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 …nhómnhau lại sáng nay trongDanh Chúa Jêsus, và sau khi
cầu nguyện thật nhiều. Và sáng nay, tôi đã không thức dậy

sớm. Tôi hầu như, dậy trễ, và tôi cho rằng mọi người biết lý do
đó là gì, ngay lúc này.

2 Sáng nọ, hay đêm nọ, tôi về nhà, và người hàng xóm của tôi
đang đứng trong sân, anh và đứa con gái nhỏ của anh. Vợ anh
là một y tá trong khoa sản phụ ở bệnh viện. Vì vậy anh cầm
một—một chiếc can trong tay mình, dài khoảng chừng này, với
một—một câu này trên nó, một dây ruy băng nào đó, và vật
nhỏ này nói, “Ông nội Branham ơi, như tôi tin, vào khoảng 3
giờ 43 hay 4 giờ 43, ngày 11 tháng Mười.” Rồi, dấu ngoặc to lớn
ở cuối chiếc can, nói, “Ông già hơn là ông nghĩ.” Vậy là bây giờ
tôi có những quyền hợp pháp để nghỉ lâu hơn một chút vào
buổi sáng. Đúng vậy không, Anh Wright, khi anh—khi anh trở
thành ông nội?

3 Và vì vậy tôi tin rằng, thế thì, hầu như cũng thứ lỗi cho tôi,
Chị Kidd à, sáng nay, vì đã không dậy được khi chị đến từ Ohio.
Tôi chắc chắn cảm thấy già hơn khoảng mười tuổi, tôi nghĩ, đã
nghĩ, sau đó. Nhưng, như tất cả anh em đều biết rằng tôi có một
cháu trai nhỏ ngoài đó, khoảng bảy hay tám cân, gần như thế,
đứa bé xấu nhất tôi từng thấy. Người ta nói, “Nó trông giống như
ông nội của nó.” Vì thế…Và tôi vừa mới đang thấy nơi nó đi, chỗ
mà Billy đã đi.

4 Vì vậy, tối hôm qua, đi xuống hội trường, sau khi thực hiện
những cuộc gọi củamình, tôi đã gặpmột nhómnhững người bạn
trung thành từ Georgia và vùng lân cận đến, và tất cả chúng tôi
ra ngoài đó nhìn những đứa trẻ. Và chúng thật đáng yêu. Bây giờ,
chúng thật…Tôi luôn luôn cảm thấy điều gì đó giống như, “Billy,
anh sợ anh sẽ làm vỡ chúng, anh biết đấy. Chúng rất nhỏ bé.” Và
tôi tin đó là Chị Beeler đã nói…Tôi thườngnghĩ…Chị cũng thường
nghĩ điều đó trước đây, nhưng, sau đó, chị đã nhận thấy chúng
không dễ bị hại được. Vậy, tôi nghĩ điều đó gầnnhưđúng.
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5 Chiều hôm qua tôi có được đặc ân đi xuốngmột trong những
ngôi nhà chị em chúng ta của hội thánh tại đây, căn nhà con gái
của chị; và tôi nghĩ cô ấy cũng có mặt tại nhà thờ đây, nơi mà
họ đã có một bữa ăn tối sinh nhật nhỏ cho Anh Neville. Và ngày
hôm qua anh đã vượt thêm được một cột cây số nữa. Và vì vậy
chúng ta chúc cho Anh Neville, “Một sinh nhật thật vui vẻ,” mỗi
người trong chúng ta, vì anh là một người anh em rất tốt. Và, dĩ
nhiên, anh vừa mới đi qua tuổi hai mươi lăm, một chút, vậy thì
cũng giống tôi. Và vì vậy chúng tôi vừa mới đi qua nó, lần thứ
hai. Đó là…Bây giờ đó là đang trở nênmột người già, khi anh em
đi vượt qua cáimức đó lần thứ hai, anh embiết đấy.

6 Tôi nhớ buổi sáng mà Frankie Weber đến trên đây. Và anh
ấy là người láng giềng ở kế nhà với chúng tôi ở đây; con gái của
anh sống ở đó lúc nầy. Anh sống tại Florida. Và Frankie và tôi đã
đi học với nhau. Và Frankie đã bỏ vào phần dâng sinh nhật của
anh. Và tôi đã rao giảng được khoảng ba hay bốn năm lúc đó. Tôi
đã dẫn dắt Frankie đến với Chúa Jêsus. Và anh bỏ vào đồng hai
mươi lăm xu. Tôi nghĩ tôi đã haimươi hai. Và anh đã bỏ vào đồng
hai mươi lăm xu. Tôi nghĩ, “Ồ, chao ôi, có phải cậu có ý bảo tôi
rằng Frankie Weber hai mươi lăm tuổi rồi không? Chà! Chao ôi,
tôi sợ đến lúc khi tôi đến tuổi hai mươi lăm.” Bây giờ tôi sắp bỏ
vào đó ba đồng ấy, vậy nên, chẳng bao lâu nữa. Vì vậy điều đó—
điều đó thật sự khôngmất bao lâu nữa để đi qua.

7 Khi tôi nhìn qua đây và thấy Anh và Chị Kidd trong tuổi tám
mươi của họ và vẫn đang còn đi mạnh khoẻ, tôi nghĩ, “Lạy Chúa
Jêsus, xin tha thứ con vì than phiền, ở tuổi năm mươi hai.” Và
họ…Chị thì támmươi, và AnhKidd thì támmốt. Đúng thế không?
Támmươi mốt. Và họ vẫn còn trong chức vụ. Và tôi bảo cho anh
em hay, điều đó làm cho chúng ta can đảm, phải không? Nhất
định rồi. Chúa chắc chắn là tốt lành đối với chúng ta.

8 Bây giờ, có một điều tệ hại duy nhất mà tôi kinh sợ, có buổi
nhóm tại đây vào buổi sáng, và đó là…Nóquả là điều kinh khủng,
nghe giống như một điều rất hổ thẹn để nói ra. Nhưng tôi có
rất nhiều những người bạn đến, từ nơi thật xa, với—với những
buổi nhóm.
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Tôi không thấy nhà Evanse ở đây, nhưng tôi cho rằng, họ có
mặt ở nơi nào đó ở đây. Họ chưa hề bỏ lỡ một buổi nhóm nào.
Và anh em biết họ lái xe bao nhiêu dặm mỗi Chúa nhật để nghe
giảng không? Một ngàn ba trăm dặm. Họ không thể tiến hành
chuyến đi ít hơn sáu mươi đến bảy mươi đô-la một tuần, để đi
nhà thờ, đúng vậy, thì giờ họ đến đây với toàn bộ, gia đình của
họ, chi phí của họ, đi qua đây.

