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 Cho tới chỉ cách đây một lát khi tôi rời bệnh viện, và tôi hầu
như để điều đó lại trong tay Chúa, mà nếu—nếu…biết tôi bị

khàn giọngmột chút, vì tôi bị cảm cúm. Nhưng tôi nghĩ nếu tôi…
nếu mẹ đủ khỏe để tôi có thể đến, ồ, tôi sẽ lại xuống để thăm với
anh em. Bởi vì, khi tôi nhìn thấy ai đó giống nhưmẹ đang nằm ở
đó, và biết rằng những ông bố và bà mẹ khác nầy ở đây, thì đó là
nơi mà tất cả chúng ta phải đến, các bạn thấy, và nghĩ về tôi thật
biết ơn rằng bà sẵn sàng để đi.

2 Và rồi, và có một điều khác nữa tôi muốn bày tỏ cùng hội
thánh. Tôi tin rằng tôi đã nhìn thấy Chị Wilson phía sau đó. Và—
và rồi có Anh và Chị Sothmann đâu đó ở đây, có lẽ, trong tòa nhà
này. Và—vàmột số người trong các anh chị em ở đây cũng đã trợ
giúp để ngồi với mẹ vào ban đêm, và những việc như thế, đó là
sự tận tụy vô cùng. Và tôi thật cảm kích mọi việc mà tất cả các
bạn đã làm. Thật sự, gia đình đãmỏimệt, anh chị em biết, chúng
tôi đang ở lại bệnh viện mỗi đêm. Và ngay bây giờ, hầu hết họ
đều làm việc, chính là Meda và tôi cũng vậy, hay—hay Delores,
và cô ấy đưa lũ trẻ đến trường, và thật hầu như khó phân chia
điều đó giữa hai chúng tôi cách đó, và anh chị em thật sự trở nên
kiệt sức. Anh chị em thật khó có thể đi, và anh chị em không thể
nào biết ngày hay đêm, hầu như không, đặc biệt khi anh chị em
đến khoảng độ tuổimàMeda và tôi hiện giờ, anh chị em biết đấy,
thật không—thật không mất nhiều đêm để làm các bạn kiệt sức
khi bạn bắt đầu già đi một chút.

3 Vì thế, trước đây tôi thường nghĩ rằng tôi có thể cứ ở lại đó
cả ngày lẫn đêm. Tôi có thể đến từ California trong chiếc xe Ford
model T cũ kỹ của tôi, và tôi sẽ ngủmột chút trên đường, tôi mất
khoảng bốn hay năm ngày, có lẽ bảy ngày, để làm điều đó. Và
tôi sẽ lái xe, ngày và đêm. Và tôi có thể trở nên mệt một chút,
quăng cái mền của tôi dưới xe, lái ra trên thảo nguyên, ngủ hai
giờ rồi đi tiếp. Tôi đã thay đổi rất nhiều kể từ đó, Anh Neville
à. Tôi vừa nhận ra rằng mình vừa mới bước qua tuổi hai mươi
lăm, đấy.
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4 Và vì vậy thật là một—một đặc ân được ở đây tại nhà của
Chúa tối hôm nay. Và sáng nay tôi đã có một chút—một chút, vài
ghi chú ở đây mà tôi muốn…tôi có thể…Chúa đã ban cho tôi. Và
tôi đã nghĩ có lẽ rằng sáng nay, nếu tôi có cơ hội, tôi sẽ nói về
điều đó trước khi tôi cầu nguyện cho người đau. Nhưng vì rằng
chúng ta đã mất nhiều thời gian cho các câu hỏi sáng nay, tôi
nghĩ có lẽ, nếu sức khoẻ mẹ tốt hơn, thì có lẽ nó sẽ là một dấu
hiệu rằng tôi được đi xuống lần nữa tối nay, có lẽ, và sẽ nói một
thời gian ngắn tối nay nếu điều đó không làm gián đoạn chương
trình của Anh Neville ở đâu đó.

5 Và đang đứng trong phòng tôi vừamới có lời làm chứng tuyệt
vời đưa ra đối với tôi, vềmột chị em Cơ-đốcmà ở với chúng ta tối
hôm nay. Sáng nay chị đã ở trong hàng người xin cầu nguyện, và
chị cầu nguyện, đứng thay cho người nào khác. Và trong phòng
chị, một căn phòng tối, ở đó có bức tranh Bữa—Bữa Ăn Tối Của
Chúa, Bữa Ăn Tối Cuối Cùng Của Chúa. Và nó quá tối đến nỗi ánh
sángmặt trời không thể lọt qua căn phòng chỗ nào cả. Và vào lúc
ba giờ chiều nay, Quầng Sáng này mà đã được nhìn thấy ở đây
khi chúng ta đã làm xong việc giảng về các Thời đại Hội thánh,
chỉ giống như màu sắc cầu vồng hơn, giống như, đã đến ngay
trên đầu của Chúa Jêsus. Ồ, chị ấy đã nhìn xem Nó chốc lát. Và
chị ấy đi và kể với chị gái mình, cách tôi hiểu chuyện, và—và họ
đến và chiêmngưỡngNó trongmột thời gian lâu,một tiếng đồng
hồ hoặc gần như thế. Và rồi họ đã gọi cho một người láng giềng,
mục sư, là Anh Stricker ở trên đây, để thấy hiện tượng đó về Nó.
Và họ ngồi xuống và xemNó, cho đến nămgiờ chiều hay gần như
thế. Và mục sư được mời cầu nguyện, và anh cảm thấy rằng anh
thật sự không thể nào cầu nguyện, hay gần như thế.

6 Trong một—một lát, ai đó đã đưa cho tôi một thông điệp, (và
họ đã đưa ra sự thông giải của họ về nó có ý nghĩa gì), và sứ
điệp đã đến trở lại, qua việc nói trong sứ điệp, và nói rằng họ đã
“thông giải sai,” họ đã không đưa nó ra đúng. Tôi nghĩ đúng vậy,
phải không, Chị Bruce? Họ đã không đưa nó ra đúng. Nói rằng
đó là dấu hiệu gì, đã được chỉ cho họ, như làmột sự đánh giá cao
về họ, rằng họ đã tin Sứ điệp sẽ đi ra ở đây từ đền tạm, như thế.
Và nói rằng họ sẽ thấy những sự lớn hơn điều này xảy ra, rằng
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họ nhìn sẽ nhìn thấy ngay cả các Thiên sứ đi lên, và đi xuống
và đi lên.

7 Vì vậy chúng ta đang sống trong những ngày sau rốt, và
chúng ta ở gần kỳ cuối cùng. Và tôi…Điều nầy dường như, có thể
dường như kinh khủng đối với một số người, nhưng đối với Cơ-
đốc nhân, tôi vui mừng rằng chúng ta ở đây. Tôi—tôi vui mừng
rằng chúng ta ở thời cuối cùng.

8 Tôi đã từng nói điều đó trong một buổi nhóm. Và một người
nói với tôi, nói rằng, “Anhmuốn nói gì? Anhmuốn nói anh sẽ rất
vui nhìn thấy sự tận thế đến sao?”

Tôi nói, “Ồ, vâng, thưa ông!” Tôi nói, “Chắc chắn!”

9 Nói, “Ồ, điều đó không có nghĩa lý gì cả, ai cũng muốn nhìn
thấy sự tận thế đến mà.”

10 Tôi nói, “Lúc tận thế, thì giờ, Chúa Jêsus đến, và Đó là Đấng
mà tôimuốn nhìn thấy.” Và tôi nói, “Kinh Thánh đã nói rằng, ‘Tất
cả những ai yêumến sựhiện đến củaNgài!’ Hiểu không?”

11 Và thật là thú vị để biết được điều đó, rằng những thứ cũ kỹ
này ở đây, của cuộc đời, sẽ ngừng lại một trong những ngày nầy,
và chúng ta sẽ—chúng ta sẽ nhìn thấy Ngài.

12 Nhưng cách đây đã lâu, người ta nói rằng dưới trong…Ồ,
nhiều năm trước, khi họ đã có chế độ nô lệ. Và đã có một—một
ông cụ da màu mà đã…thường hát những bài hát cổ trong nhà
thờ, những bài hát đồng quê. Họ có thể đến với nhau và họ có
thể hầu việc giữa những người nô lệ, và giảng đạo, anh em biết,
và họ sẽ có buổi nhóm. Và đêm nọ có một ông già ở trên đó đã
được cứu. Và khi ông đã được cứu, ông biết rằng mình được tự
do lúc đó. Vì vậy ông bắt đầu kể với những nô lệ khác, sáng hôm
sau, trên đồn điền, ông nói, “Tôi được tự do.”

13 Vì thế chủ của ông đến gần và kéo ông vào, ông ta nói, “Nầy,
nhìn đây, Sam.” Nói, “Điều này là thể nào tôi nghe ông đang nói
giữa những người nô lệ, rằng ông được tự do à?”

14 Ông đáp, “Vâng, thưa ông chủ.” Nói, “Đúng vậy.” Nói, “Ở buổi
nhóm tối hôm qua, tôi đã được cứu khỏi luật pháp của tội lỗi và
sự chết.” Chính là thế. Chính là thế.



4 LỜI ĐƯỢC GIẢNG

15 Luật pháp của tội lỗi và sự chết, tôi đã được thoát khỏi nó.
Bạn đã từng bị trói buộc ở đó, các bạn thấy đấy, nhưng bây giờ
các bạn được thoát khỏi nó. Hiểu không? Như tôi đã nói sáng
hôm nay, sự chết chỉ ở lại trong tội lỗi. Tội lỗi và sự chết thì giống
nhau, đấy. Nhưng khi bạn thoát khỏi tội lỗi, thì bạn cũng thoát
khỏi sự chết; nhưng khi bạn ở trong tội lỗi, thì bạn ở trong sự
chết. Hiểu không? Và vì vậy khi bạn thoát khỏi tội lỗi và sự chết,
thì bạn là một người được dựng nên mới trong Chúa Cứu Thế
Jêsus, và khi đó các bạn được tự do.

16 Và chủ của ông nói với ông, nói, “Sam, ông thật sự muốn nói
thế sao?”

17 Ông nói, “Vâng, thưa ông.” Và nói, “Chúa đã kêu gọi tôi tối
hôm qua để nói với những người của tôi, và nói với họ, rằng họ
có thể được giải thoát khỏi tội lỗi và sự chết. Mặc dù chúng tôi
là nô lệ, tuy nhiên chúng tôi có thể được thoát khỏi tội lỗi và
sự chết.”

Ông ấy hỏi, “Sam, ông thật sựmuốn nói thế à?”

18 Ông nói, “Thưa chủ, tôi không biết ông sẽ làm gì với tôi sau
khi tôi nói điều này, nhưng tôi—tôi đang nói với ông, tôi là một
người tự do.” Ôngnói, “Tôi được thoát khỏi tội lỗi và sự chết.”

19 Và ông ấy trả lời, “Sam, tôi, cũng làmột Cơ-đốc nhân, ông biết
đấy. Và bởi vì rằng ông đã…Đức Chúa Trời đã làm cho ông thoát
khỏi tội lỗi và sự chết, và ông là Cơ-đốc nhân, và ông cảm thấy
ôngmuốn nói về điều ấy cho anh em củamình, tôi đi xuống sáng
nay và để anh được tự do, và ký tuyên bố. Và anh có thể là một
người tự do, không còn lệ thuộc bởi ai nữa, để giảng Phúc âm
cho anh emmình.”

20 Anh ấy nói ông lão đó đã giảng trong nhiều, nhiều năm. Và
rồi có lần, sau đó, như tất cả chúng ta đều làm, chúng ta đến
cuối cùng của con đường của mình. Và khi chúng ta đến cuối
đường của chúng ta…của ông, khi ông đã đến cuối đường, ông
nằm xuống. Và ông đã nằm không còn nhận thức nữa, họ nói,
có thể trong, ồ, vài tiếng đồng hồ. Và nhiều anh em da trắng của
ông đến thăm ông. Và ở đó tình cờ có một nhóm của họ ở trong
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tòa nhà khi ông thức dậy, ông hồi tỉnh. Ông nhìn quanh, ông nói,
“Các bạnmuốn nói là tôi chưa ở trên kia à?”

Và họ nói, “Sam à, ông đã ngủ.”
21 Ông nói, “Không.” Ông nói, “Tôi đã không ngủ.” Nói, “Tôi đã
ở trên phía bên kia.”
22 Ồ, họ nói, các anh em mục sư truyền đạo nói, “Sam, hãy kể
cho chúng tôi ông đã thấy những gì ở bên kia.”
23 Nói, “Ồ,” ông nói, “tôi đã bước vào một cánh cổng trắng vĩ
đại đính đầy ngọc trai,” và nói, “khi tôi bước vào đó,” nói, “tôi đã
nhìn thấy Ngai, và tôi đã thấy Ngài.” Và nói, “Một Thiên sứ đến
gần, Ngài hỏi, ‘Ngươi là Sam à?’”

Ông ấy đáp, “Là tôi.”
24 Ngài phán, “Hỡi Sam,” nói, “đây là một—một áo choàng và
mộtmão triều thiên.” Phán, “Ngươi đã giành được điều này, Sam,
bởi những công việc lớn laomàngươi đã làm trên đất.”
25 Ông nói, “Đừng nói với tôi về áo choàng và mão miện dành
cho một phần thưởng.”

Ngài phán, “Ngươimuốn phần thưởng là gì?”

Ông nói, “Xin cứ để tôi chiêm ngưỡng Ngài trong một
ngàn năm.”
26 Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều cảm thấy cách đó, phải không?
Tôi—tôi khôngmuốn những áo choàng vàmãomiện và các cung
điện gì cả, tôi chỉ muốn nhìn xemNgài. Tôi thật sự thích chỉ nhìn
xem Ngài. Và chỉ, các bạn biết, chẳng lẽ các bạn chỉ muốn—tôi
muốn nắm lấy tay anh trong lúc tôi làm điều đó, Anh Neville à.
Chúng ta có thể làm điều đó với nhau, nói, “Hãy nghĩ về điều đó,
Anh Neville, thật chúng ta đã ở lại trong đền tạm, nóng và lạnh,
và các thứ. Nhưng hãy nhìn đây những gì chúng ta đang nhìn
xem, Con Đức Chúa Trời hằng sống.” Điều đó sẽ chẳng tuyệt vời
sao, chỉ nhìn và thấy nét mặt của Ngài!
27 Tôi, hai lần trong đời sống tôi hiện giờ, ba lần, tôi đã nhìn
thấy Ngài trong khải tượng. Ngài trông giống nhau mỗi lần.
Nhưng không có họa sĩ nào trên thế giới từng có thể vẽ được
hình ảnh Ngài. Họ có thể vẽ cái gì đó mà có thể trông giống như
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Ngài. Nhưng đối với tôi, Ngài trông giống như, Ngài hẳn là một
Người nếu Ngài có thể nói thế giới sẽ đến lúc tận chung, và tuy
nhiên quá êm dịu và đáng yêu, đến nỗi thật sự không có…thật sự
có quá nhiều đặc điểm ở đó để một họa sĩ có thể bắt gặp vẽ lên
được. Và tôi chắc chắn muốn nhìn thấy Ngài ngày nào đó, trong
Con Người.

28 Và tôi thường nghĩ, vì, tôi thích nghe nói về Ngài khi Ngài
đưa đôi bàn tay quý báu đó ra và phán rằng, “Hãy đến cùng Ta.”
Thấy rằng Ngài trôngmệt mỏi, kiệt sức, khi Ngài mệt mỏi và kiệt
sức từ cuộc hành trình của Ngài, phán, “Hỡi hết thảy kẻ lao khổ,
và gánh nặng, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho các ngươi được yên
nghỉ. Hãy mang lấy ách của Ta trên các ngươi, và học theo Ta, vì
Ta có lòng nhu mì và khiêm nhường.” Tôi thích nghe Ngài phán
điều đó. Tôi đã không ở đó trong thời đó. Tôi đã không được đứng
cùng Phi-e-rơ, Gia-cơ, và Giăng. Nhưng tôi hi vọng tôi sẽ đứng với
họ trong ngày khi tôi có thể nghe Ngài phán rằng, “Được lắm, hỡi
đầy tớ ngay lành và trung tín của Ta, bây giờ hãy bước vào hưởng
sự vui mừng của Chúa.”

29 Và nghĩ rằng chính những người đã chép quyển Kinh Thánh
này, Phao-lô, Ê-sai, Giê-rê-mi, và tất cả những sứ đồ, và những
anh em đồng lao yêu quý ấy, cho dù họ ở đâu bây giờ, cho dù
họ ở đâu bây giờ…Chính Đức Chúa Trời mà giải quyết với họ, để
thấy trước các sự việc và chép Nó, và vân vân, và ban cho họ
những ân tứ của Kinh Thánh, lời tiên tri và việc nói tiếng lạ, và
các dấu hiệu và những phép lạ, và đại loại như vậy. Họ những
con người giống như vậy, dầu cho bây giờ họ ở đâu, chúng ta sẽ ở
với họ. Cùng Đức Chúa Trời và cùng mọi thứ như vậy. Đó không
phải là “đoán vậy” nữa, chúng ta biết điều đó bây giờ, đấy, bởi vì
Ngài thật sự hiện diện và chúng ta biết rằng nó là vậy. Vậy chúng
ta không phải là những người hạnh phúc nhất trên thế gian sao?
Điều gì, chúng ta cònmuốn điều gì nữa?

30 Chiều nay tôi đã nói chuyện với người có tuổi, khoảng, tôi
nghĩ ông ấy nói ông đã tám mươi tám hay tám mươi bảy tuổi,
mà vừa mới trở nên tín đồ Đấng Christ gần đây. Tôi đã làm báp-
têm cho ông trong Danh Chúa Jêsus Christ, khi đó ông không có
gì ngoài một bộ đồ thường mặc vào Chúa nhật của ông. Tôi dẫn
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ông xuống đây trong nước. Tôi nghĩ Anh Wood để cho ông một
cái quần tây hay cái gì đó, và chúng tôi đã làm báp-têm cho ông
ở đây trong nước. Và ông đã kể với tôi, khi ông còn là một chàng
trai…Ông là một người giàu có hơn bây giờ. Và ông, khi ông còn
trẻ, ông nói cách ông đã làm việc để có được ba mươi đô la một
tháng. Ông đã không lập gia đình hay làm bất cứ cái gì cho đến
khi ông già. Và ông đã nói rằng ông thật mong lúc mà ông trở
nên già nua ông sẽ không phải ăn xin hay nằm trên đường phố.
Thật ông đã lấy những đồng hào nhỏ và các thứ mà ông đã tiết
kiệm, và đầu tư chúng vào công việc, và chúng thật sự đã được
sử dụng và tích lũy. Và đã làm…Và bây giờ đó là ông bây giờ, ở
tuổi tám mươi mấy, tám mươi tám hay tám mươi chín tuổi, tôi
nghĩ ông nói, gần như chín mươi, vẫn còn bước đi, ngồi ngay ở
đây trong nhà thờ sáng nay. Và rồi ông đã chuẩn bị đủ cho đến
khi ông sẽ không phải lo lắng. Nếu ông sống một trăm năm nữa,
thì ông sẽ không phải lo lắng khi đến với những vấn đề tài chính
và đại loại như thế. Thánh đồ tốt, có tấm lòng nhân từ, thưa anh
em, làm mọi thứ cho các Cơ-đốc nhân, và các việc mà ông biết
cách làm thế nào.

