChúa Jêsus.

Lạy Chúa kính yêu, Ngài biết anh em con và tình trạng của
anhấy, biết rằng sự trởngại về việc nói này…[Băng trống—Bt.]

Ôi Đức Chúa Trời, về người trai trẻ này, đang đấu tranhmạnh
mẽ vì đức tin, đang đứng trong sự Hiện diện của Giê-hô-va Di-
rê, Của Lễ sắm sẵn của Chúa, cầu xin quyền năng đã khiến Chúa
Jêsus sống lại từ mồ mả, chạm vào anh ấy ngay bây giờ. Ban
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cho anh niềm khao khát trong tấm lòng, trong Danh Chúa Jêsus
Christ. A-men.
263 Lạy Chúa Jêsus, con đặt tay trên chị con. Trong Danh Chúa
Jêsus Christ, xin cho đôi mắt ấy được khỏe mạnh. Xin cho bệnh
tật của chị—của chị biếnmất khỏi thân thể chị, trong Danh Chúa
Jêsus Christ. A-men.
264 Lạy Cha Thiên thượng của chúng con, vì Chị Kidd thân yêu
của con, con cầu xin để Cha sẽ đắc thắng trong chị ấy, và ban cho
sứcmạnh cho chị trong tuổi già giống như Ngài đã làm với Na-ô-
mi. Chúa ôi, nguyện xin chị vẫn được dùng vì sự Vinh hiển của
Ngài. Xin nhậm lời, Cha ôi, trongDanhChúa Jêsus Christ.
265 Rồi với Anh Kidd, Chúa ôi, cái chết đã tấn công anh, nhưng
Sự Sống mang anh trở lại. Đức Chúa Trời ôi, con cầu xin Ngài
sẽ giữ anh mạnh khỏe. Anh ấy vượt qua được số phận. Nhưng
Ngài là Đức Chúa Trời, và Ngài sẽ làm điều này vì sự vinh hiển
Ngài như Ngài đã hứa với con trong bệnh viện. Giờ nầy, xin ban
cho anh ấy sức mạnh để làm chứng. Nguyện xin lời chứng của
anh ấy vang ra khắp tiểu bang Ohio, xuyên khắp thế giới. [Băng
trống—Bt.]

Chúa Jêsus đó chữa lành tôi bây giờ.
Tôi sẽ nhận lấy Ngài ở Lời Ngài… 
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