9 Bây giờ, không chỉ thế thôi, nhưng đây là một người anh em
trẻ ở phía dưới Alabama, lái xe cùngmột khoảng đường dài như
vậy mỗi tuần lễ. Anh…Ồ, chao ôi! Anh “Welt”? [Một anh em nói,
“West.”—Bt.] West. Tôi…Anh ấy trông giống như một cậu con
trai, đối với tôi. Anh ấy là—anh ấy là một người cha, đã có một
đám con cái. Nhưng anh luôn luôn thật sự nhắc nhở tôi, anh ấy
trông thật trẻ trung, anh và vợ anh. AnhWest.

10 Anh và Chị Palmer đang ngồi ở sau đó, đến từ phía dưới
Macon, Georgia.

Và—vàChị Ungren, họ thường thường cómặt ở đây, từ ở dưới
Memphis, Tennessee. Họ có mặt ở đây sáng nay không? Tôi—
tôi…Họ thường thường có mặt. Chị Ungren và—và nhóm từ ở
dướiMemphis, Tennessee, con đường, vâng, trở lại phía sau.

Và có những người khác. Tôi chỉ…Họ thật quá nhiều, để nhắc
đến. Một vài người trong họ, trên đường miền nam Kentucky
xuống. Một số người, trên đường đi lên gần Chicago. Và một số
người đến từ Chicago, và ở trên Chicago, lân cậnngoài đó.

11 Chúa nhật, tôi hiểu có một người ở đây đến trên suốt con
đường từ California, và anh ấy chỉ có ít thời gian để ở lại; đã
muốn gặp tôi. Dĩ nhiên, tôi thật mệt, sau buổi nhóm. Và người đó
đã quay về, mà tôi không gặp anh ấy.

Một người khác đến từ trên Illinois, nơi nào đó. Nếu người
đó cómặt ở đây sáng nay: họ có những quả táo đẹp và ngon nhất
mà tôi từng ăn. Và anh ấy đãmang cho tôimột thùng táo.

Và một trong những anh em từ dưới Georgia, tôi tin là thế,
hay nơi nào đó, đãmangmột gói thật lớn trái hồ đào, lớn khoảng
đó, những gói giấy lớn. Và, ồ, tôi thực sự có thể ăn chúng!
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12 Ngay bây giờ, tôi thì, dĩ nhiên, tôi không đang ăn nhữngmón
đồ ăn khoái khẩu trong những ngày này, kể từ khi mẹ tôi đi khỏi.
Tôi đang tìm kiếm Chúa cho một—một khải tượng mới. Chỉ ăn
những thứ mềm, và chẳng hạn như tôi…nhỏ như tôi có thể tiêu
hóa được; đã mất đi hai mươi cân. Mà là…Bây giờ, tôi không
kiêng ăn. Tôi không…không. Điều đó, chỉ làm điều đó, điều đó
không dâng lên cho Chúa. Anh em cần dâng lên cho Chúa điều
tốt nhất mà anh em có. Không phải…
13 Tôi chợt thấy Anh Sumner và họ cũng ở đằng sau đó. Có thật
nhiều người. Tôi…

Giống như, Chúa nhật vừa rồi, tôi đã đề cập đến những người
mà—mà đã ngồi với mẹ, và những việc khác. Và một người chị
em thật trung tín đã có mặt tại đó. Tôi đã quên tên người phụ nữ
ấy. Vậy thì, tôi xin lỗi, nếu chị có mặt ở đây sáng nay. Một người
trong họ là Chị Beeler, và người khác là Chị và Anh Steffy. Và rất
nhiều! Tôi…
14 Tất cả anh chị em biết khá rõ rằng tôi không có ý nói thế,
khi tôi nhìn lướt qua một cái tên hay nhìn lướt qua một người.
Hết thảy họ đã trung thành biết bao! Và đôi khi chỉ đang ngồi tại
đây, tôi sẽ đề cập đến người nào đó vừa mới đến trong trí mình.
Nhưng tôi…Vì điều đó, tôi có ý nói cả nhóm, mọi người, đấy, nó
thật đẹp quá. Và rồi,mọi người, thật đáng yêu, tử tế đối với chúng
tôi. Và chúng tôi chắc chắn biết ơn sâu sắc điều đó.
15 Và bây giờ, sáng nay, chúng ta sẽ cố gắng tiếp cận Lời Đức
Chúa Trời lần nữa. Bây giờ, tôi muốn thực hiện lời tuyên bố này,
để nó sẽ thật rõ ràng, rằng tôi—tôi không chỉ đến với bất kỳ buổi
nhóm nào để chỉ được nhìn thấy mà thôi. Tôi không đến đó chỉ
để nói, “Ồ, có lẽ tôi muốn cầu nguyện với Chúa để ban cho tôi
một—một Sứ điệp mà sẽ thật sự làm cho dân sự cảm thấy thật
tốt và la lớn.” Chúng ta đã có quá nhiều điều đó rồi, nhưng, và
chúng ta đánh giá cao điều đó. Điều đó tốt thôi. Hiểu không?
Điều đó tuyệt vời. Hiểu không? Nhưng điềumà tôi muốn biết, là,
“Lạy Chúa, xin Ngài điều khiển các ý tưởng của con trong điều
gì đó mà sẽ là sự giúp đỡ cho dân sự, hầu cho sẽ đặt họ gần hơn
với Đức Chúa Trời, điều ấy sẽ—điều ấy sẽ—điều ấy sẽ làm điều
gì đó cho họ.” Mà, mà không quá nhiều như gây dựng cho họ