31 Và rồi tôi nói, “Và trên hết mọi sự đó, hỡi anh em yêu quý
của tôi, khi anh em đã tám mươi tám hay tám mươi bảy tuổi,
Đức Chúa Trời, trong sự thương xót của Ngài, đã giáng xuống
và ban cho anh em Sự sống Đời đời với một Nhà trên Trời.” Các
bạn có thể muốn điều gì hơn nữa thêm vào một đời sống? Vâng,
thưa quý vị.

32 Và về tất cả tài sản mà chúng ta đã có thể tích lũy, tất cả
những thứmà chúng ta đã có thể làm trên đất, cho dẫu chúng là
gì đi nữa, những gì con người đã làm, thì các bạn cũng phải chết
và để lại từng chút của nó.

Chớ hammuốn sự giàu sang hư không của thế
gian này,

Điều đó rất chóng suy tàn,
Hãy xây những hi vọng của bạn trên những
thứ Đời đời,

Chúng sẽ không bao giờ qua đi!
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33 Điều đó là đúng. Hãy Nắm Lấy Bàn Tay Không Thay Đổi Của
Đức Chúa Trời. Tôi rất thích bài hát đó. Chúng ta thường hát bài
hát đó tại đền tạm ở đây rất nhiều.

Thời gian đầy dẫy với sự thay đổi nhanh chóng,
Không có gì của thế gian có thể đứng vững,
Hãy xây những hi vọng của bạn trên những sự
Đời đời,

Nắm lấy bàn tay không thay đổi của Đức Chúa
Trời!

34 Mẹ già tôi nằm ở ngoài đó tối nay. Nếu tôi có một trăm triệu
đô la, tôi sẽ cho đi mọi xu của nó để được nói chuyện với bà
một giờ. Tôi ắt sẽ. Chắc chắn vậy. Và điều gì xảy ra nếu bà đã có
một trăm triệu đô la, nó sẽ có ích gì cho bà giờ nầy? Không gì cả,
đấy. Những thứ bà có, bà không để lại những kho báu trên đất.
Nhưng, bà để lại điều nầy, bà biết Chúa Jêsus là Cứu Chúa của
bà. Đó là điều quan trọng.

35 Sự thật của điều này tôi…Tất cả chúng ta hãy kiểm điểm
chính mình tối nay. Chúng ta hãy cứ suy gẫm trước khi chúng
ta bắt đầu cầu nguyện, “Chỗ đứng của tôi—của tôi với Đức Chúa
Trời là thế nào tối nay?” Chúng ta hãy kiểm tra trong tấm lòng
của mình và tìm ra. “Lạy Chúa, nếu con có làm tổn thương linh
hồn nào ngày hôm nay, nếu con đã gây cho một bàn chân đi lạc,
bất kể điều gì con đã làm hay đã nói mà sai trật, Ôi Chúa, xin tha
thứ cho con vì điều đó.” Hiểu không? Hãy để…

Lòng tin ngước lên Chúa chẳng thôi,
Ngài là Chiên Con của Đồi Sọ,
Cứu Chúa Thiêng liêng;
Xin nghe lời tôi khẩn xin,
Quăng mọi tội xa khỏi tôi,
Và xin để tôi từ ngày này
Hoàn toàn thuộc Ngài!

Hồi tôi bước đi trong cuộc đời tối tăm hỗn độn
này,

Và đau buồn giăng bủa quanh tôi,
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Ngài là Đấng Dẫn Đường tôi;
Cho ngày thay đêm tối nay,
Lau dòng lụy xưa, ráo ngay,
Cũng không để bước tôi lạc loài
Lạc xa Chúa hoài.

36 Xin dẫn dắt con đi trong đường lối, Chúa ôi. Xin giữ con ở
trong trung tâm của ý Ngài. Trẻ hay già, chúng tôi không biết
quý vị có thể là bao nhiêu tuổi, và tuy nhiên quý vị có thể là tám
mươi tuổi, và nếu quý vị còn sống đến sáng mai, quý vị sẽ sống
lâu hơn cậu bé hay cô gái mười sáu tuổi. Sẽ có rất nhiều cậu và
cô gái mười sáu tuổi đi gặp Đức Chúa Trời trước bìnhminh sáng
mai. Điều đó đúng. Vì vậy tuổi tác không nói lên điều gì cả. Vấn
đề củanó là, bạn sẵn sàng gặpNgài chưa?Đó là điềuquan trọng.

37 Chúng ta cũng hãy suy nghĩ về những điều này bây giờ trong
khi chúng ta cầu nguyện, khi chúng ta cúi đầu.

38 Lạy Cha Tôn Kính của Sự Sống Nhân từ và Thánh khiết,
chúng con đến trong sự Hiện diện của Ngài, là Đức Chúa Trời
Toàn Năng, để dâng lên lòng biết ơn từ đáy lòng của chúng con,
mà chúng con có được đặc ân ngồi ở đây tối hôm nay. Bước lên
và xuống bệnh viện đó cách đây một lát, và nhìn vào trong đó,
với những người mà không còn ý thức gì, một số người trong họ
đangbị chảymáuvà kêukhóc, và nhữngngười khácmáu chảy ra
từ đầu họ và đã đập đầu trên giường, Ôi Chúa, con cầu nguyện để
mỗi người trong họ sẵn sàng, Cha ôi, để họ sẽ sẵn sàng gặp Ngài
nếu họ chợt đi ra khỏi đời sống này. Và suy nghĩ, lạy Chúa, rằng
đó cũng có thể là chúng con, mỗi người trong chúng con ở đây,
nếu không bởi ân điển Ngài. Nhưng Ngài đã để cho chúng con
sống để đến với nhau lần nữa tối nay, để có sự chuẩn bị. Những
điều đó đang đi ngang qua tấm lòng và tâm trí chúng con bây
giờ, Chúa ôi. Và trong khi Ngài đang tìm sợi dây ràng buộc tấm
lòng chúng con lại, nếu có sự ô uế nào về chúng con, lạy Chúa,
xin lấy nó ra khỏi, Cha ôi. Lạy Đức Chúa Trời, xin dâng linh hồn
chúng con cho Ngài.

39 Chúng con cảm ơn Ngài về tất cả điều Ngài đã làm và cho
những gì mà chúng con tin rằng Ngài sẽ làm. Và vì Ánh Sáng đó
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đang xuất hiện ngày hôm nay dưới đó trong nhà Chị Bruce, con
cảmơnNgài vì điều đó, Chúa ôi, Nó sẽ ban chohọ sứcmạnh.

40 Và giờ nầy, lạy Chúa, con cầu nguyện để Ngài sẽ nhậm lời
tối nay hầu cho linh hồn của chúng con có thể được tươi mới
liên tục trong sự Hiện diện của Ngài ở đây trong đền tạm này.
Chúng con cảm ơn Ngài, Cha ôi, vì đền tạm này. Chúng con cảm
ơn Ngài vì mục sư của nó ở đây, Anh Neville của chúng con, một
người khiêm nhường, một người thánh khiết, một người mà đầy
dẫy tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho Đấng Christ
và cho Hội thánh Ngài. Con cầu xin Ngài sẽ ban phước trên anh,
và trên người bạn đồng hành nhỏ bé, đáng yêu của anh, và các
con của anh. Và, lạy Chúa, xin cho họ sống lâu trên đất này giữa
chúng con. Xin nhậm lời. Xin cất bệnh tật khỏi cửa nhàhọ, và cho
họ khoẻ mạnh. Xin giữ bệnh tật tránh xa tất cả cửa nhà chúng
con, lạy Chúa, giữ chúng con khỏe mạnh để chúng con có thể
hầu việc Ngài.

41 Và giờ nầy chúng con đặt linh hồn của chúng con trên bàn
thờ, cho sự tìm kiếm bây giờ, khi con mở mắt ra giây lát để đọc
Lời Ngài, nếu đó là ý Ngài, và đến phiên con tối nay để cố gắng
bẻ Bánh Sự Sống cho dân sự. Bây giờ, lạy Chúa, xin giúp con nói
điều gì đó mà sẽ có ích cho linh hồn mệt mỏi, đáng thương nào
đó ở đây tối nay. Xin giúp cho điều đó để nó có thể cũng là những
lời chỉnh sửa, hầu cho chúng con có thể biết cách cư xử như thế
nào, điều gì chúng con nên làm và chúng con nên sống như thế
nào trong thế giới hiện tại này, nếu như chúng con mong chờ
Thiên đàng như là Nhà của chúng con. Lạy Chúa, xin nhậm lời.
Và xin chữa lành người đau. Nếu có ai trong chúng con, Chúa ôi,
mà đau yếu, chúng con cầu xin Ngài sẽ chữa lành nó. Xin bổ sức
cho những aimệtmỏi. Chúng con cầu nguyện cho họ.

42 Chúng con không chỉ cầu nguyện cho hội thánh này, nhưng
còn cho những hội thánh khác xuyên suốt toàn thế giới nơi mà
đang cầu nguyện, và những lời cầu xin trước Đức Chúa Trời, và
nhiều vạn thánh đồ tấm lòng đói khát đang kêu khóc, “Hãy đến,
lạy Chúa Jêsus, xin hãy đến!” Ồ, chắc chắn rằng Ngài sẽ nghe lời
kêu khóc của chúng con, Chúa ôi,một ngàynàođó, và sẽ đến.
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43 Nếu đó là phần của chúng con rơi vào giấc ngủ trước khi
điều đó đến, là sự Tái lâm, chúng con biết rằng tiếng kèn sẽ vang
lên và người chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Ngày
nào đó chúng con sẽ đến ra mắt và đứng trong sự Hiện diện của
Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài về điều này, và chúng con chờ đợi
thì giờ đó, và bây giờ sửa soạn tấm lòng của chúng con. Vì chúng
con cầu xin trong Danh của Chúa Jêsus. A-men.

44 Bây giờ, tôi không muốn nói rất dài đêm nay, có lẽ ba mươi,
hay bốn mươi phút, dựa trên một chủ đề ngắn ở đây, mà trước
tiên tôi muốn đọc một phân đoạn Kinh Thánh được tìm thấy
trong Sách Thi thiên. Thi thiên 105, và đọc xuống cho tới bao
gồm cả, câu thứ 15. Trong khi tôi đọc Thi thiên này, tôi muốn các
bạn lắng nghe thật kỹ việc đọc Lời, bởi vì Lời Đức Chúa Trời sẽ
không bao giờ qua đi.

Hãy cảm tạ CHÚA; cầu khẩn Danh của Ngài: khá truyền
ra giữa các dân những công việc Ngài.

Bây giờ cứ suy nghĩ về điều đó!

…cảm tạ CHÚA; cầu khẩn danh của Ngài: khá truyền ra
giữa các dân những công việc Ngài.

Hãy hát cho Ngài, hãy hát cho Ngài những bài ca: khá
nói về…các công việc lạ lùng của Ngài.

Hãy khoemình về danh thánhNgài: nguyện những tấm
lòng của kẻ nàomà…tìm cầu CHÚA được khoái lạc.

Hãy tìm kiếm CHÚA, và quyền phép Ngài: hãy tìm kiếm
mặt Ngài luôn luôn.

Hãy nhớ lại những việc lạ lùngmàNgài đã làm; các dấu
kỳ của Ngài, và sự đoán xét Ngài của miệng Ngài;

Hỡi các ngươi dòng dõi Áp-ra-ham là kẻ tôi tớ Ngài, hỡi
con cháu Gia-cốp là kẻ Ngài chọn.

Ngài là CHÚAĐức Chúa Trời chúng tôi: sự đoán xét Ngài
ở khắp trái đất.

Ngài đã nhớ đến sự giao ước Ngài luôn luôn, lời mà
Ngài đã phán dặn cho đến một ngàn thế hệ.
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Tức là giao ước Ngài đã lập với Áp-ra-ham, và đã thề
cùng Y-sác;

Và đã định cho Gia-cốp làm luật lệ, và lập cho Y-sơ-ra-
ên làm một giao ước đời đời:

Mà rằng, Ta sẽ ban cho ngươi xứ Ca-na-an, là phần sản
nghiệp các ngươi:

Lúc ấy họ chỉ…Lúc ấy—lúc ấy họ chỉ là một số ít người;
phải, rất ít, và làm khách lạ trong xứ.

Khi họ đi ra từ dân nầy đến dân kia, và từ nước nầy qua
nước khác…

Ngài không cho ai hà hiếp họ: phải, Ngài trách các vua
vì cớ họ;

Mà rằng, Đừng đụng đến kẻ chịu xức dầu Ta, và chớ làm
hại các đấng tiên tri Ta.

45 Tôi muốn rút ra đề tài từ đó, về: Sự Kính Trọng. Đọc ở đây,
Đa-vít đang kêu cầu với Chúa. Sự kính sợ là những gì chúng ta
nợ Đức Chúa Trời. Và đó là một điềumà tôi muốn, xoáy điều này
vào trong lòng củamỗi người ở đây tối hôm nay, rằng, trongmọi
việc mà chúng ta thấy đang diễn ra, chúng ta phải kính sợ nó.
Đấy, chúng ta phải kính trọng nó. Và Đa-vít đã nói rằng khi trong
dân Y-sơ-ra-ên còn rất ít người, có lẽ là Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-
cốp, mà ông đang nói về, rất ít người, rằng Ngài đã quở trách các
dân tộc và các vua dành cho họ. Đức Chúa Trời cũng đã khiển
trách các dân và các vua, phán rằng, “Đừng đụng đến kẻ chịu xức
dầu Ta, và chớ làm hại các đấng tiên tri Ta.”
46 Qua sách Truyền đạo, chương thứ 12 và câu 13, được chép
như thế này, đấy.

Chúng ta hãy nghe lời kết của lý thuyết nầy: Khá kính
sợ Đức Chúa Trời, và giữ các điều răn Ngài: vì đây là trọn
phận sự của con người.

47 Ðúc kết toàn bộ vấn đề là “kính sợ Đức Chúa Trời.” Và, khi,
các bạn không thể có sự kính trọng cho đến khi các bạn có sự
kính sợ. Các bạn phải kính sợ Đức Chúa Trời. Sa-lô-môn cũng
nói vậy, trong Châm ngôn, rằng:
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Sự kính sợ Đức Chúa Trời là khởi đầu sự khôn ngoan:

Sự kính sợ Đức Chúa Trời là khởi đầu sự khôn ngoan:

48 Vậy thì, điều đó không có nghĩa là các bạn sợ hãi Ngài, nhưng
điều đó có nghĩa là các bạn đang dâng cho Ngài “sự kính trọng”
và “lòng tôn kính.” Và khi các bạn kính trọng Đức Chúa Trời,
nghĩa là các bạn kính sợ Đức Chúa Trời. Các bạn sợ mình có thể
không làmvui lòngNgài trong cách nào đó, các bạn sợ ít nhất các
bạn sẽ làmđiều gì đó sai trái. Các bạn hẳn khôngmuốn.

49 Tôi sợmẹ tôi. Tôi sợ vợ—vợ tôi. Tôi sợ hội thánh của tôi. Tôi sợ
tất cả đầy tớ của Đức Chúa Trời, trừ khi tôi nên đặt một chướng
ngại vật ở nơi nào đó trên đường của họ. Tôi—tôi sợ dân chúng.
Tôi sợ dân của thành phố này, trừ phi tôi sẽ làm điều gì sai mà sẽ
khiến họ nghĩ rằng tôi không phải làmột Cơ-đốc nhân.

50 Đấy, các bạn phải, trước khi các bạn có được sự kính trọng,
thì các bạn phải có sự kính sợ. Và Đức Chúa Trời đòi hỏi điều đó,
Ngài đòi hỏi sự kính trọng. Đức Chúa Trời đòi hỏi, Ngài đòi hỏi
điều đó. Và sự kính sợmang lại nó. Và chúng ta biết rằng sự kính
sợ sẽ dẫn đến sự kính trọng.

51 Bây giờ, anh em lấy ví dụ chẳng hạn,một người, anh ta làmột
nông dân hay có thể anh ta là một—một người làm công ở cửa
hàng, và không ai quan tâm đến anh ta. Nhưng hãy để cho anh
ta có một công việc trong lực lượng cảnh sát và đi dưới đường
phố, và như là một—một cảnh sát với sắc phục và huy hiệu của
mình, (ở đó, có lẽ người nào đó sẽ không nói với anh ta như ngày
trước), “Xin chào, đó, John! Anh khoẻ không?” Hiểu không? Tại
sao vậy? Đó hầu như là sự tôn sùng, hay sự kính sợ, hay một sự
kính trọng, bởi vì điều đó. Có lẽ anh ta sẽ nhận được đề cử làm
thị trưởng của thành phố, hay có thể là…

52 Ai sẽ trở thành Tổng thống Kennedy tối nay, nếu người đó
không phải là Tổng thống Kennedy? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu
cũng là ông, nhưng ông làmột côngnhân làmviệc ởhãngColgate
dưới đây với bốn mươi đô la một tuần? Hiểu không? Ông ta sẽ
đi khắp thành phố ở đây và sẽ không có ai quan tâm nhiều đến
ông, chỉ những người cùng tổ chức của ông thôi. Nhưng, ông trở
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thành Tổng thống của Hoa Kỳ, ông xứng đáng được kính trọng,
các bạn thấy đó.

53 Và rằng, và bởi vì rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời, Ngài
xứng đáng có được sự tôn kính. Điều đó đúng. Và Ngài, chúng ta
phải kính trọng Ngài, và dành sự kính sợ cho Ngài. Và điều đó
đem đến cho chúng ta sự kính trọng. Đức Chúa Trời đã đòi hỏi
điều đó cho chínhNgài và cho tất cả các tôi tớ củaNgài. Đức Chúa
Trời đòi hỏi sự kính trọng đối với các tôi tớ Ngài. Ngài, các tôi tớ
Ngài, làm thế nào chúng ta biết rằng họ là tôi tớ của Ngài, bởi
vì Ngài chứng thực những tôi tớ này bằng Lời Ngài. Ngài nhận
những tôi tớ này và làm cho họ thành những tôi tớ của Đức Chúa
Trời, và chứngminh rằng họ là những đầy tớ, bằng cách làm cho
Lời Ngài làm việc qua họ những tôi tớ. Thế thì khi các bạn kính
trọng tôi tớ đó, là các bạn kính trọng Đức Chúa Trời. Vì vậy khi
tôi kính trọng các bạn và các bạn kính trọng tôi, và chúng ta kính
trọng lẫnnhau, thì chúng ta đang kính trọngĐức ChúaTrời.

54 Chúa Jêsus chẳng đã phán, “Hễ các ngươi đã làm việc cho
một người trong những người này, những người rất hèn mọn
của Ta, ấy là các ngươi cũng làm cho Ta. Và thà rằng các ngươi
bị buộc cối đá vào cổ các ngươi, và các ngươi bị quăng xuống
biển sâu, còn hơn là khinh dể một người nào trong họ. Vì Ta nói
cùng các ngươi, nhìn thấy mặt của họ…Các thiên sứ của họ luôn
luôn thấy mặt Cha Ta ở trên Trời”? Bây giờ, chúng ta biết rằng
họ là, rằng chúng ta, là con cái của Đức Chúa Trời, rằng chúng
ta là một phần của Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời đòi hỏi sự
kính trọng này. Và rồi Đức Chúa Trời chỉ cho thấy ai là con cái
của Ngài. Ngài—Ngài bày tỏ điều đó bằng các dấu kỳ và phép lạ,
và điều đó đang được thực hiện.

55 Bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu bây giờ và đặt ra câu hỏi về một
số trong những người này. Bây giờ, nếu tôi sẽ nói, về một người,
để bắt đầu với, tôi sẽ nghĩ về—về…Chúng ta hãy lấy Nô-ê chẳng
hạn, trong chốc lát. Vậy thì, Nô-ê đã có sự mặc khải từ Đức Chúa
Trời, song điều đó đi ngược lại bất cứ điều gì mà khoa học hẳn
chứng minh là đúng. Nhưng tuy nhiên ông đã nói với Đức Chúa
Trời, và Đức Chúa Trời đã phán với ông. Và ông đã đi chuẩn bị
một con tàu. Nơi mà, những kẻ nhạo báng và những kẻ chế giễu,
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như Kinh Thánh đã nói rằng sẽ xảy ra trong những ngày sau rốt
như đã xảy ra trong thời của họ, mà những kẻ nhạo báng kia đã
nhạo báng Nô-ê. Ồ, họ đã nghĩ rằng ông bị điên bởi vì ông đang
đóng con tàu. Vì vậy, nhưng Đức Chúa Trời đã mang sự đoán
phạt đến trên họ những kẻ nhạo báng, vì họ đã không muốn
lắng nghe sứ giả của Đức Chúa Trời và đi vào trong con tàu đó
dưới sự rao giảng của người, rồi Đức Chúa Trời giáng xuống sự
phán xét Thiêng liêng của Ngài trên trái đất. Trước tiên Ngài đã
sắp đặt một sự chuẩn bị cho tất cả những người muốn tin nhận
nó, để thoát khỏi điều đó, và rồi nếu họ đã không trốn thoát nó,
thì chỉ còn lại một điều. Nếu họ khôngmuốn tiếp nhận sự chuẩn
bị của Đức Chúa Trời để trốn thoát, thì chỉ còn lại một điều, đó
là sự đoán xét Thiêng liêng.

56 Bạn chỉ có thể làm hai điều, nó đặt sự thương xót hoặc là sự
đoán phạt. Bạn phải chấp nhận một điều này hoặc điều kia. Đó
là nơi chúng ta đứng tối nay. Chúng ta hoặc nhận sự thương xót
của Đức Chúa Trời nếu không thì chúng ta hứng chịu sự đoán
phạt của Ngài. Không có cách nào để bước ra khỏi điều ấy. Đức
Chúa Trời luôn luôn làmmột con đường trốn thoát cho những ai
muốn thoát ra. Thế thì Ngài đã có…Những gì bị để lại, phải chịu
sự phán xét. Không phải bởi vì rằngĐức Chúa Trờimuốn họ chịu
vậy, nhưng bởi vì họ đã chọn con đường cho chínhmình. Đấy, họ
chọn cách riêng của mình. Đó là nơi chúng ta đứng tối nay, thưa
các bạn, cũng giốngnhưvậy. Chúng ta có thể chọn conđường giải
thoát của Đức Chúa Trời, nếu không chúng ta có thể đứng trong
sự đoán phạt của Ngài, một trong hai con đường chúng ta muốn
làm. Bạn không vui sướng tối hôm nay rằng bạn đã chọn con
đường giải thoát sao? Bởi vì, tất cả những ai từ chối con đường
giải thoát, sẽ phải đến dưới sự đoán phạtmà thôi.

57 Rồi có một người khác mà tôi cũng muốn nói đến. Đó là một
tiên tri vĩ đại, đầy quyền năng tên là Môi-se. Dân sự (Y-sơ-ra-ên)
hẳn đã hiểu, theo như lời Kinh Thánh, rằng Đức Chúa Trời sẽ
giải cứu họ và sẽ mang họ ra khỏi xứ Ai Cập. Nhưng ngay khi
Đức Chúa Trời đã chuẩn bị sẵn sàng người của Ngài và sai người
xuống Ai Cập, họ đã không kính trọng người. Họ đã đuổi người
ra, và nói, “Ông sẽ giết chúng tôi như ông đã giết người Ai Cập



16 LỜI ĐƯỢC GIẢNG

kia chăng?” mà đã khiến cho họ ở lại trong cảnh nô lệ thêm bốn
mươi năm. Họ vẫn ở lại trong cảnh nô lệ vì họ đã từ chối sự kính
trọng người giải cứu đến để giải cứu họ. Điều đó một lần nữa
đưa họ vào cảnh nô lệ. Không phải vì Đức Chúa Trời muốn họ ở
lại, (thời điểm hoàn toàn chính xác), nhưng họ đã ở lại hơn bốn
mươi năm bởi vì họ đã từ chối chấp nhận con đường giải thoát
sắm sẵn của Đức Chúa Trời.

58 Thật tôi tin rằng đó thật là vấn đề của tối nay. Cũng giống
như vậy, đấy.

59 Rằng họ đã từ chối con đường giải thoát, và Đức Chúa Trời đã
quyết tâm, và đã phán bảo Áp-ra-ham và họ trong giao ước của
Ngài (như chúng ta đã đọc Đa-vít hát về điều đó tối nay), Ngài đã
hứa với họ rằng Ngài sẽ làm điều nào đó, vì vậy Đức Chúa Trời
sẽ giữ lời hứa của Ngài. Ngài sẽ đem họ ra, dù thế nào đi nữa,
nhưng có lẽ gần như thế hệ khác sau khi thế hệ nầy chết đi. Thế
hệ đương thời đã chế nhạo Môi-se, và vân vân, và không muốn
chấp nhận Sứ điệp, thế hệ đó (bốn mươi năm) đã chết dần chết
mòn, và Môi-se đến với thế hệ khác. Hiểu tôi muốn nói điều gì?
Nếu họ không chấp nhận nó, thì Đức Chúa Trời sẽ để cho thế hệ
đương thời chết dần vàNgài sẽmang vàomột thế hệ khác để làm
điều đó. Vậy, họ đã từ chối nó. Và rồi chúng ta thấy rằng, thế hệ
kế tiếp này đã xuất hiện, khi Môi-se đi xuống đó để chứng thực
chính mình…

60 Các bạn biết đấy, Môi-se lo sợ khi đi xuống lần nữa. Môi-se
đã tám mươi tuổi lúc ấy, và người đã đi bốn mươi năm. Và khi
người đã nói chuyện với Đức Chúa Trời ở bụi gai cháy, người đã
nói, “Tôi sẽ nói với họ ai đã sai tôi?” Đức Chúa Trời không có tên.
Người nói, “Tôi sẽ nói với họ ai đã sai tôi?” Nói, “Khi tôi nói rằng,
‘Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi đã hiện ra với ta,’ họ sẽ nói
rằng, ‘Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta là Ai?’ Ồ, tôi sẽ nói gì
với họ?”

61 Ngài phán, “Ngươi hãy nói với họ rằng ‘TA LÀĐẤNG TỰHỮU
HẰNG HỮU.’ Ngươi hãy nói với họ rằng ‘TA LÀ ĐẤNG TỰ HỮU
HẰNG HỮU.’” Và Ngài phán, “Ngươi đang cầm vật gì trong tay,
hỡi Môi-se?”
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62 Người thưa, “Một cây gậy.” Và người ném nó xuống đất và
nó hóa ra một con rắn. Và người đặt tay lên ngực mình, nó hóa
thành bệnh phung; và lấy tay ra, và được chữa lành.
63 Ngài phán, “Hãy đi xuống, và lấy những phép lạ nầy và thực
hiện chúng trước dân sự, và nó sẽ là một sự minh chứng. Họ sẽ
biết bởi những dấu hiệu này rằng Ta đã sai ngươi đến để giải
cứu.” Ồ, hỡi anh em! Đức Chúa Trời luôn luôn làm điều đó. Đức
ChúaTrời luônban chonhữngdấuhiệu siêunhiên.Hiểu không?
64 Và bấy giờ khi người đi xuống và kêu gọi dân sự, và đã làm
những dấu lạ của người trước mặt họ, tất cả Y-sơ-ra-ên đã tin,
mỗi người trong họ. Và họ cũng, đã đi thẳng ngay đến cung điện,
để đòi sự giải cứu. Và rồi Pha-ra-ôn đã quyết định ông sẽ không
cho họ sự giải cứu, và Đức Chúa Trời đã trút sự đoán phạt trên
Pha-ra-ôn. Và chúng ta biết điều gì đã xảy ra ởAi Cập.
65 Lạ thay, sau khi họ đã chứng kiến tất cả những dấu hiệu đó
xảy ra, và rồi họ đến Biển Đỏ, và nhận ra rằng chính Đức Chúa
Trời mà đã làm tất cả những dấu lạ đó, ở đây tại Biển Đỏ, đã nghi
ngờ Đức Chúa Trời, chính điều trước tiên, mà Ngài đã có thể làm
một con đường giải thoát.
66 Vậy thì, đó là chỗ chúng ta mắc sai lầm. Khi sự đau ốm nhỏ
đập vào chúng ta, khi một tai họa nhỏ, hay một khó khăn nhỏ
xảy đến ở đâu đó trong con đường, thì chúng ta đi đến chỗ sa
ngã. Một người trẻ tuổi mới cải đạo; người nào đó sẽ chế nhạo
anh chàng đó, nói rằng, “Ồ, anh chẳng là gì ngoài một thánh
quá máu.”
67 “Ồ, tôi ghét bị gọi là một thánh quá máu.” Các bạn thấy, đấy,
thế đấy, các bạn bắt đầu sự nghi ngờ đó.
68 Đó là lúc để chịu đựng tại đó! Đó là lúc để, chúng ta kính
trọng sứ giả. Đó là lúc để—để dâng sự vinh hiển cho Đức
Chúa Trời.
69 Và Môi-se nói, “Ta đã làm cho các ngươi những điều này, rồi,
mười phép lạ trước mặt các ngươi. Và Đức Chúa Trời đã ban cho
các ngươi mười phép lạ, và rồi các ngươi sợ hãi ở biển đó. Chắc
chắn vậy. Các ngươi sẽ đòi hỏi bao nhiêu nữa để các ngươi tin?”
Người bước lui lại, và lấy cây gậy của mình và giơ nó lên trước



18 LỜI ĐƯỢC GIẢNG

biển, và bão tố đã lặng xuống và thổi nó qua phía bên kia, và
họ đã đi qua. Và ngay khi họ tới bờ bên kia, lập tức họ bắt đầu
phàn nàn họ không có bánh. Xem đấy, giống y như vậy. Sau đó
Đức Chúa Trời mưa bánh từ trời xuống cho họ. Rồi họ lại phàn
nàn không có nước, và cứ phàn nàn điều này đến điều khác. Và
tôi để ý…
70 Các bạn nói, “Ồ, có lẽ họ là loại người không thể cải đạo.” Ồ,
có lẽ họ là vậy. Cómột đámđông pha tạp đã đi với họ, đúng.
71 Nhưng tôi muốn đưa một vấn đề khác nữa để cho các bạn—
cho các bạn dễ nhớ. Nếu Đức Chúa Trời sai phái một sứ giả đến,
và được chứng thực, bởi những dấu hiệu, rằng người là sứ giả
được Đức Chúa Trời sai đến, thế thì điều đó tùy thuộc họ có vâng
theo sứ giả nầy không. Chính xác. Họ phải vâng lời sứ giả ấy và
phải kính trọng sứ giả ấy. Hãy nhìn vàoGiô-suê và Ca-lép, họ đã ở
lại bên người. Vâng, thưa quý vị. Bất kể Môi-se ở đâu, họ cũng, ở
đó.Môi-se đúng hay sai, họ cũng luôn ở lại ngay với người, dù thế
nàođi nữa, đấy, vì họ biết rằng đó là sứ giả củaĐứcChúaTrời.
72 Và ở đó, một ngày nọ, chúng ta thấy rằng ngay cả Mi-ri-am,
một nữ tiên tri, và A-rôn, thầy tế lễ thượng phẩm, đã chế nhạo vợ
Môi-se bởi vì bà là người Ê-thi-ô-pi, và nghĩ rằng, “Trong nhóm
của chính chúng ta không có đủ người nữ, để lấy làm vợ sao, mà
đi xuống đó và cưới người đàn bà ấy?” Đó không phải là sự chọn
lựa của Môi-se; đó là sự chọn lựa của Đức Chúa Trời cho Môi-se.
Và khi họ chế nhạo nó, điều đó đã làm Đức Chúa Trời nổi giận
cách như vậy đến nỗi Ngài đã đánh Mi-ri-am, nữ tiên tri, chị gái
của chính Môi-se, bị bệnh phung đầy người. Đó là về điều gì? Bà
ấy, một nữ tiên tri, nhưng bà đã làm điều gì? Bà đã chế nhạo và
tỏ sự không kính trọng với sứ giả của Đức Chúa Trời, sứ giả của
giao ước ngày ấy. Và bà đã bất kính. Và A-rôn cũng vậy, thầy tế lễ
thượng phẩm, chính người phát ngôn của Môi-se, đúng, ông đã
cùng phe với bà.
73 Và lúc đó A-rôn, khi ông nhìn thấy chị mình bị phung, ông
đi vào và nói với Môi-se, “Em sẽ để cho chị gái của chính mình
chết sao?”
74 Và Môi-se đã đi vào trong đền tạm và sấp mình xuống trước
Chúa, và bắt đầu khóc và kêu cầu Đức Chúa Trời, thương xót cho
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chị gái người. Và Thần của Chúa đã giáng xuống và phán, “Hãy
gọi A-rôn vàMi-ri-amđứng đây trướcmặt Ta.” Ồ, chao ôi!

75 Đức Chúa Trời đòi hỏi sự kính trọng! Đức Chúa Trời ban đến
Sứ điệp của Ngài, bạn lắng nghe Nó và bạn tôn kính Nó. Đừng
quan tâm nếu họ gọi Nó là một đám thánh quá máu, hay bất
kể họ gọi Nó là gì đi nữa; hãy mặc cho thế gian làm những gì họ
muốn. Nhưng còn bạn hãy bày tỏ sự kính trọng!

76 Vậy, Mi-ri-am đứng đó. Đức Chúa Trời phán, “Hãy gọi Mi-ri-
am và gọi Môi-se…hay là gọi A-rôn ở đây, anh trai và chị gái của
ngươi, đến đứng trước mặt Ta.”

77 Và khi họ đến trước Ngài, Đức Chúa Trời phán, “Các ngươi
không kính sợ Đức Chúa Trời sao?” Nói điều đó với thầy tế lễ
thượng phẩm và với Mi-ri-am nữ tiên tri. Phán, “Nếu có người
nào, một người giữa các ngươi, là người thiêng liêng hay là một
tiên tri, Ta là Chúa sẽ bày tỏ chính Ta cho người biết. Ta sẽ phán
với người đó trong những khải tượng và bày tỏ chính Ta trong
giấc mơ với người, và đại loại như vậy, nếu người là thiêng liêng
hay là một tiên tri.” Nhưng phán, “Đầy tớ của TaMôi-se, Ta phán
từ môi miệng đến tai người.” Phán, “Các ngươi không kính sợ
Đức Chúa Trời sao?” Nói cách khác, “Các ngươi nói về Môi-se,
nghĩa là các ngươi đang nói về Ta. Nếu các ngươi không thể kính
trọng Môi-se, các ngươi không kính trọng Ta.” Phán, “Há Ta đã
không chứng tỏ giữa các ngươi rằng người là đầy tớ của Ta sao?
Mà các ngươi không kính trọng người chút nào.”

78 Thật đó hẳn là bài học cho dân sự của thời đại này, không
kính trọng, không tôn kính!

79 Bấy giờ Ngài phán, “Và bởi vì ngươi đã không làm điều đó,
đó là lý do ngươi bị phung. Đó là lý do những điều nầy đã xảy
ra,” phán, “bởi vì các ngươi nên biết rằng đây là đầy tớ của Ta.
Các ngươi biết điều đó, vậy khi các ngươi nói điều gì đó nghịch
lại người là các ngươi đang nói nghịch lại Ta.”

80 Vậy Môi-se đã cầu nguyện để cứu sự sống của bà, và Đức
Chúa Trời đã cứu sự sống của bà. Bà đã sống không được bao
lâu sau đó, bà chết. Nhưng bà đã được lành khỏi bệnh phung, và
đã đi ra khỏi trại trong bảy ngày, các bạn biết đấy, để bà…cho có
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điều đó, cho được thanh tẩy, để chính bà được sạch lại khỏi bệnh
phung. Đức Chúa Trời đã chữa lành bà.

81 Nhưng điều mà Ngài đã cố đem đến cho họ, là điều này, “Các
ngươi phải kính trọng những gì Ta làm.”

82 Và nếu đó là thái độ của Đức Chúa Trời trong thời đó, và Đức
Chúa Trời không thể thay đổi, Đức Chúa Trời muốn chúng ta
kính trọng những gì Ngài đang làm. Ngài đòi hỏi điều đó. Ngài
phán, “Các ngươi cũng phải kính trọng điều đó nếu không thì
điều khác sẽ xảy ra.”

83 Một ngày nọ một người kể với tôi, anh ấy nói tôi…Một người
nghèo, quét chợ ở trên đây, để kiếm sống. Anh ấy bị suy sụp tinh
thần, hình dạng rất tệ hại. Anh là tín đồ Lutheran, và họ đã có
lễ tiệc thánh. Anh ấy không thể đi bộ đến nhà thờ, nên anh phải
đi bằng tắc-xi. Nói anh phải trả támmươi xu để đi xuống và tám
mươi xu để đi về. Người hàng xóm của anh, rất không tin kính,
một buổi sáng thấy anhđọc bài Cầunguyện của Chúa, và đã cười,
chế nhạo anh. Anh ta nói với người hàng xóm này, anh ta nói với
người này, nói, “Sáng nay anh thuê xe để đi đâu vậy?”

Nói, “Có tiệc thánh. Tôi đi xuống nhà thờ.”