DẤU HIỆU THẬT BỊ XEM THƯỜNG 5

về mặt thuộc linh, nhưng gây dựng cho họ trong sự hiểu biết và
sự khuyên dạy của Đức Chúa Trời, để họ sẽ biết được cách chịu
đựng thế nào khi quân thù đến.
16 Tôi đã trò chuyện với một chị em người đã lên đây thăm
viếng tuần này, Chị Palmer. Chị ấy nói, muốn biết tôi đã từng
sống như thế nào trong đất nước này. Ấy là, anh chị em chỉ đi
vào đây, và, vâng, mỗi lần tôi đến thung lũng là tôi bị đau ngay
khi tôi đi vào. Nó hoàn toàn thật không tốt cho sức khỏe trong
thung lũng ở đây. Chúng ta biết điều đó. Nhưng Đức Chúa Trời
đã có nhiều con cái ở dưới nơi đây. Và vì vậy một trong những
ngày này…
17 Tôi đang tìm kiếm Chúa bây giờ, để tìm thấy một Sứ điệp
thật chính xác từ Đức Chúa Trời. Hiểu không? Và tôi, bởi sự giúp
đỡ của Đức Chúa Trời, tôi cứ cố gắng nắm giữ cho đến lúc Ngài
đến, đó là cho đến lúc Ngài có lời tuyên bố nào đó với tôi. Vì tôi
cảm thấy rằng nên có…Có điều gì đómà sắp xảy ra chung quanh
đây, và tôi muốn biết đó là gì. Tôi muốn biết một cách trực tiếp
từ Đức Chúa Trời, để tôi có thể nói ấy là CHÚA PHÁN NHƯ VẬY.
Hiểu không? Và rồi—rồi anh chị em có thể, anh chị em, dân sự,
lúc ấy sẽ biết rằng đó—đó không phải là tôi. Vì vậy, tôi muốn cố
gắng làmđiều đó để, đểmà, hay là, nghe từNgài trước hết.
18 Bởi vì, nếu Ngài đặt những Lời Ngài trong—trongmột người,
ồ, thế thì đó không phải là người ấy nữa; mà chính là Ngài. Rồi
nếu người ấy đang nói điều đó, tự người ấy, thì nó sẽ không được
tính đến cho bất cứ điều gì dù thế nào đi nữa. Nhưng nếu Ngài
là, Lời của Chúa, ở trong người đó, thì Nó sẽ nói ra, và rồi nó sẽ
là—nó sẽ là thật hoàn toàn đúng. Đó là điều chúng ta đã được
ủy thác trong Kinh Thánh, qua Phục truyền Luật lệ ký khoảng
chương thứ 20, tôi nghĩ vậy, Nó đã nói, vâng, “Hãy xem, và nếu
một người nói nhơn Danh Chúa, và điều đó không ứng nghiệm,
thì đừng để ý gì đến người đó.” Hiểu không? “Nhưng nếu họ nói
ra điều đó và nó ứng nghiệm, thì tốt hơn các ngươi hãy nghe điều
đó,” đấy, “bởi vì điều đó đang đến từĐức Chúa Trời.”
19 Đó là cách của Đức Chúa Trời có. Ngài đã có chương trình
thường lệ của Ngài được đặt ra trong Kinh Thánh ở đây. Chúng
ta biết cách để đọc điều đó ra. Nhưng cónhữngđiềunàođó,mà—
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mà đối với Hội thánh và với thời đại cùng những sự việc, Ngài
đã không có viết ở đây trong Kinh Thánh, vậy Ngài đặt Tiếng nói
của Ngài vào trong một người và họ nói Nó ra, đấy, nói Nó ra.
Vậy, thế thì, cách để phán xét người đó là tìm thấy điều đó có xảy
ra theo cách họ nói hay không. Rồi, nếu nó xảy ra, rồi tiếp tục
xảy ra theo cách đó, ồ, thế thì chúng ta biết điều đó đến từ Chúa.
Thế thì chúng ta—thế thì chúng ta có sự tự tin, rồi, để sẵn sàng
cho những điều mà sẽ đến.
20 Tôi muốn đọc hai hay ba chỗ trong lời Kinh Thánh sáng nay.
Và đầu tiên, tôi muốn đọc, từ Sách Xuất Ê-díp-tô ký, và tôi tin bắt
đầu với, chương 4 của—của Xuất Ê-díp-tô ký.
21 Và bây giờ tôi có thể thông báo trong lúc anh chị emđang sẵn
sàng đọc những câu Kinh Thánh này, tôi có thể thông báo những
gì tôi muốn giảng cho anh chị em, những gì Chúa đã đặt để trong
lòng tôi để nói về, sáng nay. Tôi không biết những gì Ngài sẽ làm
với nó, đối với dân sự; có thể được chỉ dẫn cho một người ở tại
đây, có lẽ người nào đó bên ngoài trong xứ nghe băng, nơi nào
đó khác. Song tôimuốn thông báo, sáng nay…
22 Tôi nghĩ, sáng Chúa nhật vừa rồi, tôi đã giảng về Lời Chứng
Thật. Và sáng Chúanhật này, ý Chúa, tôimuốn giảng về:DấuHiệu
Thật Bị Xem Thường.
23 Tôi…Anh Palmer đã bảo tôi, tối hôm qua, rằng sáng Chúa
nhật vừa rồi tôi đã giảng về đề tài…hay đã nói tôi sẽ giảng, sáng
Chúa nhật này, về “Bốn giao điểm của Hội thánh.” Và khi tôi đi
vào tối hômqua…Tôi thường ghi nó xuống. Những gì…Tôi không
biết anh em có phải làm điều đó hay không. Nhưng tôi có rất
nhiều điều, cố gắng suy nghĩ về. Tôi có được điều gì đó, tôi phải
ghi nó xuống trên một mẩu giấy. Hiểu không? Và tôi đã đi đến
nhìn vào nó, và những gì tôi đang có ý muốn nói bởi điều đó
không phải chính xác là bốn giao điểm. Thực sự, tôi đã nói nó
theo cách đó. Nhưng những gì tôi đã có ý nói, là, “Bốn cách hình
thành sự cai quản của Hội thánh.” Và để làm điều đó, tôi phải
thâu thập thật nhiều lịch sử với nhau. Và có lẽ lần kế tiếp tôi sẽ
có điều đó. Nhưng nó mất thêm chút ít thời gian nữa hơn là tôi
đã có, thời gian nghiên cứu, để có được nó, vì anh em phải quay
trở lại và lấy các ngày tháng, và đại loại như vậy.
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Bởi vì, tất cả anh em, tất cả đều hiểu rằng nó thì ởmọi nơi. Ồ,
chúng ta muốn chắc chắn khẳng định về những điều này trước
khi chúng ta nói chúng. Chúng phải đúng. Bởi vì, chúng ta đang
đứng tại đây, đang giữ chức vụ cao nhất mà được giữ trên thế
giới: một mục sư. Một mục sư, và trung thật và đúng nhất, chính
xác, chúng ta phải là cách đó. Chúng ta phải lệ thuộc vào Đức
Chúa Trời để làm điều đó.

Bây giờ, trong Sách Xuất Ê-díp-tô ký, chương thứ 4:

Và Môi-se thưa và nói,…này, họ sẽ chẳng tin tôi, cũng
chẳng nghe tiếng tôi: vì họ sẽ nói rằng, CHÚA chẳng đã
hiện ra cùng ngươi đâu.

Và CHÚA phán với người rằng, Trong tay ngươi cầm vật
chi? Và người thưa rằng, Một cây gậy.

Và Ngài phán rằng, Hãy ném nó xuống đất đi. Và người
bèn ném nó xuống đất, và nó đã hóa ra một con rắn; và
Môi-se chạy trốn trước nó.

Và CHÚA bèn phán cùng Môi-se rằng, Hãy giơ tay ngươi
ra, và nắm lấy đuôi nó. Và người giơ tay ra, và nắm lấy
nó, thì nó hoàn lại cây gậy trong tay người:

Ấy để cho chúng nó tin rằng CHÚA Đức Chúa Trời của
tổ phụ mình, là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa
Trời của Y-sác, và Đức Chúa Trời của Gia-cốp, đã hiện ra
cùng ngươi.

Và CHÚA lại phán cùng người nữa rằng, Hãy đặt tay
ngươi vào lòng. Và người liền đặt tay vào lòng: và khi
người đã lấy nó ra, nầy, tay người bị bệnh phung trắng
như tuyết.

Và Ngài phán rằng, Hãy đặt tay ngươi vào lòng lại. Và
người bèn đặt tay người vào lại; rồi lấy nó ra khỏi ngực,
và, kìa, nó đã trở lại như thịt khác của người.

Và sẽ xảy ra, nếu họ chẳng tin ngươi, cũng chẳng nghe
theo tiếng của dấu thứ nhứt, thì họ sẽ tin theo tiếng của
dấu sau đó.
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Anh emđể ý hai dấu hiệu, vàmỗi…mỗi dấu hiệu cómột tiếng
nói. Xin để tôi đọc câu thứ 8một lần nữa:

Và sẽ xảy ra, nếu họ chẳng tin ngươi, cũng chẳng nghe
theo tiếng của dấu thứ nhứt, thì họ sẽ tin theo tiếng của
dấu hiệu sau đó.

Và sẽ xảy ra, nếu họ chẳng tin cả hai dấu nầy, cũng
không nghe theo tiếng ngươi, thì ngươi sẽ lấy dòng nước
dưới sông, mà đổ nó ra trên…đất khô: và nước mà ngươi
đã lấy dưới sông lên đó sẽ thành máu trên mặt đất khô
vậy.

24 Và bây giờ trong Tin lành Giăng, chương thứ 1 và câu thứ
6, chúng ta đọc những câu này, hay là câu này. Tin lành Giăng,
chương thứ 1 và câu thứ 6. Và…

Cómột người được Đức Chúa Trời sai đến, tên là Giăng.

…một người được Đức Chúa Trời sai đến, tên là Giăng.
25 Và trong Ê-xê-chi-ên 24:24, tôi muốn đặt câu Kinh Thánh này
trong, hình bóng nó từ Cựu Ước, cho đến những vị tiên tri, cho
đến Tân Ước; để anh em sẽ hiểu được nó xuyên suốt hết thảy, từ
Xuất Ê-díp-tô ký, ban đầu đến kết thúc.

Vậy Ê-xê-chi-ên là một dấu hiệu với các ngươi: theo như
tất cả những gì người đã làm các ngươi sẽ làm: và khi điều
này sẽ đến, các ngươi sẽ biết rằng Ta là Chúa ĐỨC CHÚA
TRỜI.

Bây giờ chúng ta hãy cúi đầu chỉ một phút khi chúng ta cung
kính đến gầnNgài bây giờ trong cách cầu nguyện.
26 Lạy Cha là Đức Chúa Trời, chúng con đến trong Danh Đức
Chúa Trời của Áp-ra-ham, Y-sác, và của Gia-cốp: Chúa Jêsus
Christ đấng công nghĩa. Chúng con đến, biết rằng Ngài sẽ nghe
chúng con, vì chúng con đến không phải giống như người nào
đó vừa mới đi vào trong tòa nhà này, nhưng chúng con đến một
cách dạn dĩ với đức tin, tin rằng những gì Ngài đã hứa, thì Ngài
sẽ làm. Vì vậy hôm nay, chúng con cầu xin, Chúa ôi, rằng Ngài
sẽ nhận lấy mỗi người trong chúng con đang hiện diện, suốt con
đường từ bục giảng cho đến phía sau của tòa nhà, xuyên qua tất
cả những khu vực, và mở mọi tấm lòng và cắt bì việc nghe của
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chúng con, rằng Lời của Đức Chúa Trời hằng sống có thể giáng từ
Trời xuống, sáng nay, và tuôn đổ vào trong tấm lòng của chúng
con, để chúng con có thể tin, khi chúng con nghe Lời của Chúa
và như đã được đọc vào tai của chúng con sáng nay. Và chúng
con cảmơnNgài vì Lời Ngài. Lời Ngài là Lẽ thật.
27 Và giờ nầy, khi chúng con thấy những thì giờ xấu đang đến
gần, tất cả sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời đã xây nên trên những
từng trời. Và hầu như bất cứ lúc nào để có thể có điều gì đó xảy
đến với quốc gia này mà đã lãng quên Ngài, rằng sẽ có một vụ
nổ vĩ đại sẽ lấy đất nước này hoàn toàn ra khỏi bản đồ thế giới,
với những sự đe dọa đằng sau nó, của một quốc gia không tin
kính mà nôn nóng để làm như vậy. Và biết rằng, thay vì đến gần
với Đức Chúa Trời, họ dường như đi xa hơn nữa. Biết rằng Sách
Khải huyền và tất cả xuyên suốt Kinh Thánh đã tiên đoán ngày
này, thế thì xin hãy để chúng con nhận lấy lời cảnh cáo, Chúa ôi,
không uể oải và nằmmê ngủ, như đã có. Xin cho chúng con thức
dậy và lay chuyển chínhmình.
28 Xin cho chúng con có sự thông hiểu, ngày hôm nay, giống
như chúng con chưa từng có trước đây. Xin cho tấm lòng của
chúng con thật nóng cháy, sau ngày này, để sẽ có một ngọn lửa
được thắp lên trong linh hồn của chúng conmà sẽ lan tràn khắp
đất nước này, Chúa ôi, vàmột lời chứng sống động bất kỳ nơi đâu
chúng con có mặt.
29 Xin ban phước cho những người đau ốmvà khốn khổ, những
ai có nhu cầu, cả trong giữa vòng chúng con và ngoài giữa vòng
chúng con, là dân sự của Ngài, ởmọi nơi.
30 Xin ban phước cho Lời Ngài, lạy Chúa. Xin thánh hóa đầy
tớ của Ngài, và những đầy tớ của Ngài đang lắng nghe, để, với
nhau, chúng con có thể mang đến một sự nhận ra xác thực hơn
về sựhiện ra củaNgài, hơn đã từng trước đây trong đời sống. Con
không chỉ cầu nguyện cho những người đang hiện diện này, mà
còn chonhữngngười sẽ nghe băng trên khắp thế giới, hầu chohọ
có thể được mang vào trong Hội thánh của Đức Chúa Trời hằng
sống. Vì chúng con nhận ra chỉ có một cách để chúng con có thể
trở thànhmột thành viên của Hội thánh này, đó là bởi sự sinh ra
của Thánh Linh, rồi chúng con chịu báp-têmbởimột Thánh Linh
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vào trongmột Thân thể. Con cầu nguyện, lạy Đức Chúa Trời, cho
mỗi một người trong họ khắp thế giới, hầu cho Ngài sẽ nhận lấy
vinh hiển cho chínhNgài. Và xin cho linh hồn của chúng con thật
sẵn sàng, để với một tiếng kêu lớn khắp thế giới, chúng con có
thể la lên, “Dầu vậy, Chúa Jêsus ôi, xin hãy đến.” Chúng con cầu
xin điều này trong Danh Chúa Jêsus Christ. A-men.