Anh ta nói, “Tiệc thánh là gì?”

Nói, “Khi chúng tôi ăn bánh và uống chén.”

84 Anh ta nói, “Tôi cũng có của tôi, sáng nay ở bàn ăn, với một
lát bánhmỏng và uốngmột xị uýt-ki.” Hiểu không?

85 Tôi biết về ba cậu bé, lần nọ, đã chế nhạo lễ tiệc thánh trong
nhà thờ, biết về chúng. Và chúng đã đi lên trong—trong phòng
khách sạn và mua một ít bánh xăng-uýt và một chai uýt-ki, và
làm tiệc thánh của chúng trên đó, làm trò cười lễ tiệc thánh mà
họ đã có trong một giáo hội Ngũ Tuần. Chưa tới ba tháng sau đó,
tất cả ba đứa đã bị…một đứa trong chúng đã chết, và hai đứa còn
lại thì vào viện tâm thần.

86 Các bạn không thể không kính trọng Đức Chúa Trời! Các bạn
phải kính trọng Đức Chúa Trời. Nếu các bạn không tin điều đó,
cứ giữ im lặng, hãy tránh xa nó. Hoặc, làm điều đó, hay đến một
cách tôn kính và kính trọng nó. Đừng làm trò cười những người
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ở trong Thánh Linh. Đừng nói về những người mà đang thờ
phượng trong ThánhLinh củaĐứcChúaTrời. Hãy đểmặchọ.
87 Tôi đã đứng ngay ở đó trên góc phố, rao giảng, cách đây vài
năm, như một thầy giảng trẻ. Và có một người phụ nữ đến gần,
cô ấy là người Công giáo bởi đức tin; nhưng tôi biết chồng của—
của cô ấy là người Công giáo, cô ấy không tin gì cả. Và một phụ
nữ rất đẹp, xinh xắn, nhìn rất dễ thương, khoảng chừng hai
mươi, hai mươi hai tuổi. Tôi biết cô ấy khi còn là một cô gái ở
đây trong thành phố. Và cô ấy đến gần và đứng đó, và cô ấy nói,
“Tôi sẽ không để con bò cưng của tôi theo tôn giáo mà William
Branham đã có.”
88 Và đêm kế tiếp, trước khi tôi có thể đến với cô ấy, đã nghe cô
ấy sắp chết trong bệnh viện, và không biết điều gì đã làm cho cô
ấy chết. Cô ấy đang chết dần ở đó trong bệnh viện, và chồng cô
đã đến gặp tôi. Anh ấy nói…Anh ấy là người Công giáo. Và anh
ấy đến, anh ấy nói, “Đến nhanh lên và cầu nguyện cho vợ tôi, cô
ấy đã gọi ông suốt đêm, cô ấy sắp chết.”
89 Ồ, tôi nói, “Tôi sẽ đi.” Và tôi đã vào xe hơi và rời buổi nhóm,
và bắt đầu đến bệnh viện. Và tôi chạy lên cầu thang, tôi gặp y tá,
và cô ấy nói, “Cô đó đã chết rồi.”

Và chồng cô ấy nói, “Hãy đến, cầu nguyện cho cô ấy, dù thế
nào đi nữa.”

Tôi nói, “Cô ấy đã chết.”

Nói, “Nóimột lời cầu nguyện, dù sao đi nữa.”

“Điều đó sẽ vô ích bây giờ.”

Nói, “Ồ, hãy đến nhìn cô ấy.”
90 Và tôi đi đến. Cô ấy có mái tóc hoe đỏ, tôi tin người ta gọi nó,
là tóc vàng nâu. Một phụ nữ rất đẹp, một vài chỗ tàn nhang trên
khuônmặt của cô ta ở đây, với đôi mắt nâu to lớn. “Và người phụ
nữ đó,” cô y tá đó nói, “Billy à, cô ấy đã chết trong sự đau đớn
tột cùng đến nỗi cô ấy đã gọi lớn hết sức tên của ông, và nói, ‘Nói
với ông ấy hãy tha thứ cho tôi,’ cho đến nỗi tàn nhang hiện ra
trên mặt cô ấy như mụn cóc.” Và đôi mắt to đó đã lồi ra và mí
mắt cô ấy khép hờ trên chúng. Dĩ nhiên, anh em biết điều gì xảy
ra khi một người sắp chết, cả thận và ruột của họ rớt ra, và cô ấy
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ở đó thật sự đau hết sức. Và chết trong sự thống khổ như vậy bởi
vì…không phải vì cô ấy đã không kính trọng tôi, nhưng cô ấy đã
không kính trọng Phúc âmmà tôi đang giảng, và rằng Đức Chúa
Trời đang làm những dấu kỳ và phép lạ.

91 Khoảng thời gian trước đây ở New Albany, trong lúc tôi đang
đứng đónói chuyện vớimột tội nhân, dẫndắt ông ta,một ông lớn
tuổi to lớn thô kệch trong ga-ra đến với Đấng Christ, một trong
những người bạn của tôi, con rể của anh điều hành ga-ra kế bên.
Tôi đang đứng đó giảng đạo vào giờ ăn tối, ăn bánh xăng-uýt và
nói với ông ta về Đức Chúa Trời. Suốt thời gian ban ngày tôi sẽ
tìm thấy nơi nào đó mà tôi có thể đi vào giờ ăn tối và cố giành
một linh hồn đến với Đấng Christ. Ông ấy nói, “Ông Branham,”
ông ấy nói. Tôi chỉ là một thầy giảng trẻ tuổi, chính tôi. Ông ấy
nói, “Ông Branham,” nói, “mẹ tôi đã có loại tôn giáo đó, tôn giáo
thành tâmđó.” Và nướcmắt rơi xuống đôimá của ông.

Tôi hỏi, “Mẹ ông đãmất bao lâu rồi?”

Nói, “Nhiều năm rồi. Bà luôn cầu nguyện cho tôi.”

92 Tôi nói, “Đức Chúa Trời mà đã nghe lời cầu nguyện của bà
thì đang đáp lời cầu xin ấy ngay bây giờ cho bà.”

93 Và anh này bước vào trong đó, anh ta nói, “Xin chào.” Anh
ta đã say rượu. Nói, “Chào, Billy, hãy nghe này.” Nói, “Khi nào
ông muốn đến ga-ra của tôi thì đến,” nói, “ông đến, nhưng,” nói,
“đừng đem theo tôn giáo quámáu của ông đến.”

94 Tôi quay lại và nhìn vào anh, tôi nói, “Nơi nào Đấng Christ
không được nghênh tiếp, nơi đó tôi sẽ không đến.”

95 Vàvì vậy anh ta quay lại và nói, “À,mặc xác anh, anhbạn!”

96 Và tôi cứ nghe trong lòngmình,một Tiếng phán rằng, “Ngươi
gieo gì gặt nấy. Thà rằng buộc cối đá vào cổ ngươi, và quăng
xuống biển sâu còn hơn.” Và người con rể của ông ấy, ngay buổi
chiều hôm đó, bị chiếc xe Chevrolet hai tấn chất hàng xuống
chạyquangười anh ta, và nghiềnnát anh ta nằm trênmặt đất.

97 Thấy đó, các bạn phải kính sợ Đức Chúa Trời. Các bạn phải
kính sợ, các bạn…Đức Chúa Trời đòi hỏi sự kính sợ, và Ngài
truyền lệnh đó.



SỰ KÍNH TRỌNG 23

98 Và vì vậy Mi-ri-am nên hiểu điều đó tốt hơn. Vì vậy Môi-…A-
rôn nên biết rõ hơn, biết điều này, rằng Môi-se là người được
dẫn dắt bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời để làm những gì
người sẽ làm.
99 Mục sư Báp-tít đã viết cho tôi một lá thư trước đây hai ngày,
từ trên đó. Ồ, giá như ông ấy đã không cào tôi trên đống than
đó! Ông ấy nói, “Một gã lười biếng như anh! Một chức vụ mà sẽ
tương tự Ê-li, các tiên tri à,” ông ấy nói, “và rồi nhìn thấy anh chỉ
quanh quẩn trong nhà, chẳng làm gì cả!”
100 Vì vậy Billy đang hành động như một thư ký vào lúc đó, cậu
ấy đã viết thư hồi âm lại. Và rồi cậu ấy nghĩ, “Ồ, con nghĩ rằng
con sẽ chỉ trả lời ông ấy,” cậu ấy nói. Nhưng cậu ấy nghĩ tốt hơn
là cậu ấy để cho tôi đọc nó trước khi cậu ấy trả lời nó. Nhưng
có rất nhiều sự khéo léo về giao tiếp trong lá thư ấy. Cậu ấy nói,
“Nầy, đây không phải là bố tôi, mà là tôi.” Nói, “Ông vừa nói rằng
bố tôi đã có một chức vụ giống như Ê-li.” Và đã nói, “Ông nói ông
ấy ngồi xuống trên bờ một con lạch nào đó, để câu cá, hay lên
núi, với khẩu súng trường trong tay.” Nói, “Ông sẽ nói gì về Ê-
li khi người ngồi ở bên bờ suối ba năm?” Nói, “Ông không biết
rằng họ được dẫn dắt bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời để làm
những gì họ đang làm sao?” Thấy đó, mọi người đều muốn làm
theo ý riêng của họ. Nhưng con người phải được dẫn dắt bởi
Thánh Linh của Đức Chúa Trời, và bạn phải kính sợ điều đó. Chỉ
thế thôi.
101 Một ngày kia ở đây,một linh hồn đáng quý, ở đây trong thành
phố, đến gặp anh emkhác, anh ấy nói, “Bill ở đâu?”

Cậu ấy nói, “Ông ấy đã đi lên Canada.”

Anh ấy nói, “Tôi đoán đi săn phải không?”

Cậu ấy đáp, “Vâng, ông ấy đang đi săn.”

Nói, “À, vô nghĩa với thứ như thế!”
102 Được rồi, người đàn ông đó, không biết rằng tôi đã ở dưới
quyền năng của Đức Thánh Linh, bởi một khải tượng về CHÚA
PHÁN NHƯ VẬY, để đi. Anh em sẽ làm gì vào Ngày Phán xét? Ích
lợi gì, cho tôi để đi đến bên giường của người đó và cầu nguyện
cho anh ta? Điều trước tiên, là anh ta không tin tôi. Và nhiều
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người, khi nào họ đến gần và nói những điều nầy, giống như tôi
không biết rằng họ không tin Điều đó. Mặc dầu họ vỗ vào lưng
anh em và gọi các bạn là “anh em,” tuy nhiên các bạn biết họ
không tin Nó. Hiểu không? Họ không tin Nó. Và các bạn có thể
có…Bạn không thể làm gì cho họ. Họ sẽ gọi cho anh em, “đến
cầu nguyện,” nhưng điều đó chẳng ích gì cả. Vì, các bạn biết, họ
không kính sợ Nó. Các bạn phải tin Nó. Hãy xem những người
mà, thật sự tin và xem điều gì xảy ra. Thấy đó, các bạn phải
kính sợ Nó.

103 Giê-sa-bên, trong thời của Ê-li, thật bà đã không kính trọng
Ê-li! Thế nào bà…Ê-li thật sự là mục sư của bà. Chắc chắn. Ồ,
bà ta không muốn nhận điều đó. Chao ôi, không! Bà là một—
một người theo thuyết vô thần, hay một người không theo đạo,
hay—hay một người thờ thần tượng. Và bà đã có những thầy tế
tà thần riêng của mình. Nhưng tuy nhiên Ê-li là mục sư của bà,
Đức Chúa Trời đã sai ông đến đó làmmục sư. Ông là mục sư cho
dù…Nếu ông đã chửi bà oang oang và nói cho bà tất cả tội lỗi của
bà, tuy nhiên ông là mục sư của bà. Bà không muốn chấp nhận
điều đó chút nào, nhưng, và bà đã không kính trọng ông. Bà ghét
ông! Chắc chắn, bà đã làm điều đó. Và điều gì đã xảy ra cho bà?
Đức Chúa Trời đã để cho những con chó ăn thịt bà trên đường
phố. Đúng thế. Bởi vì điều gì? Bà đã không kính trọng Sứ điệp
mà Ê-li đang rao giảng.

104 Đức Chúa Trời đòi hỏi sự kính trọng. Các bạn phải có điều
đó. Bạn từng nhận được bất cứ điều gì từ Đức Chúa Trời, thì bạn
sẽ kính trọng Đức Chúa Trời. Và các bạn phải bày tỏ điều đó từ
tấm lòng các bạn, từ đáy lòng của các bạn. Các bạn phải làm
điều đó.

105 Nhưng bà đã không kính trọng Đức Chúa Trời như bà đã
không kính trọng tiên tri của Ngài. Bấy giờ, bà đã biết Ê-li là một
tiên tri. Họ đã không có điều gì trong Y-sơ-ra-ên có thể phù hợp
với Ê-li. Tại sao, những khải tượng của ông và mọi thứ đều hoàn
hảo trước mặt Đức Chúa Trời. Và ông, nhưng ông đã lên án họ.
Ôi chao, vâng! Ông có thể lên án mọi giáo phái, mọi thứ khác.
Và mọi thứ mà đã gọi là tội lỗi, ông lên án nó, từ nhỏ nhất đến
lớn nhất, vua và tất cả, ông không bỏ sót một nhóm người nào
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trong họ cả. Nhưng họ phải biết rằng ông là một tiên tri. Họ thật
sự không thể không biết điều đó. Vâng, thưa quý vị.
106 Thậm chí A-háp đã cố tố cáo ông vì cơn hạn hán. Và ông đã
cầu xin Đức Chúa Trời cho sự hạn hán đến. Vâng, ông đã làm thế.
Và ông nói, “Ta có quyền và ta sẽ đóng các từng trời; trời thậm
chí sẽ không mưa, hay sương sẽ không rơi xuống, cho đến khi ta
gọi nó đến.”
107 Các bạn có thể tưởng tượng rằng Giê-sa-bên nhỏ mọn với
khuônmặt được tô vẽ đó, cứ lên xuống nền nhà đó, “Lão già đạo
đức giả đó! Lão già đạo đức giả đó, đã gây ra tất cả những đau
khổ cho những trẻ nhỏ này ở ngoài đây,” và tất cả như thế. Ê-li
đang cố gắng đem họ trở về với Đức Chúa Trời, cố gắng đemmột
đất nước trở lại với Đức Chúa Trời. Hiểu không? Và trông giống
như…Bà có thể nói với dân sự rằng, “Các ngươi muốn nói rằng
các ngươi sẽ tin vào người như thế sao, người mà sẽ đóng đất đai
lại như thế nầy, và trời thậm chí không mưa hay có sương sao?
Và tất cả yêu thuật của ông ta hay sự lừa phỉnh của ông ta ở ngoài
đó,” bà ta muốn gọi nó bất cứ cái gì đi nữa. “Và ông ta chẳng là gì
ngoài chỉ là một—một phù thủy hay một thầy bói, hay gần như
thế. Ông đã đóng các từng trời và trời sẽ không mưa, làm cho tất
cả những người này chịu khổ. Và các ngươi nói rằng đó là ý của
Đức Chúa Trời sao?”
108 Đó là ý chỉ của Đức Chúa Trời! Cho dù như thế nào, đấy, các
bạn phải nhìn vào những gì…Các bạn phải kính trọng Đức Chúa
Trời bất kể Ngài làm điều gì. Ngài biết những gì Ngài đang làm.
Trông thật thảm hại, con trẻ phải chịu đau khổ, dân sự chịu đau
khổ, thú vật thì chết, chiên chết, không có nước nơi nào cả, ban
đêm thì nóng và oi bức, mặt trời sáng rực như đồng trên bầu trời
suốt cả ngày, trong ba năm rưỡi. Và Ê-li ngồi trên núi, nói rằng,
“Nếu ta chẳng gọi thậm chí sẽ không có sương rơi xuống từ trời.”
Điều đó đúng. Ồ, họ thật đã ghét người!
109 Và khi ông ấy, A-háp, đã tìm thấy người, ông ấy nói, “Có phải
ngươi, là kẻ đang làm rối loạn Y-sơ-ra-ên chăng?”
110 Ê-li thân mến nhìn thẳng vào mặt của ông ta, đáp rằng,
“Không, không phải ta, nhưng chính ngươi là kẻ đang làm rối
loạn Y-sơ-ra-ên.” Đúng vậy. Đấy, ngay cả A-háp đã không kính
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trọng người. Và các bạn biết Ê-li đã nói gì với A-háp, nói, “Bởi
vì ngươi đã làm đổ máu vô tội của Na-bốt, vì vậy lũ chó, cũng
sẽ liếm lấy máu của ngươi, trên đường.” Và chúng đã làm vậy!
Bởi vì họ đã không kính trọng sứ giả của Đức Chúa Trời. Điều đó
hoàn toàn chính xác. Họ đã không kính trọng điều đó.

Vậy thì, Mi-ri-am đã không kính trọng điều đó. A-rôn đã
không kính trọng điều đó.

111 Cho dù bạn là ai, Cơ-đốc nhân hay không phải Cơ-đốc nhân,
các bạn vẫn phải kính trọng đối với Đức Chúa Trời, và kính trọng
những gì Ngài đang làm, nếu không phải gánh chịu lấy hậu quả.
Hoặc là chọn nó hay đi vào sự đoán phạt, bạn muốn một trong
hai điều đó.

112 Làm thế nào tôi có thể đứng với sự làm chứng, từ giờ nầy
sang giờ khác, về những gì tôi đã thấy trong đời sống tôi, những
gì tôi đã thấy trong các đất nước khác và những phần khác của
các nước, và vân vân, những điều mà đã xảy ra. Nhưng bỏ qua
điều đó, chỉ để các bạn sẽ có được ý—ý tưởng về những gì tôi
đang cố gắng nói với các bạn, các bạn phải kính trọng nó. Tôi đã
thấy những người trẻ tuổi ngồi trong buổi nhóm, và cười khúc
khích và cười trong một buổi nhóm, và, chưa đầy hai mươi bốn
giờ sau, đã bị cán nát trên đường phố. Tôi đã nhìn thấy những
người trẻ tuổi ngồi trong một buổi nhóm, trong một năm khi tôi
đã ở nơi đó, và kế tiếp, có lẽ trong vòng sáu tháng, đi trở lại chỗ
tương tự, và thực sự thì mỗi người trong họ đã chết, hay bị giết
chết, nằm ở đâu đó, với những bệnh tật và các thứ. Đúng thế. Các
bạn phải kính trọng điều đó.

113 Tôi nhớ một đêm nọ cô gái trẻ nào đó, ở Tennessee, khi tôi
đang đi ra cửa, giảng ở một nhà thờ Báp-tít lớn, đang đi ra cửa.
Và tôi cảm thấy được dẫn dắt đêm đó để kêu gọi cô ấy đến với
Đấng Christ. Ồ, cô ấy đã cười vàomặt tôi khi tôi kêu gọi cô ta đến
với Đấng Christ. Cô ấy ngẫu nhiên là một trong những con gái
của một chấp sự. Và đứng ở cửa tối hôm đó, cô ấy chờ tôi. Và tôi
đi ra, cô ấy nói, “Tôi muốn ông biết một điều ngay bây giờ, ông
đừng có bao giờ khuấy rối tôi như thế lần nữa.”