31 DấuHiệu Thật Bị XemThường. Con người đã tìm kiếmnhững
dấu lạ, suốt con đường từ Pha-ra-ôn cho đến hômnay.

Và Chúa Jêsus đã bảo cho chúng ta về một—một thời sẽ có
những con người tìm kiếm những dấu lạ, và nói rằng, “Một dòng
dõi gian ác, tà dâm sẽ tìm kiếm những dấu lạ. Nhưng, tuy nhiên,
họ sẽ nhận một dấu hiệu.” Và dòng dõi đó thì đã nhận một dấu
hiệu về sự sống lại; điều mà sẽ là một thế hệ tà dâm, độc ác, và
yếu đuối sẽ được banmột dấu hiệu của sự sống lại.

32 Nhưng như lời Kinh Thánh nàymà đặt trước chúng ta, trong
Ê-xê-chi-ên chương 24 và câu thứ 24, vị tiên tri này đã được làm
nênmột dấu hiệu. Và đó là dấu hiệumà tôimuốnnói về.

33 Con người này đã được tạo thành một dấu hiệu cho Y-sơ-
ra-ên. Và tất cả xuyên suốt qua các lời Kinh Thánh, Đức Chúa
Trời đã sử dụng những tiên tri của Ngài cho những dấu hiệu. Và
chúng đã luôn luôn bị xem thường. Họ dường như không bao
giờ nắm bắt dấu hiệu đó. Họ luôn luôn đang tìm kiếm một dấu
lạ của cảm xúc.

Thậm chí những người Pha-ri-si trong thời Chúa Jêsus, đã
nói, “Hãy tỏ cho chúng tôimột dấu lạ từ Trời.”

34 Nhưng Chúa Jêsus đã nhắc họ rằng họ sẽ nhận đượcmột dấu
lạ. “Các ngươi đã nhận được một dấu lạ rồi.” Phán, “Các ngươi
có thể phân biệt rõ bầu trời. Các ngươi có thể nhìn vào dấu lạ đó.
Các ngươi nói, ‘Nếu trời đỏ, tối sầm, ngàymai thời tiết sẽ xấu.’”

35 Nếu họ đã nhìn vào một dấu hiệu, họ hẳn đã nhìn vào Ngài,
và đã biết rằng Ngài là dấu hiệu của Đức Chúa Trời cho họ; vì
những lời tiên tri của họ liên quan đến Ngài đang được ứng
nghiệmở trướcmắt họ. Nhưnghọ vẫn tìmkiếmmột dấuhiệu.
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36 Thật lạ làm sao con người lại sẽ làm điều đó, lại sẽ tìm kiếm
một dấu hiệu khimàdấu hiệu thì ở ngay với họ, ngay ở giữa vòng
họ. Bây giờ, Y-sơ-ra-ên đã phải lâmvào trong tình trạngnày.

37 Và đôi khi dấu hiệu đó phải trải qua sự đau đớn ghê gớm thật
đáng kinh ngạc; sự đau đớnmà Chúa Jêsus đã trải qua, để chứng
minhdấuhiệu củaĐức Chúa Trời, rằngNgài là ĐấngMê-si.

38 Chúng ta tìm thấy ở đây, vị tiên tri trẻ này tên là Ê-xê-chi-ên
đã luôn luôn trở thành một dấu hiệu, luôn mọi lúc. Thật ông đã
tự hành khổmình như thế nào! Một chỗ ở đây chúng ta tìm thấy
ông đã nằm nghiêng bên trái trong ba trăm chínmươi ngày. Đức
Chúa Trời đã bảo ông dùng một ít đậu và cháo, bỏ vào với nhau,
nấu lên, đặt nó xuống bên cạnh ông. Và đi nằm trên một miếng
lợp, và chỉ, nằmnghiêng về phía bên trái; không trở người, trong
ba trăm chín mươi ngày. Hãy nghĩ về điều đó. Và rồi phán, “Hãy
lật qua phía bên phải và nằmđóbốnmươi ngày, lần nữa.”

39 VàNgài đã phánởđây, “Ngươi thấy gì, hỡi Ê-xê-chi-ên,” phán,
“vì ngươi đang mang tội lỗi của dân sự, mỗi ngày Ta sẽ tính một
năm cho chúng.” Là, điều đó, mỗi ngày ông nằm ở đó, có nghĩa
là một năm họ sẽ sống trong phu tù, và những gian ác của họ sẽ
được Đức Chúa Trời nhớ đến, và Đức Chúa Trời sẽ không nghe
những lời cầu nguyện của họ nữa.

40 Nhưng sự đau đớn mà con người đó đã phải trải qua, tại sao
liệu điều đó là cần thiết không? Nhiều người đã tự hỏi, tại sao
điều như thế sẽ là cần thiết cho một người để làm. Đó là bởi vì
dân sự sẽ không đọc Lời, và họ sẽ không cầu nguyện. Vì vậy, Đức
Chúa Trời là đấng tể trị, vàNgài sai đến vị tiên tri củaNgài để làm
một dấu hiệu. Dân sự sẽ không chịu đọc. Họ không thèm đọc. Và
họ sẽ không cầu nguyện, vì họ quá…có những chuyện khác để
làm. Họ không thể dành thì giờ để cầu nguyện. Và Kinh Thánh
thành sự nhàm chán đối với họ. Nó đã không có đủ hành động
cho những ngày hiện đại này, hay bất kỳ ngày nào.

41 Anh em biết, tôi tin chính là Phao-lô đã nói, “Anh em là
những lá thư của Đức Chúa Trời, được đọc bởi mọi người.” Đức
Chúa Trời sử dụng dân sự cho những dấu hiệu, để tỏ cho thấy
những dấu hiệu của Ngài. Và nhiều lần dấu hiệu đó, và hầu như,
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mỗi lần, trừ phi nó ở với những người được chọn, dấu hiệu đó bị
xem thường và bị chỉ trích, bị nhạo cười, đuổi ra.

42 Và bị coi như, thậm chí trong Cựu Ước, vào thời của các vị
tiên tri, họ bị xem là những người bị bệnh thần kinh. Người
ta nghĩ những vị tiên tri đó bị rối loạn về tâm lý, rằng tâm trí
họ có điều gì không ổn. Và người ta có thể thấy họ đến từ đồng
vắng và—và thực hiện những dấu lạ, và rồi quay trở lại với đồng
vắng lần nữa. Và người ta sẽ nhạo cười họ, bởi vì họ không biết
Kinh Thánh.

43 Chúa Jêsus đã bảo những người Pha-ri-si, một lần nọ, liên
quan sự sống lại. Họ nói, “Chúng tôi đã có một…Luật pháp nói
rằng nếu một người anh chết và để lại một người vợ không—
không có con cái với người, vậy em trai của anh ta sẽ lấy người
vợ đó và nuôi con cái cho người ấy, người chết.” Và nói, “Chúng
tôi có một gia đình có bảy anh em. Và người đầu tiên lấy vợ, và
anh ta chết, không để lại con cái. Và rồi em của anh ta lấy nàng,
và rồi anh ta chết; cứ tiếp tục cho đếnngười thứbảy. Và cuối cùng
người đàn bà chết.” Nói, “Vậy thì, trong sự sống lại,” nói, “bây giờ,
người đàn bà ấy sẽ là vợ của ai, trong bảy người đó?”

44 Ồ, tôi ưa thích Lời đó! Chúa Jêsus phán, “Các ngươi luôn luôn
sai lầm, không hiểu Kinh Thánh cũng không hiểu quyền phép
Đức Chúa Trời thể nào.” Ồ, Ngài sẽ quở trách điều đó như thế
nào ngày nay nếu Ngài đang đứng đây! “Các ngươi luôn luôn sai
lầm, không hiểu Kinh Thánh cũng không hiểu quyền phép Đức
Chúa Trời.” Quyền phép của Đức Chúa Trời được kết hợp trong
lời Kinh Thánh. “Các ngươi sai lầm lớn.”

Rồi Ngài phán tiếp, “Trong sự sống lại người ta không cưới
vợ cũng không lấy chồng, song những kẻ sống lại là như những
Thiên sứ vậy.” Ngài đã không phán họ sẽ là những Thiên sứ, bấy
giờ, nhưng họ sẽ giống các Thiên sứ, các tuyến sinh dục sẽ bị lấy
ra khỏi họ. Họ không còn cưới cũng không gả nữa.

45 Chúng ta đang sống trong thời của đạo đức…hay thời ắt sẽ
chết của vươngquốc hay chết. Nhưng sẽ đếnmột ngày khi cómột
Vương quốc bất tử đến, và Vương quốc bất tử đó là nơi những
người được cứu chuộc sẽ sống. Những người mà đã được cứu
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chuộc rồi, và có…Sự sống mà lìa khỏi thân thể này, để trở lại với
Đức Chúa Trời đấng ban cho nó, sẽ trở lại một lần nữa từ Cây Sự
Sống, ngày nào đó, để cai trị mãi mãi.

46 Làm thế nào người thanh niên, vị tiên tri trẻ tuổi này, đã hy
sinh và dâng toàn bộ đời sốngmình để làmmột dấu hiệu cho dân
sựngười, về hìnhphạtmàhọ sắpnhận lãnh, bởi vì họ là những gì
chúng ta sẽ gọi là “lãnh đạm.” Họ không muốn liên quan gì với
Đức Chúa Trời. Họ không tin những vị tiên tri, và họ chỉ nhạo
cười những vị tiên tri. Và, nhưng, bên cạnh đó, và cho dẫu họ đã
không muốn tin điều đó như thế nào đi nữa, Đức Chúa Trời đã
thấy rằng họ phải có điều đó, dầu sao đi nữa.

47 Giê-sa-bên khôngmuốn thừa nhận rằng A-háp là người chăn
bầy của mình, nhưng ông là người chăn bầy. Đức Chúa Trời đã
nhìn thấy rằng dẫu sao, bà đã có dấu hiệu.

Dân tộc này cũng vậy ngày hôm nay. Đức Chúa Trời công
bình và trung thực, bởi Lời Ngài, không thể để cho bất kỳ điều gì,
mà chúng ta thấy sắp xảy ra, mà không có một dấu hiệu nơi nào
đó. Ngài luôn luôn có điều đó. Bây giờ, chúng ta phải tìm kiếm
nó. Và tôi chắc chắn rằng dân sự có sự thông hiểu tốt về Kinh
Thánh biết cách nhìn như thế nào.

48 Nô-ê là một dấu hiệu trong thời ông, cho dân sự, về sự phán
xét đang đến. Nô-ê trong thời ông bị xem là kẻ cuồng tín. Ông
là một vị tiên tri. Ông được xem là người không có trí óc không
bình thường. Và con người đó đã bổ những nhát búa, hết năm
này sang năm khác, đóng một con tàu, khi thậm chí không có
nước trên đất ngoài những dòng suối nhỏ. Và ông đã tiên đoán
điều gì đó có vẻ nực cười, đối với đầu óc xác thịt. Ông nói, “Nước
sẽ đến từ trên trời.”