Tôi nói rằng, “Đức Chúa Trời đang kêu gọi cô.”
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114 Cô ấy đáp, “Vô lý! Tôi còn trẻ,” nói, “tôi có rất nhiều thời gian
cho điều đó.” Nói, “Bố tôi đã có đủ niềm tin tôn giáo cho cả nhà
tôi rồi.”
115 Tôi nói, “Chưa đủ cho cô đâu, em gái, mọi người phải có niềm
tin tôn giáo của riêng mình.”
116 Cô ấy nói, “Nếu tôi muốn ai đó nói với tôi về điều đó, tôi sẽ
kiếmngười nào đómà cómột ít giác quan, không phải người nào
đó giống như ông.”
117 Tôi nói, “Đi đi, nói những gì như cômuốn. Cô đừng làmphiền
tôi, nhưng ngày nào đó cô sẽ hối tiếc điều đó.”
118 Chẳng bao lâu sau đó, đi ngang qua thành phố ấy. Ở đây cô
ấy đi xuống phố với váy trong của cô ấy thòng xuống, phì phèo
với điếu thuốc trong tay, và mời tôi uống rượu uýt-ki. Cũng cách
ấy! Và đây là lời làm chứng của cô ấy, cô ấy nói, “Ông có còn nhớ
cái đêmmà ông kêu gọi tôi ở đó không?” Nói, “Đó là sự thật.” Cô
ấy nói, “Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã làm chứng với tôi đêm
hôm ấy, cố gắng khiến tôi đến.” Và nói, “Kể từ đó tôi có thể thấy
linh hồn của mẹ tôi bị rán trong địa ngục như cái bánh xèo, và
cười nhạo nó.” Đó là những gì đã xảy ra, đấy.
119 Anh em phải kính trọng Đức Chúa Trời. Chỉ thế thôi. Anh em
phải làm điều đó, thưa anh em. Chỉ thế thôi. Giê-sa-bên đã không
kính trọng điều đó.
120 Và nhớ một lần khác, có một số đứa trẻ bất kính, chúng đã
được nuôi dưỡng trong gia đình.
121 Ê-li, dĩ nhiên, sau những ngày của ông, người ta rất ghét ông
vì ông đã gọi nạn đói đó đến trong xứ. Có nhiều người đã dạy cho
con cái họ rằng “Ê-li, một người như thế,” đã được chuyển dịch
và đem về Trời. “Ông ấy phải bị giết ở đâu đó, và họ chỉ chôn ông
và giấu ông.” Họ—họ đã không tin điều đó.
122 Vì vậy Ê-li-sê đã thay vào vị trí của ông, bấy giờ ông là sứ giả
của thời kỳ đó sau khi Ê-li đã được cất lên. Vì vậy ông đi qua một
thànhphốnào đó, và lũ trẻ, lũ trẻ của thànhđó, chạy ra, chế nhạo
ông, nói rằng, “Này, lão trọc kia, sao ông không lên trời như Ê-
li?” Đấy, chúng không tin Ê-li đã lên trời. Thế đấy. Đó không phải
là sự không kính trọng người; đó là không kính trọng Sứ điệp
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của người. Ông là người nối nghiệp cho Ê-li-sê…cho Ê-li. Ông đã
được xức dầu, thần của Ê-li đã ở trên ông. Ông đã đi thẳng lên đó
và làmgiống nhưnhững việcmàÊ-li đã làm.Halêlugia!
123 Chúa Jêsus phán, “Kẻnào tin Ta, cũng sẽ làmnhững công việc
Ta làm.” Vâng. “Những kẻ tin sẽ có được các dấu lạ nầy.”
124 Họ đã không kính trọng điều đó. Và họ đã không kính trọng
Ê-li bởi vì người tin nơi Ê-li-sê, bởi vì Thần đã ở trên ông. Và ông
quay lại và dùng áo choàng đập mạnh vào sông Giô-đanh, và
sông Giô-đanh mở ra, đi lên và đã làm cùng loại những phép lạ
mà Ê-li đã làm. Và thậm chí tất cả các thầy giảng ở trường tiên
tri trên đó, đã nói, “Thần của Ê-li ở trên Ê-li-sê,” tiếng đồn ra
khắp nước.
125 Và nhiều người, tôi đoán họ đã cười với nhau, nói, “Chà, chà,
nhìn nó kìa!” Họ nói, “Đám thánh giật gân, cuồng tín đó, đang
nói, ‘Người ấy đã lên Trời mà không phải chết, những con ngựa
xuống.’ Chúng ta đã chẳng nhìn thấy gì cả.” Chắc chắn họ đã
không. Chắc chắn không, họ đã không thấy. “Chúng ta không
thấy con ngựa nào. Chúng ta không nghe tiếng xe ngựa ở nơi
nào cả. Vô lý! Lão già ấy đã chết và họ đã chôn ông ta, và rồi họ
đang cố dựng nhiều chuyện ồn ào qua đó.”

Thật giốngnhưhọ có thể nói ngàynay, việc giốngnhưvậy!
126 Giống như họ đã nói về Chúa Jêsus, họ nói rằng, “Ồ, họ đến
và ăn trộm Thân thể Ngài lúc ban đêm.” Thậm chí họ đã trả tiền
cho những lính canh để làm chứng điều đó. Nhưng Ngài đã sống
lại từ kẻ chết!
127 Và Ê-li đã được cất lên trong xe ngựa lửa, với những
ngựa lửa.
128 Và khi tiên tri trẻ tuổi này đi xuống nơi đó, đi xuống qua
thành phố đó. Và ông đã bị rụng tóc, khi còn trẻ. Ông đang đi
xuống, vì vậy lũ trẻ này đã chạy theo sau ông, nói, “Nầy, sao ông
không đi lên với Ê-li?” Nói, “Ớ lão trọc, hỡi ông!” Thấy không?
Và chúng đang tỏ sự bất kính. Và Ê-li đã làm gì? Ông quay lại,
trong quyền năng của Thánh Linh, và nguyền rủa những đứa
trẻ kia. Điều gì đã xảy ra? Hai con gấu cái từ trên rừng xuống
và đã giết chết bốn mươi hai đứa trong bọn chúng. Đúng. Không
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kính trọng, bất kính. Các bạn không nên làm thế. Các bạn phải
kính trọng Đức Chúa Trời.

129 Nếu có đứa nào trong những đứa trẻ chúng đã nói…Bây giờ,
nếu như cha và mẹ chúng đã nói, “Nầy, hỡi các con, hãy xem,
người ta nói rằng Ê-li đã được cất lên. Bây giờ, chúng ta không
biết gì về điều đó, nhưng, dù thế nào đi nữa, ta—ta—ta không
biết có phải là vậy hay không, nhưng ta nói với các con rằng
điều tốt nhất để làm là cứ đừng nói gì về điều đó. Cứ vậy đi. Khi
người đi qua…Chúng ta nghe người đang đi xuống thành phố
ngày hôm nay, sẽ có một buổi nhóm đường phố ở trên đó. Nếu
người đến, nếu các con, trên đường đi đến trường ngày hômnay,
gặp người, chỉ nói, ‘Ông có khoẻ không, thưa mục sư? Ông có
khỏe không, thưa ông?’ Hay là những gì tương tự như vậy. Hãy
nói với người.”

130 Nhưng thay vào đó, không nghi ngờ gì chúng đã được bảo ở
nhà. Ồ, chúng đã nghe bố mẹ chúng ngồi ở bàn ăn và cười cợt,
với nhau, nói rằng, “Anh biết điều gì chứ! Người ta nói rằng lão
thánh giật gân kia đã được cất lên. Anh có tin điều gì như thế
không? Và họ nói gã hói đầu trẻ tuổi này, thật đầu hói như quả
bí ngô ở trên đó, ông ta chưa hơn khoảng ba mươi lăm tuổi, và
ở đây ông ta đang đi xuống qua nơi đó, và nói ông ta sẽ tổ chức
một buổi nhóm họp đường phố, trông mong chúng ta sẽ tin vào
điều vô lý như thế. Ồ, ông ta không là gì ngoài một người trẻ…chỉ
là một—một người làm trò hề. Chỉ như vậy thôi. Bởi vì, ông ta sẽ
không đến các nhà thờ của chúng ta, Ông ta thì thật giống như
Ê-li, ông ta sẽ không đến các nhà thờ của chúng ta. Chúng ta sẽ,
ông ấy sẽ…Có lẽ ông ta là loại người làm phép thuật, kẻ xúi quẩy,
chơi trò lừa nào đó, giống như Ê-li.” Họ không tin người. Vì vậy,
những đứa trẻ này đã được dạy bảo thế ở nhà.

131 Nếu chúng đã được dạy bảo sự tôn kính và kính trọng, thì
chúng có thể đã đi ra đó trước đấng tiên tri của Đức Chúa Trời
và đã xinmột lời cầu nguyện cho chính chúng.

132 Nhưng chúng đã được dạy bảo để cười và chế nhạo, và làm
trò cười. Gần như những đứa trẻ của ngày hôm nay, hiện-…
quá nhiều đứa trong chúng ngày nay sẽ làm trò cười vào một
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buổi nhóm đường phố, chúng sẽ làm trò cười vào việc giảng dạy
Phúc âm.
133 Vì vậy, Ê-li đã nguyền rủa chúng, nhơn Danh của Chúa.
Không phải bởi vì những đứa trẻ này, nhưng bởi vì sự bất kính
của cha mẹ đã dạy dỗ những đứa trẻ cách đó, không kính trọng
Đức Chúa Trời. Hai con gấu cái đi ra và đã giết chết bốn mươi
hai đứa trẻ trong bọn chúng. Vậy thì, đó là hậu quả của sự bất
kính. Đức Chúa Trời đòi hỏi sự kính trọng! Khi chúng không
kính trọng tiên tri của Ngài, là chúng không kính trọng Ngài;
cho dù chúng đã không tin thế nào đi nữa, thì chúng cũng phải
biết ngậm miệng, tránh xa điều đó. Nhưng, không, chúng phải
đưa vào lời không đáng nói của họ. Chúng phải nói điều gì đómà
chúng khôngđược phépnói. Và chuyện gì đã xảy ra với chúng?
134 Chúng ta sẽ lấy ví dụ một vài người mà đã kính trọng điều
đó. Chúng ta hãy nói về người đàn bà Su-nem, đối với cùng tiên
tri ấy, Ê-li. Bà thật sự không phải là người Y-sơ-ra-ên. Bà là người
Su-nem, nhưng bà tin Đức Chúa Trời. Và bà đã thấy người nầy
đi qua thành phố, đã nghe người giảng, bà đã thấy những dấu lạ
mà người đã làm.
135 Điều đó được kể lại trong lịch sử, tôi không biết điều đó có
thật hay không, rằng ngày nọ một đám chó dại đang cố bắt lấy
một cô bé. Này, điều nầy không có trong Kinh Thánh, nó chỉ là
một câu chuyệnmà tôi đã đọc. Và nói rằng người đàn bà Su-nem
đang đứng ở góc phố, và nàng thấy những con chó nầy định giết
chết cô bé nầy. Và người thánh nầy đang đi qua phố, và người
đã giơ cây gậy của mình lên với Đức Chúa Trời, và kêu lớn xin
thương xót cho những đứa trẻ như thế, và những con chó quay
lại và bỏ đi khỏi chúng. Tôi không biết, điều đó có như vậy hay
không, dường như nó đã có thể xảy ra.
136 Nhưng, dù thế nào đi nữa, người đàn bà nầy đã nói, vì Kinh
Thánh, vì bà “đã nhận biết rằng đây là một người thánh.” Bà đã
nhận biết điều gì đó đã xảy ra. Bà đã thấy người là ai, và “nhận
biết rằng người là một người thánh từ Đức Chúa Trời.” Và, thay
vì không kính sợ người như Giê-sa-bên, bà đã kính trọng người.
Bà đã nói với chồngmình rằng, “Chúng ta có đủ khả năng để làm
điều này. Em cầu xin chàng, chúng ta hãy xây cho ngườimột ngôi
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nhà nhỏ chỗ nào đó ở ngoài đây. Chúng ta hãy cho ngườimột nơi
nhỏ, vì người mệt mỏi. Em đã nhìn xem người. Người càng già
đi, và emđể ý rằngmái tóc bạc xám của người đã dài tới hàm râu
rồi. Cây gậy nhỏ cũ kỹ của người, cánh tay xương xẩu nhỏ bé của
người khi người đi dọc đường, đôi cánh tay yếu đuối nhỏ bé như
thế. Và ở đây người đang đi đến, mang theo một bình dầu nhỏ
bên hông người, với một miếng da cừu quấn quanh người, trong
mặt trời nóng bức, thân thể người trông rám nắng và đỏ. Và em
xin chàng, chúng ta hãy làm cho người một trạm nhỏ, để nghỉ
ở đây. Chúng ta hãy gọi một người thầu và đến đây và xây cho
người một nơi nhỏ, và để người ở, bởi vì em nhận biết rằng linh
của người, bởi linh của người, người là một người thánh. Người
làmột người củaĐứcChúaTrời.” Ồ, ồ, thật làmột sự khác biệt!
137 Vậy thì, chồng của bà đồng ý, bà…ông có thể đã nói, “Em yêu,
anh cũng, để ý đến người đó. Anh đã nghe người, anh đã nhìn
xem người, anh đã thấy các công việc làm của người. Anh cũng
biết người là một người thánh của Đức Chúa Trời. Vậy chúng ta
sẽ thật sự làm điều đó.” Vì vậy họ đã gọi người thầu đến và xây
cho người một nơi nhỏ đẹp đẽ, và đặt vào đómột cái giường nhỏ
để người nghỉ ngơi, để người có thể nằm xuống và nghỉ ngơi. Đặt
cho người một chỗ để rửa chân, có một ít nước và những thứ, và
đặt nó vào nơi đó.
138 Và khi đấng tiên tri đến gần, dĩ nhiên, linh hồn người được
phước, thấy rằng điều gì đó đã được làm cho mình. Người nói
với Ghê-ha-xi, “Hãy đi, gọi nàng, và hỏi nàng điều gì ta có thể
làm cho nàng, ta có thể ‘nói giùm với vua, với quan tổng binh
chăng?’” Người…
139 Nàngnói, “Tôi ở giữa dân sự tôi, và tôi không cầnđiều gì.”
140 Nhưng Ghê-ha-xi nói, “Nàng không có con. Và chồng nàng đã
đứng tuổi rồi, ông ấy già rồi. Họ không có con.”
141 Và tôi có thể hình dung, Ê-li đang nằm đó trên giường nhỏ
này, mà nàng đã làm cho người phước hạnh bởi việc làm đó,
chân người đã được rửa, và râu người đã được rửa sạch hết, và
các thứ, nằm ở đó, không nghi ngờ gì người đã thấy một khải
tượng của Chúa (bởi vì, họ luôn làm thế). Vì thế người nói, “Hãy
đi, gọi nàng, và bảo nàng đứng đây trước ta.” Ồ, chao ôi! “Hãy
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đi, gọi nàng, bởi vì nàng đã—nàng đã kính trọng Đức Chúa Trời.
Hãy đi, nói nàng đến đây.”
142 Khi nàng đến đứng nơi cửa, người nói, “CHÚA PHÁN NHƯ
VẬY. Khoảng giờ nầy, năm tới, ngươi sẽ sanh một đứa con.” Và
khoảng giờ đó, năm sau, nàng đã có con.
143 Rồi Sa-tan, khi đứa trẻ lớn lên khoảng mười hai tuổi, cha nó
mang nó đi ra trong cánh đồng ngày nọ, và Sa-tan nói, “Ta sẽ bắt
đứa trẻ đó,” vì thế hắn chỉ làm cho đứa trẻ bị say nắng. Và nó
chết trong đôi tay của mẹ nó.
144 Điều đó có làm cho nàng mất can đảm không? Không, thưa
quý vị. Nàng nói, “Hãy thắng lừa. Và đimau, đừng ngừng lại. Hãy
đi lên Núi Cạt-mên, lên núi ấy, vì người vừa mới đi qua đây ngày
nọ.” Ồ, ồ! Ồ, ồ! Ồ, ồ! Chao ôi! Thế đấy. Đó là sự kính trọng. Đó là
sự kính trọng.
145 Và chồng nàng nói, “Nàng định đi gặp người của Đức Chúa
Trời.” Nói, “Ngày nay chẳng phải mồng một cũng chẳng phải
ngày sa-bát, người sẽ không có ở trên đó trong…”
146 Nàng nói, “Mọi sự sẽ tốt, cứ thắng lừa và để tôi đi.” Và vì thế
họ đã ra đi.
147 Và họ đã đi lên núi. Và khi Ê-li nhìn ra ngoài hang động,
và người bước ra đó và nhìn ra, người nói, “Trông giống như
người đàn bà Su-nemđang đến.” Nói, “Nàng ắt phải buồn phiền.”
Người nói, “Hãy đi, đón nàng. Và, khi,” nói, “nàng có sự buồn
phiền trong lòng, và Đức Chúa Trời đã không hề tỏ cho ta hay về
điều đó.”
148 Đấy, Đức Chúa Trời không phải nói với anh emmọi sự, đấy, vì
thế Ngài không nói ngay cả với các tiên tri của Ngài mọi sự. Ngài
chỉ—Ngài chỉ làmđiều gìNgàimuốn làm,Ngài làĐứcChúaTrời.
149 Vì vậy người…Bấy giờ, Ê-li nói, “Chúa ôi!” Chuyện gì sẽ xảy ra
nếu Ê-li đã nói điều nầy, “Tại sao Ngài không nói cho tôi hay lý do
nàng đang đến? Tại sao Ngài không nói với tôi tất cả về điều ấy?”
Người có thể đã không hề nhìn thấy một điều. Nhưng nó thật tốt
với Ê-li, cho dầu nó có là gì đi nữa.
150 Và điều gì xảy ra nếu như nàng sẽ đến gần và nói, nàng có
thể nói, “Ông nói ông là đầy tớ của Đức Chúa Trời à? Ông là một
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kẻ giả hình! Tôi thật sự tin ông chẳng là gì cả ngoài một thánh
quá máu”? Điều đó có thể đã không hề xảy ra. Hiểu không? Đức
Chúa Trời đôi khi thử chúng ta, xem thử chúng ta sẽ làmgì.
151 Vì vậy, thay vì thế, nàng đã chạyđếnngay sấpmình trên chân
người và thờ phượng, giống như nàng đã làm với Đức chúa Trời.
Và nàng nói, và nàng đã bày tỏ với người vấn đề là gì. Và Ê-li nói
rằng, “Hãy cầm gậy ta và đi đặt nó trên đứa trẻ.”
152 Và khi người nói thế, người đàn bà nói rằng, “Tôi chỉ Chúa là
Đức Chúa Trời hằng sống, và linh hồn ông không bao giờ chết,” ồ,
chao ôi, “người là đầy tớ của Đức Chúa Trời mà thề, tôi sẽ chẳng
lìa khỏi ông. Tôi sẽ ở lại đây cho đến khi Đức Chúa Trời ban đến
khải tượng.” Ê-li ở lại đó thêm một chút nữa; thắt lưng mình, và
lấy gậy mình và người đi.
153 Người đi vào phòng nơi mà đứa trẻ đó đang nằm, đứa trẻ đã
chết. Người đi lên đi xuống trên nền nhà, như thế, một vài phút.
Bởi vì một người đàn bà tôn kính, một người đàn bà kính trọng
người,một người đànôngmàkính trọngngười, và tin rằngngười
là người của Ðức Chúa Trời, người đi đi lại lại đi lên đi xuống nền
nhà cho đến khi Đức Chúa Trời trả lời. A-men. Rồi người nằm ấp
trên mình nó và nó nhảy mũi bảy lần, và ẵm lấy nó và giao nó
chongườimẹ. Rồi người bước ra, đi trở về hang động. Bởi vì nàng
kính sợ người của Đức Chúa Trời! A-men. Đức Chúa Trời đòi hỏi
sự kính trọng.
154 Còn Ma-thê thì sao? Nàng luôn luôn nghĩ về sửa soạn cho
Chúa Jêsus bữa ăn tối ngon.Ma-rimuốn nghe Lời Đức Chúa Trời,
vì vậy nàng chỉ ngồi gần và lắng nghe Ngài giảng. Nàng thậm chí
không quan tâm bao gối cần được thay, hay những—những tấm
rèm cửa bị nhớp, hay liệu họ có thứ gì để ăn hay không, nàng chỉ
muốn nghe những gì Chúa Jêsus đang nói. Nhưng Ma-thê luôn
muốn nấu bữa ăn ngon cho Ngài, và tin chắc rằng ghế ngồi được
làm mềm mại và nó đã được đặt đúng chỗ, và mọi thứ đã được
làm sạch sẽ giống như thế. Nhưng nàng muốn có Ngài, làm điều
gì đó cho Chúa Jêsus theo cách của nàng, còn Ma-ri thì muốn
làm điều đó theo cách của nàng. Nhưng một ngày nọ khi La-xa-
rơ đến…Nhiều người nói nghịch lại Ma-thê, nói nàng phải quan
tâm hơn nữa. Ồ, không, hãy đợi một chút. Đấy, có lần Ma-thê tỏ
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cho thấy tính cách của nàng. Và rồi khi Chúa Jêsus…Khi La-xa-
rơ, anh trai nàng chết, nàng sai người đi tìm Ngài đến để cầu
nguyện cho người. Ngài đã không đến. Ngài đã phớt lờ cuộc gọi,
Ngài tiếp tục đi đâu đó. Nàng lại sai người đi, và Ngài cũng tiếp
tục phớt lờ sự mời gọi.