49 Không nghi ngờ gì, rằng nhiều người sẽ nói với ông, “Tỏ cho
tôi thấy nó nằm ở đâu.” Khoa học sẽ nói, “Tôi có thể chứng minh
không có nước ở trên đó.”

Nhưng, tuy nhiên, nếu Đức Chúa Trời đã bảo ông rằng nước
đến từ các từng trời, Đức Chúa Trời sẽ chứng cho điều đó rằng
Lời Ngài được ứng nghiệm.
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50 Và trong lúc vẫn chưa nhìn thấy nước, trong lúc chưa bao giờ
có một đámmây ở trên trời, chưa bao giờ có một giọt mưa, chưa
bao giờ, chưa có một việc nhưmưa, tuy nhiên, luôn mọi lúc, Nô-
ê cứ chuẩn bị một con tàu cho cơn mưa. Đó là một bằng chứng
sống rằng vị tiên tri này tin những gì mà ông đang nói về, vì ông
đang sẵn sàng cho điều đó.

51 Và hễ người nào thực sự tin những gì anh em đang nói về,
anh em sẽ sẵn sàng cho điều đó.

52 Xin cho tôi dừng ngay ở đây, chỉ một phút. “Vào thời Nô-ê,”
như Chúa Jêsus đã phán, “nó cũng sẽ xảy đến trong sự Đến của
Con người.” Nếu các giáo hội, ngày hôm nay, tin những gì mà họ
đang nói về, họ sẽ thực hành những gì họ nói.

53 Làm thế nào chúng ta có thể đang xây dựng những tòa nhà
tạc tượng vĩ đại, và hàng triệu đô la vào những tòa nhà ấy, và sự
lan truyền vĩ đại của các tổ chức và những điều giống như thế,
mà lại rao giảng rằngĐấng Christ sẽ đến vào bất kỳ lúc nào? Làm
thế nào chúng ta có thể tiếp tục, nhìn lên những hội chúng của
chúng ta và thấy họ đang phân rẽ ra khỏi quyền phép của Đức
Chúa Trời và đi vào trong thế tục, và mang đời vào hội thánh và
hòa lẫn nó với nhau, và chúng ta cho phép điều đó? Bởi vì sự
ưa chuộng tiếng tăm, và bởi vì những quan điểm thịnh hành và
những sự khác biệt giáo phái, cố để lớn lên hơn tổ chức kế tiếp,
làm thế nào chúng ta có thể thực hành những gì chúng ta rao
giảng? Và thế gian nhìn thấy điều đó. Họ biết điều đó. Vì vậy, tôn
giáo đã trở thành một thứ của giống như chỉ là thuộc về trật tự
nào đó, hay thuộc vềmột hiệp hội của điều gì đó. Tôn giáo…

54 Sự cứu rỗi của Đấng Christ không phải là một hiệp hội. Nó
khôngphải là gia nhập cái gì đó. Nó làmột kinhnghiệm sống.

55 Bấy giờ, Nô-ê đang sản sinh những gì ông đang nói về. Ông
nói, “Cómột trận lụt của sự phán xét sẽ đến trên dòng dõi không
công bình này. Và Đức Chúa Trời sẽ tuôn đổ, mưa từ trời, và Ngài
sẽ làm lụt cả trái đất.” Và không chỉ ông đang làm điều đó, mà
ông còn đang tạo nên một con đường thoát khỏi và truyền dân
sự đi vào đó. Nhưng họ không chịu lắng nghe ông.
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56 Tuynhiên, Nô-ê, nhưmột vị tiên tri, làmột dấuhiệu chodòng
dõi đó, một dấu hiệu mà được nói xấu về, một người được nghĩ
là một người điên khùng; đang chuẩn bị điều gì đó, mà không—
không có bằng chứng ở bất kỳ nơi nào, hay chưa bao giờ có, mà
có thể từng có bất kỳ sự sử dụng nào cho nó.

Nhưng đó là cách dường như người ta suy nghĩ hôm nay. Họ
có thể nghĩ về một mái che bên ngoài. Sẽ ích gì một mái che bên
ngoài cho anh em khi thậm chí sẽ không có một cái cây hay tảng
đá còn lại trên trái đất?

57 Chúng ta, Cơ-đốc nhân có một mái che ngoài. Như tôi đã
giảng, cách đây vài Chúa nhật, hay đã suy nghĩ nơi nào đó dọc
con đường, “Nó không phải là một mái che ngoài. Nó là mái che
trong, chỗ mà chúng ta ngồi vào Nó, lao nhanh vào, với tất cả
tấm lòng của chúng ta, và tất cả linh hồn của chúng ta, và tất cả
tâm trí của chúng ta, vào trong Đấng Christ, con tàu an toàn của
Đức Chúa Trời.”

58 Nhưng, Nô-ê, một người bị xem là, loạn thần kinh vào ngày
đó, thông qua sự khờ dại về việc giảng đạo, và thực hiện một
dấu hiệu trước dân sự, ban cho họ lời cảnh cáo, định tội thế gian.
“Đã định tội thế gian, bằng cách đóngmột con tàu,” khi không có
nước cho nó để nổi lên. “Người đã định tội thế gian,” Kinh Thánh
nói, Hê-bơ-rơ, chương thứ 11. “Người đã định tội thế gian và cứu
nhà riêng của mình, bằng sự chuẩn bị,” và là một dấu hiệu cho
Đức Chúa Trời, về sự phán xét sắp đến của thời đó. Quả là một
điều vinh hiển!

59 Nhữngnăm sau đó, đếnmột dấu hiệu khác. Đó làMôi-se,một
vị tiên tri. Đó là dấu hiệu của Đức Chúa Trời cho Y-sơ-ra-ên. Họ
đã ở trong vòng xiềng xích trong bốn trăm năm. Và Đức Chúa
Trời đã chuẩn bị một dấu hiệu cho họ, ngay trước sự giải cứu.
Và người là một dấu hiệu của sự giải cứu cho Y-sơ-ra-ên, và một
dấu hiệu của sự phán xét đối với Ai Cập.