155 Nhưng khi cuối cùng Ngài đến, dường như bây giờ nàng có
thể đã bước ra với Ngài và nói, “Tại sao Thầy không đến ngay?
Tại sao Ngài không đến khi tôi kêu cầu Ngài? Anh trai tôi đã nằm
đó, bị đau. Chúng tôi đã rời bỏ giáo hội của mình, chúng tôi đã
rời bỏ tổ chức của mình, chúng tôi đã làm mọi thứ để đi theo
Sứ điệp của Ngài, bởi vì chúng tôi thật sự tin rằng Ngài là một
Người của Đức Chúa Trời. Nhưng làm sao một Người của Đức
Chúa Trời đã có thể…Và hai chị em chúng tôi đã mồ côi, ba đứa
con mồ côi ở đây, ba người mồ côi, và tuổi thơ của chúng tôi đã
trải qua việc làm thảm trải cho đền thờ đó. Chúng tôi là thuộc
viên ở đó, mẹ và cha chúng tôi là những thuộc viên ở đó. Nhưng
vì Ngài đã làm chúng tôi bị lừa vào việc, để tin vào Điều này,
những gì Ngài đang cố giảng dạy, nói rằng Ngài là Con của Ðức
Chúa Trời và là một Tiên tri đã đến từ Đức Chúa Trời, và những
việc nầy, làm sao chúng tôi có thể tin Ngài, một Người mà thậm
chí chẳng nghe tôi khi tôi cho mời Ngài? Khi tôi ở trong lúc có
cần và đã cần Ngài, thì Ngài lại làm ngơ tin nhắn của tôi và đi
tiếp. Và tôi đã gọi lần nữa, và Ngài vẫn làm ngơ điều đó. Tại sao
Ngài đã làm một việc như thế?” Nếu nàng đã làm thế, thì câu
chuyện đêm nay sẽ khác hẳn.

156 Nàng đã làm gì? Nàng chạy thẳng ngay đến chỗ của Ngài,
sấp mình xuống nơi chân Ngài và thưa, “Lạy Chúa, nếu Ngài đã
ở đây, thì anh tôi hẳn đã không chết.” Ồ, thế đấy. Nàng đang làm
gì vậy? Nàng đang kính trọng. Nàng đã ở trong sự Hiện diện của
Đức Chúa Trời, và nàng đã kính trọng Ngài. Nàng đã gọi Ngài là
Chúa của nàng. “Lạy Chúa, nếu có Chúa ở đây.” (Không phải, “Tôi
đã sai người đến mời Ngài!” Tất cả điều đó đã được quên.) “Bây
giờ Ngài ở đây, đấy. Nếu Ngài đã có ở đây, thì anh tôi ắt hẳn, chắc
đã không chết.”

Ngài phán, “Anh trai ngươi sẽ sống lại.”
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157 “Ồ,” nàng thưa rằng, “vâng, lạy Chúa, tôi vẫn biết rằng anh
tôi sẽ sống lại trong ngày sau rốt.”

158 Và—và Ngài phán, và nàng…Ngài phán, “Nhưng Ta là Sự
Sống Lại và Sự Sống. Kẻ nào tin Ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết
rồi, tuy nhiên người ấy sẽ sống. Còn ai sống và tin nơi Ta sẽ không
hề chết.”

159 “Tôi tin, lạy Chúa, rằng Ngài là Con Đức Chúa Trời mà phải
đến thế gian. Và thậm chí bây giờ, Chúa ôi!” Ồ! “Thậm chí bây
giờ!” (Không phải, “Lạy Chúa, Ngài đã nên làm điều nầy và Ngài
đã nên làm điều kia!”) Nhưng, “Thậm chí bây giờ, hễ điều gì Ngài
cầu xin Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ ban điều ấy cho
Ngài.” Chính là thế.

160 Chuyện gì sẽ xảy ra nếu đêm nay chúng ta có thể nói điều đó
với ai đó rằng, “Ồ, hỡi anh, tôi tin điều gì anh cầu xin Đức Chúa
Trời, thì Đức Chúa Trời ban nó cho anh”? Những kết quả tương
tự sẽ đến.

161 Nhưng cho dùNgài là ai đi nữa, nếuNgài là…Và chúng ta biết
Ngài là Con Đức Chúa Trời. Nếu nàng đã không kính trọng điều
đó, thì điều đó sẽ không bao giờ có tác dụng. Điều đó phát xuất
từ tấm lòng của nàng. Nàng nói, “Thậm chí bây giờ, lạy Chúa, hễ
điều gì Ngài cầu xin Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời ắt sẽ ban nó
cho Ngài.” Đúng là thế. Đúng là thế. Từ tấm lòng nàng, nàng đã
tin điều đó. Nếu Ngài đã đi săn hay đi câu cá, điều đó sẽ không
có gì khác với nàng.

162 Không, nếu Ê-li đã tiếp tục một chuyến đi săn hay đi nơi nào
đó, điều đó không có gì quan trọng đối với nó, đối với người đàn
bà Su-nem. Bà vẫn tin rằng ông là người của Đức Chúa Trời. Chắc
chắn vậy. Cho dù người đã làm gì đi nữa, người vẫn là người của
Đức Chúa Trời, đối với bà, bởi vì bà đã chứng kiến Đức Chúa Trời
hành động trong đời sống người.

163 Và, với Ma-thê, cho dù điều gì đã xảy ra đi nữa, nàng đã
chứng kiến những gì Đức Chúa Trời đã làm cho Ngài. Nàng nói,
“Mà bây giờ, lạy Chúa, bất kể điều gì Ngài cầu xin Đức Chúa Trời,
Đức Chúa Trời sẽ ban nó choNgài.” À, anh emđấy.
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164 Ngài phán, “Anhngươi sẽ sống lại.” Và vì vậyNgài hỏi, “Ngươi
đã chôn người ở đâu?” Và họ đã đi tới mộ. Và Ngài đã kêu La-xa-
rơ từ mộ, sau khi đã chết được bốn ngày. Tại sao? Bởi vì em gái
của La-xa-rơ đã kính trọng Ngài là thể nào.
165 Nếu bạn không thể kính trọng người, hãy kính trọng chức
vụ người nắm giữ trong Đức Chúa Trời. Điều đó hoàn toàn đúng,
đấy, hãy kính trọng người. Nếu một mục sư đến gần, mục sư của
bạn, hãy luôn kính trọng người. Tôi đã nghe các hội chúng nói
về mục sư của họ, cách chỉ bàn tán về ông, hạ thấp ông, lấy ông
ra làm lố bịch. Làm sao để mục sư đó có thể sẽ tiếp tục làm bất
cứ điều gì cho các bạn? Ông ấy không thể làm điều đó. Các bạn—
các bạn đừng, các bạn đừng bất-…Tôi không nói hội thánh này,
nhưng tôi muốn nói các giáo hội tôi đã thấy, rằng nếu các bạn…
Các bạn phải yêu mến mục sư của mình. Các bạn phải biết rằng
ông ấy là một con người, nhưng tuy nhiên Đức Chúa Trời đã làm
cho ông là mục sư của Ngài. Đức Thánh Linh đã làm cho ông
là người giám sát, thế thì các bạn phải biết kính trọng ông theo
cách đó. Và cho dù mục sư đó đã làm những gì đi nữa, nếu các
bạn kính trọng ông từ trong tấm lòng của mình, như là đầy tớ
của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ tôn trọng các bạn vì
điều đó.
166 “Kẻ nào—kẻ nào tin Ta, thì cũng tin nhận Đấng đã sai Ta
đến,” Chúa Jêsus phán. “Kẻ nào không tin nhận Ta, thì không
thể tin nhận Ngài.” Đấy, họ đã nói Đức Chúa Trời là Cha của họ;
Ngài phán, “Cha các ngươi chỉ làma quỷ.”
167 Vậy, các bạn thấy, các bạn phải kính trọng điều đó và tin điều
đó, tin đó là Ngài. Vâng,Ma-thê đã tin điều đó.
168 Và đó là một điều nhỏ tôi đã đề cập vào sáng hôm nay, người
đàn bà Sy-rô-phê-ni-xi đó lúc ấy khi bà đến gần. Hãy nhìn xem
bà đã bị đuổi, một cách cay đắng như thế nào. Ngài ở đó đấy,
một người Do Thái; bà là một dân Ngoại, và bà đã chạy đến với
Ngài. Bà không biết làm cách nào để đến gần Ngài, nhưng bà
có một nhu cầu, và bà biết rằng Ngài là Con của Đức Chúa Trời.
Bà đã tin điều đó. Bà…Nếu—nếu Đức Chúa Trời sẽ đáp lời cầu
nguyện của Ngài cho những người khác, thì Ngài cũng sẽ đáp lời
cầu xin cho bà. Và bà biết những gì Ngài đã nói là Lời Đức Chúa
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Trời. Nếu đó là Lời Đức Chúa Trời dành cho người Do Thái, thì
nó, cũng là Lời Đức Chúa Trời dành cho các dân Ngoại, bất cứ
điều gì Ngài phán. Và Chúa Jêsus thử bà. Bà thưa, “Lạy Chúa, xin
thương xót!” Nào hãy xem. Không, Ngài phán…“Lạy Con vua Đa-
vít,” vì bà đã nghe người Do Thái nói, “Lạy Con vua Đa-vít.” Vậy
thì, Ngài không phải là Con vua Đa-vít với bà. Hiểu không? Và
Ngài phán…“Lạy Con vua Đa-vít!” Đó hẳn là cách người Do Thái
đã đến với điều đó, vì bà đã nghe họ nói thế. Bà cố đến như họ đã
đến, vì bà đang cố tìm thấy sự kính trọng. Bà đang cố bày tỏ sự
kính trọng của bà. Và bà thật sự không giả vờ; Chúa Jêsus ắt đã
biết điều đó. Không, Ngài hẳn đã biết điều đó. Vì thế khi bà đến
gần, bà thưa, “Lạy Con vua Đa-vít, xin thương xót con gái tôi, bởi
vì nó bị quỉ ám khốn cực lắm.”
169 Ngài quay lại và nhìn vào bà, và phán rằng, “Ta không nên
lấy bánh của con cái, mà quăng nó cho những con chó.” Chà! Đó
chẳng phải là câu trả lời ư? Đó là câu trả lời! Không chỉ bác bỏ lời
cầu xin của bà, mà còn gọi bà là “chó” nữa. Đúng thế. Và chó là
một trong những tên gọi thấp kém nhất trong Kinh Thánh, anh
em biết đấy. Vì vậy Ngài phán, “Không nên lấy bánh của con cái
Ta, mà quăng nó cho những con chó.”
170 Bà thưa rằng, “Thật như vậy, lạy Chúa.” “Lạy Chúa,” thì bà
có được điều mình cầu xin. Ngài không phải là Con vua Đa-vít
với bà, nhưng Ngài là Chúa. Thưa, “Thật vậy, lạy Chúa. Đúng thế,
song mấy con chó con ăn những miếng bánh vụn dưới…Hay là,
tôimuốn nói, những—những con chó ăn nhữngmiếng bánh vụn
dưới bàn chủ.” Điều đó làm lời cầu xin được nhậm. Chính là thế.
Đó là sự kính trọng.
171 Chúa Jêsus bèn quay lại với bà, phán, “Ngươi có đức tin lớn.
Bây giờ hãy về nhà, ngươi sẽ thấy con gái ngươi như ngươi đã tin
điều đó.” Chính là điều đó. Tại sao?Đó là sự đến gần của bà.
172 Điều gì sẽ xảy ra nếu bà đã quay đi và nói…Ngài quay lại,
phán, “Ta không nên lấy…” Nói cách khác, “Đó không phải là
việc chính đáng.”
173 Giống như nói, một người Công giáo đến và nói, “Ồ, Anh
Branham, tôi biết Đức Chúa Trời nghe lời cầu nguyện của anh
chonhữngngười này ởđây. Anh sẽ cầunguyện cho tôi chứ?”
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174 Và tôi sẽ đáp rằng, “Ồ, thật không đúng cho tôi làm mất thì
giờ của các con cái nầy ở đây. Tôi đến đây để cầu nguyện cho
những người Ngũ Tuần nầy, chứ không phải để cầu nguyện cho
một nhóm người Công giáo các anh.” Hiểu không? Người đàn bà
này đã nói gì? Ồ, chao ôi, tôi tưởng tượng bà ấy sẽ bước ra khỏi
đây với những bước chânnặng nề như thế. Hiểu không?

175 Nhưng bà đã quay lại và bà thưa, “Thật vậy, lạy Chúa. Điều
đó đúng, lạy Chúa. Nhưng chúng tôi—chúng tôi muốn, mấy con
chó đangmuốn ănnhữngmiếng bánh vụndưới bàn Chủ.”

176 Đấy, điều đó lập tức thu hút sự chú ý của Ngài. Ngài quay
lại và phán, “Ngươi có đức tin lớn.” Và rồi chúng ta thấy một
trường hợp khác…Đấy, đó là sự đến gần của bà, sự kính trọng
của bà. Bà đang bày tỏ sự kính sợ Đức Chúa Trời khi bà đã kính
trọng Ngài.

177 Vì vậy chúng ta thấy có lần một người Rô-ma kia, và ông là
một người quan trọng, và ông yêumến người Do Thái. Và ông có
một đầy tớ bị ốm. Bản thân ông, ông cảm thấy không xứng đáng
để đến cầu xin Chúa Jêsus.

178 Đấy, các bạn luôn cần cảm thấy là người thấp kém hơn con
người thật sự củamình. Đừng có bao giờ coi mình là người quan
trọng trong mắt mình. Hiểu không? Vậy thì, và nếu các bạn là
người quan trọng, hãy để cho ai đó nói điều đó về bạn. Hiểu
không?Nhưng bây giờ khi bạn, người đàn bà nầy hay là…

179 Người này, đúng hơn là, ông nói ông là một thầy đội Rô-ma
và ông có một đầy tớ bị đau, vì vậy ông đã sai người đi để xin sự
chữa lành cho người đầy tớ mình. Và Chúa Jêsus phán rằng, “Ta
sẽ đến chữa lành người.”

180 Vì vậy trên con đường Ngài đến, thầy đội La-mã đã thấy Ngài
đến. Tôi tưởng tượng ông đã nói, “Ồ, chao ôi, Đấng Thánh đó đến
đây nầy. Đấng Thánh đó đến đây nầy. Ồ, tôi là dân Ngoại không
đáng gì. Tôi là—tôi là—tôi là thầy đội Rô-ma, tôi là đại tướng, hay
là—hay là một sĩ quan. Tôi—tôi—tôi—tôi thật sự không phải là
người Do Thái, tôi không có quyền cho Người Thánh ấy đến.”
Thấy sự kính trọng không? Thấy không? “Tôi không có quyền
được Đầy tớ Thánh củaĐức Chúa Trời đến nhà tôi.”
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181 Thấy Ngài đến gần cửa, và ông đã gọi Ngài, nói, “Lạy Chúa,
tôi—tôi không xứng đáng để Ngài đến dưới mái nhà tôi.” Có lẽ
nhà ông làmột cung điện nguy nga,một thầy đội. Nói, “Tôi chẳng
đáng để rước Ngài có thể đến dưới mái nhà tôi. Và tôi—tôi thậm
chí không nghĩ bản thânmình xứng đáng đến với Ngài, vì thế tôi
đã sai một số người đến với những người được phước của Chính
Ngài—Ngài, những người Do Thái. Nhưng tôi cómột đầy tớ ở đây
bị đau rất nặng.” Và ông nói, “Tôi có quân lính dưới quyền,” nói,
“tôi biểu tên lính nầy rằng, ‘Hãy đi,’ thì nó đi. Tôi biểu tên nầy
rằng, ‘Hãy đến,’ thì nó đến.”

182 Ông đã nói gì ở đó? “Tôi biết rằng Ngài có mọi quyền phép.
Ngài có thể phán với bệnh này, ‘Hãy đi,’ thì nó đi. Và Ngài có thể
phán với bệnh này, ‘Hãy đến,’ thì nó sẽ đến.” Đấy, ông đã nhận
biết. Và như ông đã có quyền lực trên những người lính này, thì
Chúa Jêsus đã có quyền lực trên mọi bệnh tật và đau ốm. “Lạy
Chúa, điều duy nhất Ngài phải làm, là chỉ phán một Lời!” Chính
là điều đó! “Xin chỉ phán Lời, thì đầy tớ tôi sẽ sống.”

Chúa Jêsus đã ngừng lại, quay lại với họ những người Do
Thái, nói, “Ta chưa hề thấy ai trong dân Y-sơ-ra-ên có đức tin
như thế.”

183 Ngài phán rằng, “Đầy tớ ngươi sẽ được lành.” A-men. Tại sao?
Bởi vì ông đã kính trọng điều đó. Ông đã kính trọng Chúa Jêsus
Christ Đấng là—là Đức Chúa Trời trên Trời.

184 Bây giờ, tôi đoán sắp trễ rồi. Tôi chỉ muốn nói thêmmột điều
này nữa, là đây. Tất cả những người vĩ đại ấy và vân vân, đều
kính sợ; nhưng ngày nay, cách nào đó, thì khác hẳn. Đức Chúa
Trời có thể làm điều gì đó ngày hôm nay, và người ta sẽ cười vào
nó. Tôi tin rằng chúng ta ngày hôm nay đã sống khác hẳn, cách
đây khoảng bốnmươi năm khi Đức Thánh Linh đầu tiên bắt đầu
giáng xuống, nhưng người ta đã làm gì? Chặn đứng những thầy
giảng, gọi họ là các thánh giật gân. Đi ra trên…Thậm chí không
muốn nuôi họ ăn trong các thành phố, vàmọi thứ như thế; và họ
đã bẻ bắp trên những đường rầy xe lửa, để sống. Họ đã làm gì?
Họ đã có bốn mươi năm nữa, hội thánh đã có, chịu đựng, đã trải
qua mọi thứ, hai cuộc chiến tranh trong thời gian đó, đấy, nó đã
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giết sinh mạng của hàng ngàn người; khi mà, nó có thể đã thực
hiện được đi về Nhà.

185 Bây giờ, điều gì sẽ xảy ra, khi Đức Chúa Trời bắt đầu tuôn
đổ Đức Thánh Linh trên hội thánh trong những ngày sau rốt,
điều gì đã xảy ra trong hai mươi lăm năm trước đây khi Ngài bắt
đầu ban xuống những dấu hiệu và những dấu kỳ và phép lạ của
Ngài, điều gì đã xảy ra nếu tất cả mọi người đều được tập hợp lại
qua điều đó? Họ đã làm gì? Họ nói, “Đó là người xúi quẩy, đó là
thuật thôi miên, ông ấy là một người thần giao cách cảm, ông ấy
là người thế nầy, thế kia, hay thế nọ.” Chuyện gì xảy ra nếu tất cả
các nước sẽ hợp lại và nói, “Đáng chúc tụng Danh Chúa”? Điều
gì xảy ra nếu những người Giám Lý và Báp-tít, và Trưởng Lão và
tất cả, sẽ nắm tay với nhau và nói, “Cảm ơn Đức Chúa Trời, đây
là những gì chúng ta đã trông đợi. Đức Thánh Linh đang được
đổ ra. Tại sao, đây là những người nhìn thấy những khải tượng,
đây là những tiên tri giữa vòng chúng ta, đây là—đây là tất cả
những ân tứ lớn lao nầy ở đây, những người nói các thứ tiếng lạ,
đây là những người chữa lành Thiêng liêng, đây là mọi thứ đang
được tuôn đổ trên chúng ta. Sự ngợi khen thuộc về Đức Chúa
Trời, điều đó đến qua một nhóm khiêm nhường ít người được
gọi là những người Ngũ Tuần. Tất cả chúng ta hãy quay trở lại
với Kinh Thánh lần nữa. Chúng ta hãy trở lại, hỡi các anh em,
hãy phá bỏ những tổ chức của mình, và tất cả là một anh em”?
Những giáo hội lớn cùng nhau sẽ đến với nhau, điều gì sẽ xảy
ra? Hỡi anh em, chúng ta ắt sẽ không cần một bệnh viện trong
đất nước ngày hôm nay. Đúng thế. Không, sẽ có những sự ban
cho lớn đầy quyền năng siêu nhiên như vậy và những phép lạ
đang làm việc giữa dân sự, sẽ có sự kính trọng như vậy, và có lẽ
hội thánh ắt đã được đi về Nhà và Ngàn năm bình an sẽ được
diễn ra.

186 Nhưng, không, người ta đã không kính trọng nó. Họ gọi
những người ấy là những thánh quá máu. Báo chí đã chờ đợi để
nói mọi thứ vu khống, điều bẩn thỉu họ có thể, và đặt mọi tiếng
lóng bẩn thỉu với nó mà họ có thể làm điều đó, và những thứ
như thế, còn các giáo hội đã cười hô hố và cười nhạo nó, và—và
làm trò cười về họ, và đuổi họ đi và cố giữ họ ở ngoài thành phố,
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và mọi thứ khác, với sự bất kính. Bây giờ, tôi có thể nói nhiều về
điều đó, nhưng đã trễ rồi.

187 Làm ơn, xin để cho tôi đến với Đền tạm Branham. Bây giờ
Đức Chúa Trời bắt đầu đổ các ân tứ trên chúng ta. Chúng ta thấy
điều đó. Bây giờ, sự ban cho của Đức Chúa Trời ngày hôm nay là
gì? Là Đức Thánh Linh, Chính Đức Thánh Linh thì ở trong chúng
ta. Chúng ta phải kính trọng Thánh Linh đó. Chúng ta phải kính
trọng Nó trênmỗi người Nó giáng trên. Chúng ta phải-…cho…với
những ân tứ Thiêng liêng của Đức Chúa Trời. Khi Ngài ban đến
những ân tứ ấy, cho dẫu chúng có thật thế nào, nó sẽ không bao
giờ giúp ích chúng ta cho đến khi chúng ta đến một chỗ đến nỗi
chúng ta có thể kính trọng nó. Ai đó có thể đưa ra một lời tiên
tri; nếu bạn không tin vào lời nói tiên tri đó, thì nó sẽ không bao
giờ làm cho bạn tốt lên chút nào. Anh chị em phải có sự tôn kính
và anh chị em phải kính trọng điều đó. Anh chị em phải tin rằng
điều đó đến từ Đức Chúa Trời.

188 Hãy tin điều đó cho đến khi nó được chứng minh là sai. Thế
thì khi nó được chứngminh là sai, thì anh chị em có quyền không
tin nó, lúc ấy đừng hội hiệp với nó nữa. Nhưng chừng nào nó
đang được chứngminh là sự thật, thì hãy tin nó.

189 Giống như Sa-mu-ên đã nói ngày xưa khi họ muốn có một vị
vua. Ông nói, “Ta muốn hỏi các ngươi một điều. Ta đã từng lấy
tiền của các ngươi chưa? Ta đã từng cầu xin các ngươi để sống
chưa? Hay là, có bao giờ ta nói với các ngươi điều gì nhơn Danh
Chúamà không ứng nghiệm không?” Ông nói, “Các ngươi không
cần có vua, và vua các ngươi sẽ không có ích gì cho các ngươi.”
Và ông đã bảo họ. Ông đã đưa ra cho họ câu hỏi, nói, “Có bao giờ
ta từng nói với các ngươi điều gì như CHÚA PHÁN NHƯ VẬY mà
đã không xảy ra chăng?”

190 Vậy thì, lúc đó họ đã không kính trọng Sa-mu-ên. “Ồ, chúng
tôi biết, Sa-mu-ên à. Đúng thế, ông, chúng tôi không thể nói rằng
ông chưa từng bảo với chúng tôi bất cứ điều gì…ngoài, điều gì là
đúng, nhưng chúng tôi vẫnmuốn làmnó cách nầy.” Hiểu không?
Các bạn không được làm thế. Các bạn phải làm nó theo cách của
Đức Chúa Trời.



42 LỜI ĐƯỢC GIẢNG

191 Khi chúng ta nhận lãnh Đức Thánh Linh, không phải là bắt
tay với mục sư. Nhận lãnh Đức Thánh Linh là nhận lãnh Đấng
Christ vào trong bạn, bởi vì Ngài là Sứ Giả của Đức Chúa Trời
cho thời đại nầy. Đức Thánh Linh là Sứ Giả của Đức Chúa Trời,
và chúng ta phải kính trọng Ngài. Khi Ngài đến, đừng nói, “Hi!
Hi! Hi! Nhìn kìa người đàn bà đó đang la lớn ở đó, và khóc lóc,
nước mắt chảy xuống đôi má bà ấy. Nhìn kìa ông ấy ở đó, đang
bắt tay và run rẩy và khóc lóc kìa. Các bạn biết đó là gì không?
Đó làmột nhómngười làm việc dựa trên cảm xúc.” Các bạn đang
nói phạmđếnĐứcThánhLinh. Các bạnphải kính trọngĐiềuđó.

192 Nhớ lại, ở đây cách đây đã lâu tôi đã ở Oregon, khoảng, gần
mười hai năm trước. Vàhai cô gái phóngviên trẻ người Công giáo
đi xuống. Không phải vì họ là người Công giáo, không gì hơn thế
nữa; bởi vì tôi đã có đúng là nhiều người theo đạo Tin Lành, và
nhiều người Tin Lành hơn là tôi có những người Công giáo, làm
trò cười về tôi. Và—và—và vì thế những cô gái này đến để đưa ra
một báo cáo. Vì vậy ngay khi họ đã vào đó, tôi đã nắm bắt được
linh ấy ngay khi họ đến, và tôi nói, “Thôi được, bây giờ các cô
muốn chỉ trích điều gì nào?” Và cô gái này kéo ramột điếu thuốc
và bắt đầu, và tôi nói, “Đừng hút thuốc khi cô ở trong phòng của
tôi. Hãy bỏ nó đi.”

193 Vậy ngồi ở đó saumột chút, và cô ta nhìn tôi dường như cô ta
muốn đâm tôi, như thế, và cô ta bắt đầu nói đôi điều. Cô ta nói,
“À, tôi muốn hỏi ôngmột số câu hỏi.”

Tôi nói, “Nói đi.”

194 Cô ta nói, “Làm saomà ông quan hệ với đám thánh quámáu
này ở đây vậy?”Nói, “Ông làmột trong số họ phải không?”

Tôi nói, “Tôi là một trong họ.”

195 Và cô ấy hỏi, “Ồ, ông muốn bảo tôi có sự tin kính nào về điều
đó không?”

Tôi nói, “Không phải với cô, như một người Công giáo, thì sẽ
không tin vào điều đó.”

Cô ta nói, “Làm thếnàomàôngbiết tôi là người Công giáo?”
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196 Tôi nói, “Tôi biết cô là người Công giáo. Tôi sẽ nói tên của cô
là gì, đấy, và cũng biết cô là ai.” Điều đó làm cô ta không còn ngồi
yên nữa.

197 Cô ta nói, “Ồ, ôngmuốn nói với tôi rằng loại người đó, họ nói,
sẽ sống ở trên đất này và được ở trên Trời sao?” Cô ta nói, “Tôi sẽ
khôngmuốn lên Thiên đàng với những conngười như thế.”

198 Tôi nói, “Cô không cần phải lo lắng nhiều. Chừng nào cô nghĩ
theo cách ấy, thì dù sao đi nữa, cô sẽ không được lên đó, đấy.” Tôi
nói “Cô sẽ không phải lo lắng gì về điều đó.”

199 Tôi chỉ đứng, nhìn thẳng vàomặt cô ấy. Vàmột—một đôi anh
em đồng lao đang ở trong ngôi nhà. Tôi nói, “Tôi không phải là
người dễnổi giận. Tôi—tôi chỉmuốn cho côbiết nơi cô đangđứng
mà thôi, đấy.” Và tôi nói, “Cô định viết, muốn đến đây để tìm điều
vớ vẩn nào đó, và cô có thể không bao giờ viết những gì tôi đã
nói với cô. Cô sẽ viết theo cách của riêng cô. Cô cứ đi và làm
điều đó, nhưng tôi muốn nói với cô một điều. Cô viết bất cứ vụ
xì-căng-đan nào cô muốn, và” tôi nói, “trước khi cô chết, cô sẽ
nghe tiếng của tôi gọi lại trong tai cô. Nếu không, thì cô biết tôi
là một tiên tri giả.” Tôi nói, “Bây giờ, cô cứ viết bất cứ điều gì cô
muốn, tùy cô. Tôi cho cô sự tự do để đi viết những gì cô muốn.
Nhưng trước khi cô chết, cô sẽ nghe tiếng tôi la hét trong tai cô.
Nó sẽ làm cô khó chịu.” Tôi nói, “Bây giờ cô cứ đi và viết những
gì cô muốn.”

200 Cô ta đứng ở đó một lát. Cô ta nói, “Ồ, ông nghĩ gì về đám
người ngốc nghếch đó ở đó, hét to lên và hành động kỳ cục tối
hôm qua?”

Tôi nói, “Tất cả họ là Cơ-đốc nhân đấy.”

“Cơ-đốc nhân à?”

201 Tôi nói, “Tất nhiên, họ là Cơ-đốc nhân.” Tôi nói, “Họ là những
Cơ-đốc nhân, được đầy dẫy Đức Thánh Linh.”

Và cô ấy nói, “Đó không phải là Đức Thánh Linh.”

202 Tôi nói, “Thế theo cô sẽ gọi Đức Thánh Linh là gì?” Thấy
những gì cô ấy phải nói về điều đó. Tôi nói, “Tôi muốn nói với
cô một số điều.”
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203 Cô ấy nói, “Ồ, tôi không muốn chính tôi hội họp với nhóm
người như thế.”
204 Tôi nói, “Tôi không nghĩ có nhiều nguy hiểm,” tôi nói, “về
việc cô từng hội họp chính mình như thế.” Tôi nói, “Bởi vì, nếu
cô đã từng hội họp với Đức Chúa Trời hay với bất cứ người nào
trong các thánh đồ, thì cô sẽ hội họp giống như thế.”

Cô ấy nói, “Các vị thánh đồ trong Kinh Thánh à?”
205 Tôi nói, “Phải.” Tôi nói, “Ma-ri ‘nữ đồng trinh được phước’
của cô, cô gọi bà ấy như vậy, người là nữ thần của cô,” tôi nói,
“trước khi Đức Chúa Trời để cho bà ấy lên Thiên đàng, bà ấy phải
đi lên vào Ngày lễ Ngũ Tuần và nhận lãnh Đức Thánh Linh, và
đi loạng choạng bởi Quyền năng của Đức Chúa Trời giống như
một người đàn bà say rượu.”

Cô ta nói, “Đó là một lời dối trá.”
206 Tôi nói, “Hãy giữ bình tĩnh một chút.” Tôi lật qua ở đây tới
Sách đó, và tôi nói, “Hãy xem ở đây,” lật qua. Tôi nói, “Ngay trong
Sách nầy đây.” Và cô ấy quay đầu lại. Tôi nói, “Cô thậm chí không
dám đọc Lời Đức Chúa Trời.” Hiểu không? Tôi nói, “Tất nhiên.”
Đấy, không kính trọng. Tôi nói, “Bây giờ cô có thể lấy gói thuốc
của cô trên bàn ở đó đi, và đi khi nào cô sẵn sàng.” Nhưng tôi
nói, “Tôi muốn cô biết một điều. Cô viết bất cứ cái gì cô muốn,
nhưng hãy nhớ những lời cuối cùng tôi nói, ‘Trong Danh Chúa,
cô sẽ nhớ điều đó trước khi cô chết.’” Cô ấy đã không hề viết gì
cả. Đúng thế. Cô đã bỏ qua điều đó.
207 Đó là gì? Sự bất kính, cố chế nhạo, làm điều gì đó. Họ không
biết mình đang làm gì. Đúng thế.
208 Nhưng ở trong đền tạm nầy, chúng tôi muốn tất cả anh chị
em biết những điều nầy ở đây. Khi Đức Chúa Trời bắt đầu tuôn
đổ Đức Thánh Linh trên dân sự, thỉnh thoảng tôi biết tôi đã nhìn
thấy những người ở trong xác thịt khi họ đã—khi họ ở dưới sự
xức dầu của Thánh Linh, tôi đã nhìn thấy họ đi đến quá khích
với nhiều thứ, nhưng các bạn đừng nói chi về điều đó. Các bạn
nên kính trọng nó, hãy cúi đầu. Các bạn có thể không hiểu được
nó, tôi cũng không, nhưng dù sao đi nữa, thì tôi muốn kính trọng
nó. Vậy thì, chúng ta phải có sự kính trọng đối với Đức Chúa Trời.
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Và khi Đức Chúa Trời tuôn đổ Đức Thánh Linh, tôi chỉ cảm ơn,
nói, “Cảm ơn Ngài, Cha Thiên thượng. Ngài đang làm điều gì đó
cho linh hồn tội nghiệp quí giá đó mà muốn về Nhà Ngài, giống
như con, ngày nào đó.”

209 Và tôi thấy nhiều ông, giống như một lần ở đây một anh em
ở trong chức vụ đã nói rằng tôi đã nói về anh ấy. Và chúng tôi đã
đi và kiếm tất cả những cuốn băng ghi âm và gởi cho anh ấy. Đó
là Anh A. A. Allen. Và anh ấy nói rằng tôi đã chế nhạo anh ấy việc
nói về huyết từ tay anh chảy ra và—và gọi đó là chứng cớ ban
đầu của Đức Thánh Linh, và—và tôi tin đó là huyết và dầu chảy
ra từ bàn tay và trán của anh ấy, và vân vân. Anh ấy nói đó là—
là tôi đã làm trò đùa về điều đó và bảo anh ấy rằng điều đó thuộc
về ma quỷ. Tôi đã hồi âm, tôi chỉ viết cho anh ấy một lá thư, tôi
nói, “Anh Allen…” Anh ấy cũng viết một lá thư và anh em—anh
em đã đọc nó, “Anh Branham thân mến.” Thấy không? Và vì vậy
sau đó đi khắp đất nước để phát truyền đơn, thay vì đến và gặp
tôi về điều ấy, anh ấy đã làm thế.

210 Nhưng bây giờ đây là những gì tôi đã nói, tôi nói, “Tôi sẽ mất
hết sáu đêm ở Phoenix, và gởi cho anh các cuốn băng của tôi và
bày tỏ cho anh thấy.” Mà Leo và họ đã làm, và đã gởi những cuốn
băng ghi âm đến họ. Tôi nói, “Chỉ một lần tên của anh được nhắc
đến. Người ta đã đặt lên bàn giấy của tôi, và nói, ‘Anh Branham,
Anh Allen vừa ở trong thành phố và đã kể với chúng tôi rằng
“những chứng cớ ban đầu của Đức Thánh Linh là việc đổ huyết
trong bàn tay và chảy máu trên mặt, và dầu chảy ra từ tay của
anh, đó là chứng cớ ban đầu.”’”

211 Tôi nói, “Tôi khôngđồng ý với AnhAllen dựa trênđó là chứng
cớ ban đầu của Đức Thánh Linh, bởi vì không có nơi nào trong
Kinh Thánh nói họ từng máu chảy ra ở bàn tay, và—và dầu chảy
ra trênmặt và tay của họ, để chứngminhhọ cóĐức ThánhLinh.”
Tôi nói, “Đức ThánhLinh làQuyềnnăng củaĐức ChúaTrời trong
đời sống họ. Và Chúa Jêsus đã phán, ‘Những dấu hiệu này sẽ theo
những kẻ tin,’ đấy. ‘Nhơn Danh Ta họ sẽ đuổi quỷ,’ và vân vân.”
Nhưng tôi nói, “Đây là một điều tôi muốn nói về Anh Allen, anh
ấy là một người vĩ đại của Đức Chúa Trời. Và nếu tôi có thể giảng
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hay như Anh Allen, tôi sẽ không bao giờ có một buổi nhóm chữa
lành, tôi sẽ chỉ giảng Phúc âm.”
212 Thế rồi, đấy, sau đó anh ấy đã đưa lên báo và mọi thứ, rằng
tôi “đã làm điều đó,” chỉ dựa trên những gì người khác đã nói.
Nhưng thậm chí tôi không đồng ý với người anh em ấy trên
lý thuyết của anh ấy, tôi chắc chắn sẽ không xúc phạm người
anh em ấy.
213 Và rồi đứng ngay tại đó, trên đây ở tại Minnesota, đêm ấy,
ở Minneapolis, Minnesota, và đó là ở trong đền thờ, giáo đường
lớn đó, với Gordon Peterson. Và người này đã viết sách đó chống
lại A. A. Allen, và nói mọi thứ về anh ấy mà có thể được nói, và
nói, “Anh ấy thậm chí đã có sự táo bạo để viết cuốn sách đó về Cái
Cắn Các Quỷ, về người đàn bà đó, chỉ ra những dấu vết trên tay
bà nơima quỷ đã cắn bà, và những việc như thế.” Vậy thì tôi—tôi
chắc chắn…(Tôi không biết rằng điều đó có thể đúng hay không,
bởi vì ma quỷ là một linh, anh em biết đấy; nhưng người phụ
nữ này đã tuyên bố một con quỷ to lớn kinh khủng đến và cắn
bà ấy khắp cả trên bàn tay và khắp trên mặt bà ấy, và mọi thứ
như thế.) Và người ấy nói, “A. A. Allen đã viết quyển sách đó.” Và
người mà đã viết quyển sách đó, đã viết một bài báo tử tế về tôi,
và ở đây anh ấy đang ngồi ngay ở đó trong buổi nhóm tối hôm
ấy (khi Anh Peterson và họ đến nói với tôi, anh ấy ngồi ở đó), và
đang khoe khoang về tôi, và đang hạ thấpA. A. Allen.

Tôi nghĩ, “Đây là lúcmình có thể giúp đỡ choAnhAllen.”
214 Vì vậy tôi bước ra đó, và tôi nói, “Tôi đã đọc một bài báo
ở đây trong một tờ báo ngày hôm nay mà người nào đó trong
thành phố đã viết, không…” Biết rằng người ấy cũng đang ngồi
ngay ngoài đó. Tôi nói, “Anh ấy nói ở đây rằng A. A. Allen, và tất
cả sự phê phán.” Tôi nói, “Mặc dầu tôi cảm kích người đó nói sự
ngợi khen về tôi mà người đó đã làm,” tôi nói, “mà tôi đã không
trả tiền cho và những việc như thế, và đã giữ cho các buổi nhóm
được trong sạch nhất về bất cứ điều gì của họ, và vân vân, những
điều tốt đẹp người đó đã nói.” Tôi nói, “Tôi rất biết ơn điều đó.
Nhưng nếu người đó mà đã viết bài báo này ở đây trong tờ báo,
đã không hề kiểm tra tính chính xác của tin ấy hơn là nói A.
A. Allen đã viết quyển Cái Cắn Của Quỷ này. A. A. Allen không
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hề viết cuốn sách đó. Tôi biết người đã viết nó.” Tôi nói, “Anh
ấy không hề viết cuốn sách đó chút nào. Và nếu người đó chưa
bao giờ kiểm tra lại bài báo của mình kỹ hơn thế, tôi nghi rằng
phần còn lại mà người ấy từng nói về Anh Allen là sự thật.” Đính
chính choAnhAllen. Và tôi nói, “Ngoài ra, nếuAnhAllen là người
sai, thà tôi đứng trước Vành Móng ngựa với Anh Allen trong sự
sai trật đó, vì anh ấy đang cố gắng giành các linh hồn cho Đấng
Christ, hơn là phê bình những gì người đó đang cố gắng làm.” A-
men. Đúng thế. Vâng, thưa quý vị.

215 Ai kêu gọi trên Danh Chúa Jêsus Christ, tôi ở cùng người đó
cho dù người đó là Tin Lành, hay Công giáo, hay bất kể người đó
là gì đi nữa. Tôi—tôi có thể bất đồng với người ấy dựa trên thần
học, nhưng tôi muốn kính trọng người đó như một đầy tớ của
Đấng Christ và như anh em của tôi. Hiểu không? Và cho dù người
đó làm gì đi nữa, chúng ta phải có sự kính trọng với Đức Thánh
Linh. Hoàn toàn chính xác. Vâng, thưa quý vị. Và khi chúng ta
làm điều đó, thì Đức Chúa Trời sẽ đổ các ơn phước của Ngài giữa
chúng ta. Giống như chúng ta,một nhómnhỏ ngay ở đây, khoảng
chừng nămmươi hay sáumươi, hay có lẽ là bảymươi lăm người
đang ngồi đây tối nay, nếu chúng ta sẽ thật sự, tất cả với nhau,
gắn bó chính chúng ta lại với nhau và bày tỏ sự kính trọng tin
kính với Đức Chúa Trời và với Đức Thánh Linh, và những gì Ngài
đang làm trong ngày nay, và kính trọng mọi ân tứ và mọi chức
vụ mà Ngài ban cho giữa vòng chúng ta, thì Đức Chúa Trời sẽ cứ
tiếp tục tuôn đổ Thánh Linh của Ngài trên chúng ta và chúng ta
sẽ phát triển số lượng lên thành đám đông. Các bạn không tin
điều đó sao? Chắc chắn. Chúng ta phải có sự kính trọng với Đức
Chúa Trời.

216 Chúng ta hãy cúi đầu cầu nguyện trong giây lát. Trước khi
chúng ta cầu nguyện, tôi muốn biết có người nào ở đây muốn
nói, “Anh Branham, tôi muốn anh cầu nguyện cho tôi, để tôi sẽ
có sự kính trọng vô cùng dành cho Đức Chúa Trời, để tôi sẽ luôn
có thể giữ miệng ngậm lại không chống nghịch những việc của
Ngài, cho dù chúng là gì đi nữa, và cầu xin Đức Chúa Trời đặt để
trong lòng tôi biết kính trọng mọi ân tứ Thiêng liêng Ngài ban
xuống trong hội thánh.” Mời các bạn chỉ giơ tay, và nói, “Xin cầu
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nguyện cho tôi.” Chúa ban phước cho các bạn. Gần nhưmọi bàn
tay trong nhà thờ đã giơ lên, và tay tôi, cũng giơ tay nữa.

217 Lạy Chúa, xin giúp con trở thành đầy tớ của Ngài. Xin giúp
con kính trọng các anh emmình, xin giúp con kính trọng các chị
em của con. Và mỗi Thần Linh của Đức Chúa Trời mà đến trong
buổi nhóm này, cho dù đó là việc nói tiếng lạ, hay thông giải các
thứ tiếng, hoặc đó là lời tiên tri, hay đó là các ân tứ của sự nhận
biết, bất kể nó là gì, con nói, “Ôi Chúa Jêsus, xin sai họ. Xin sai họ
đến, Ôi Chúa. Con biết ơn Ngài.”

218 Giờ này, lạy Cha Thiên thượng, chúng con biết rằng Ngài là
Đức Chúa Trời vĩ đại và đáng kinh sợ. Chúng con biết rằng cơn
thịnh nộ của Ngài là kinh khủng. Một khi Ngài nổi cơn thịnh
nộ Ngài, ồ, đó là—đó là điều kinh khủng. Cơn thạnh nộ của Đức
Chúa Trời có thể hủy diệt thế giới này trong một giây. Nhưng
khi Ngài nhìn xuống trên Huyết của Chúa Jêsus, thì cơn giận
của Ngài biến mất. Ôi, xin giấu con trong Vầng Đá Muôn Đời!
Lạy Chúa là Đức Chúa Trời, xin giữ linh hồn con được phủ kín
bởi Huyết của Chúa Jêsus. Không chỉ của con, Chúa ôi, mà, cũng
những người ở đây, tối hôm nay. Chúng con yêu Ngài, Chúa ôi.
Và mọi ân tứ mà Ngài đã ban cho chúng con, dù người ta có thể
gọi chúng con là bất cứ thứ gì họ muốn, lạy Chúa, điều đó vẫn sẽ
không…không muốn có liên quan gì với điều đó, thì chúng con
vẫn cứ kính trọng Ngài, Đấng vĩ đại, Đức Thánh Linh lớn. Lạy
Cha, chúng con yêu Ngài.

219 Chúng con cảm ơn Ngài vì ân tứ chữa lành giữa chúng con.
Chúng con cảm ơn Ngài về ân tứ tiên tri giữa chúng con. Chúng
con cảm ơn Ngài vì ân tứ nói tiếng lạ, và ân tứ thông giải. Và, Ôi
Đức Chúa Trời, chúng con cầu xin Ngài sẽ tiếp tục ban cho chúng
con những ân tứ ấy giữa chúng con, những ân tứ của Đức Thánh
Linh lớn. Trên hết mọi sự, Chúa ôi, chúng con thật có sự biết ơn
vô cùng trong lòng là vì sự Ban cho đầy đủmọi sự vô cùng đó, của
Đức Chúa Jêsus Christ. Chúng con cảm ơn Ngài vì ân điển và sự
thương xót của Ngài, Đấng làm tất cả những điều nhỏ khác nầy
thích hợp với chúng con bởi sự đau đớn thay cho người khác và
đổ Huyết của Ngài tại Đồi Sọ. Ngài thánh hóa những người dân
thườngmà nghe Ngàimột cách vuimừng.
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220 Và, lạy Chúa, chúng con thật sự vui mừng vì Ngài đến với
những người dân thường. Trong Kinh Thánh, trong Sách Tin
lành Lu-ca, chúng con đọc rằng, “Những người dân thường thì
nghe Ngài một cách vui lòng.” Ngày hôm nay họ nói, “Ồ, đó chỉ
là một nhóm người tầm thường.” Nhưng, lạy Chúa, đó là nhóm
người đã nghe Ngài khi Ngài còn ở đây trong xác thịt. Những
người dân thường nghe Ngài một cách vui lòng. Những kẻ kiêu
căng, giàu có, và nhiều người trong những người đó sẽ không
nghe theo Ngài. Các vị vua, những kẻ quyền thế, các linh mục
của thời đại, không muốn nghe Ngài. Nhưng những con người
tầm thường đã tiếp nhậnNgài cách vuimừng.
221 Và, Cha ôi, đêm nay, chúng con là những người tầm thường,
và chúng con vui vẻ tiếp nhận Ngài. Chúng con vui sướng giống
như họ khi họ trở về cách vuimừng, và nghĩ đó làmột điều tuyệt
diệu, và hạnh phúc bởi vì họ có thể mang sự sỉ nhục vì Danh
Ngài, khi người ta đã sỉ nhục họ và gọi họ đủ thứ. Và họ rất vui
mừng, bởi vì thật sự là đặc ân cho họ để chịu khổ vì cớ Danh của
Chúa Jêsus Christ. Lạy Cha là Đức Chúa Trời, chúng con tự gia
nhập với những môn đồ của thời đó, và nói rằng, “Chúng ta thật
phước hạnh.”
222 Con đứng ở đây tối nay giống như Thánh Phao-lô ngày xưa,
khi ông đứng trước Ạc-ríp-ba, và ông đã nói, “Trong Cáchmà các
ông gọi tôi là dị giáo, người điên, thì đó là cách tôi thờ phượng
Chúa của tổ phụ chúng tôi.”
223 Và khi Ạc-ríp-ba nói rằng, “Hỡi Phao-lô, học nhiều quá đã
làm ngươi bị điên rồi.”

Người nói, “Tôi không điên, Hỡi vua Ạc-ríp-ba.”
224 Và rồi cuối cùng vua đi đến chỗ, ông đã nói, “Thiếu chút nữa
ngươi khuyên ta trở nên tín đồ Đấng Christ.”
225 Người nói, “Tôi muốn rằng vua đã trở nên như tôi, chỉ trừ bỏ
những xiềng xích nầy thôi.”
226 Đức Chúa Trời Ôi, thật Phao-lô đã có thứ tình yêu tuyệt diệu,
ông sẵn sàng đểmình bị nguyền rủa, hầu cho dân tộc của ông có
thể được cứu. Lạy Cha là Đức Chúa Trời, xin cho chúng con có
tình yêu thương lẫn nhau như thế. Xin ban cho chúng con tình
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yêu không hưmất, biết cư xử theo phép tắc, kính trọng nhau, để
là một Cơ-đốc nhân đủ để bỏ qua mọi lỗi lầm của nhau, để bỏ
qua. Bởi vì một người đã được ơn của Đức Chúa Trời; và người
đó có thể phạm lỗi lầm. ChaÔi, xin chớ để chúng con nhìn vào lỗi
lầm đó, biết rằng đó là một anh em đáng quý có thể bị Sa-tan gài
bẫy người ấy trong điều nào đó. Nhưng nếu anh em chúng con
đã phạm lỗi, chúng con cầu nguyện, Chúa ôi, để Ngài sẽ giúp anh
ấy hay chị ấy ra khỏi chỗ đó, để chúng con sẽ có tình yêu thương
trong lòng mình để đi tìm những con chiên bị lạc và đem chúng
trở lại với bầy. Xin nhậm lời, Chúa ôi. Xin tha thứ tội lỗi của chúng
con, như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin
nhậm lời, Chúa ôi. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, song giải cứu
chúng con khỏi điều ác. Vì nước, và quyền năng, và sự vinh hiển
thuộc về Cha, đời đời. A-men.

[AnhNeville đưa ramột sứ điệp tiên tri—Bt.]

227 A-men. A-men. A-men. Cảm ơn Ngài, Chúa ôi. Cảm ơn Ngài,
Cha ôi. Ngợi khen Ngài, Đấng Thánh Ôi. Ngài thật vinh hiển biết
bao, Cha ôi! Chúng con biết ơn Ngài biết bao, Chúa ôi! Thật được
an ủi biết bao khi được chiêm nghiệm sự Hiện diện của Đức
Thánh Linh và nghe Ngài phán qua môi miệng con người, với
chúng con, khẳng định Ngài vẫn là Đức Chúa Trời, và ở giữa
chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài vì điều nầy, Cha ôi. Xin tiếp
tục ở với chúng con, Chúa ôi. Xin dung chịu chúng con, để chúng
con có thể là dân sự Ngài. Chúng con cầu nguyện qua Danh Chúa
Jêsus Christ. A-men.

228 Là một Cơ-đốc nhân chẳng tuyệt vời sao? Chẳng tuyệt vời để
biết Đức Chúa Trời và chiêm nghiệm sự Hiện diện của Ngài sao?
Nghĩ về ngày hôm nay, bây giờ, thật Ngài có thể làm điều này
trong giây lát. Ngày hôm nay Ngài—Ngài đã phán với chị này ở
đây, đi vào, vào Sự sáng đó như Ngài đã đến, và đã phán với họ
vì họ đã tin Sứ điệp. Ngài thật là vinh hiển, phải không? Anh chị
em không yêu Ngài sao? Bao nhiêu người trong anh chị em yêu
Ngài với tất cả tấm lòng, với tất cả linh hồnmình? Ngài tuyệt vời.
Bây giờ chúng ta hãy đứng dậy tại chỗ, khi chúng ta hát bài hát
hay xưamà tất cả chúng ta đều thích.
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Tôi yêu Ngài, tôi yêu Ngài
Bởi vì Ngài đã yêu tôi trước
Và đã mua chuộc sự cứu rỗi tôi
Trên cây Thập tự.

229 Ồ, Ngài chẳng tuyệt vời sao? Tuyệt vời! Bây giờ, hãy nhớ buổi
nhóm vào tối thứ Tư. Và thế thì, nếu ý Chúa, tôi sẽ trở lại đây vào
Chúa nhật tới, ý Chúa. Xin cầu nguyện cho chúng tôi suốt tuần.
Bây giờ khi chúng ta cúi đầu trong sự cầu nguyện, tôi sẽmời Anh
Neville, mục sư của chúng ta, nếu anh ấy sẽ lên để nói lời cuối
cùng mà anh sẽ đưa ra với các bạn. 



SỰ KÍNH TRỌNG VIE61-1015E

(Respects)

Sứ điệp này được giảng bởi Anh William Marrion Branham, được ban phát bản
gốc bằng tiếng Anh vào tối Chúa nhật, ngày 15 tháng Mười, năm 1961, tại Đền
tạm Branham ở Jeffersonville, Indiana, U.S.A., được lấy từ một băng ghi âm từ
tính và được in nguyên văn bằng tiếng Anh. Bản dịch Tiếng Việt này được in và
phân phát bởi Cơ quan xuất bản Voice Of God Recordings.

VIETNAMESE

©2020 VGR, ALL RIGHTS RESERVED

VOICE OF GOD RECORDINGS

P.O. BOX 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.
www.branham.org



Thông báo bản quyền
Tác giả giữ bản quyền. Sách này có thể được in tại nhà dành cho 
việc sử dụng cá nhân hay được phát ra, miễn phí, như một công 
cụ để truyền bá Phúc Âm của Chúa Jêsus Christ. Sách này không 
được bán, sao chép trên quy mô lớn, đăng trên trang web, lưu trữ 
trong hệ thống phục hồi, dịch sang những ngôn ngữ khác, hay sử 
dụng dành cho việc xin ngân quỹ mà không có sự cho phép được 
viết rõ ràng của Voice Of God Recordings®.

Để biết thêm thông tin hay tài liệu có sẵn khác, xin vui lòng liên hệ:

Voice of God RecoRdinGs
P.o. Box 950, JeffeRsonVille, indiana 47131 U.s.a.

www.branham.org