60 Nô-ê làmột dấu hiệu giải cứu cho dân sự củamình, và làmột
dấu hiệu của sự phán xét cho thế gian hư mất, kẻ vô tín. Chính
những dòng nước mà đã làm nghẹt ngòi thế gian và nhận chìm
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thế gian là phương tiện duy nhất về sự cứu Nô-ê. Điều duy nhất
mà đã có thể cứu được ông là sự phán xét.

Điều duynhất sẽ cứuđượcHội thánhhômnay là sựphánxét,
Đức Chúa Trời đặt sự phán xét đếnmức tận cùng.

Song Nô-ê vẫn rao giảng giống như vậy. Ông trở thành một
dấu hiệu.

61 Và bây giờ Y-sơ-ra-ên, sau bốn trăm năm, họ bắt đầu kêu gào
xin giải cứu. Và Đức Chúa Trời không bao giờ khải thị chính Ngài
và tỏ chínhNgài ra chođếnkhi dân sựNgài sẵn sàngnhậnnhững
gì Ngài bày tỏ.

62 Bây giờ, ồ, thật những gì có thể đã được nói ngay ở đó! Nếu
nó…Cáchmà Đức Chúa Trời đã để lại dân tộc này bị trần truồng.
Họ biết rõ hơn. Các tờ báo đã xuất bản nó, khắp nơi và khắp nơi
và khắp nơi. Các dấu hiệu của sự Đến của Ngài đã được sản sinh.
Và họ cứ liên tục hành động ngay giống như họ làm ngơ nó. Họ
chẳng có cớ bào chữa gì nữa. Chúng ta đang ở kỳ chung cuộc.

63 Đức Chúa Trời chỉ sai những vị tiên tri của Ngài đến khi dân
sự muốn có một vị tiên tri. Đức Chúa Trời ban đến dấu hiệu của
Ngài khi dân sự sẵn sàng cho một dấu hiệu. Nhưng, sự việc ấy
là, dân sự ít khi…Họ đi đến một chỗ họ muốn cảm xúc, hay họ
sẽ muốn vài, “Tỏ cho chúng tôi một dấu lạ từ Trời.” Nhưng khi
Đức Chúa Trời gởi đến một dấu hiệu, thì họ không muốn nhìn
thấy nó. “Vậy nó bị che giấu khỏi những cặpmắt của người khôn
ngoan và cẩn trọng, để được khải thị cho những con trẻ muốn
học biết.” Họ xem thường, dấu hiệu.

64 Thật Y-sơ-ra-ên đã nên biết, khi con trẻ thích hợp đó được
sinh ra, khi họ nhìn lên đó và thấy bằng thời—thời gian của
những năm họ đang sống, “Dân ngươi sẽ là khách lạ trong bốn
trăm năm, ở một xứ lạ, nhưng sau đó Ta sẽ mang họ ra.” Họ nên
biết thì giờ đã cận kề, và khi đó họ đã nhìn thấy con trai khôi ngô
đó được sinh ra. Mà, thậm chí người mẹ và người cha, Am-ram
và Giô-kê-bết, đã không sợ hãi nhữngmạng lịnh của nhà vua, và
họ đã giấu người ra ngay trên dòng sông chỗ có những con cá
sấu; không một con nào trong chúng có thể cắn được người. Họ
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đã nhìn thấy có một dấu hiệu, nhưng họ đã phớt lờ điều đó. Họ
đã không sẵn sàng cho nó.

Đức Chúa Trời đã mang người ngay vào và đặt người ngay
trong cung điện của Pha-ra-ôn, và để cho Pha-ra-ôn nuôi người
lớn lên và cho người tất cả nền giáo dục mà người có thể nhận
được, để tỏ cho thấy (Đức Chúa Trời) cáchmà Ngài thực hiện các
sự việc, và rồi đem người ra phía sau của sa mạc, để cho người
quên tất cả về nó.

65 Pha-ra-ôn đang huấn luyện cho người lúc ấy. Đức Chúa Trời
đang huấn luyện cho người. Pha-ra-ôn đã có bốn mươi năm để
huấn luyện cho người, rồi Đức Chúa Trời mất bốn mươi năm để
huấn luyện người, để cho người quên tất cả về điều đó. Sự huấn
luyện của conngười; và sự huấn luyện củaĐức Chúa Trời.

Pha-ra-ôn đang huấn luyện một con trai để làm người lãnh
đạo, một nhà ngoại giao, một chiến binh, hay một chiến sĩ, cho
một Pha-ra-ôn sắp đến khác sẽ giữ Ai Cập trong những nơi cao
của nó, nhận chìm xuống tất cả những quốc gia khác và bắt họ
tôn kính Pha-ra-ôn. Nhưng Đức Chúa Trời đã đem người vào ở
phía sau samạc, lấy tất cả điều đó ra khỏi người. Và tỏ cho người
thấy, trong năm phút, bên bụi gai đang cháy, rằng Ngài là Đức
Chúa Trời hằng sống. Và đã lấy tất cả nỗi sợ hãi ra khỏi người;
làm cho người sẵn sàng. Người làmột dấu hiệu.

66 Đức Chúa Trờimuốn dân sựNgài cầu nguyện. Và khi Y-sơ-ra-
ên bị đánh thuế quá nặng, trong một tình trạng như vậy, mà họ
không thể đi xa thêm nữa, thì giờ của họ đã được ứng nghiệm,
và những gánh nặng của họ được đặt nhiều hơn những gì họ đã
nghĩ, lúc ấy họ bắt đầu cầu nguyện. Và khi dân sự bắt đầu cầu
nguyện, thì Đức Chúa Trời bắt đầu nghe. Đó chính là lúc cho Lời
Đức Chúa Trời được ứng nghiệm.

67 Và vì vậy, khi Am-ram và Giô-kê-bết thấy rằng đã đến lúc cho
Lời đượcứngnghiệm, họ đã đi cầunguyện, với Đức ChúaTrời. Và
thường thường những người mà cầu nguyện là người có sự cưu
mang, người mà có điều gì đó. Đó là những người cầu nguyện,
được truyền định củaĐức Chúa Trời để làmnhư vậy.
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68 Sáng nay chúng tôi đang nói chuyện tại bàn điểm tâm trong
lúc chúng tôi đang vội vàng dùng một ít bánh mì nướng và vân
vân, để đếnnhà thờ. Có điều gì đó nói vềmột người nào đómàđã,
ở cách xađây,màđãquay trở lại hút thuốc sau khi anh ta đãđược
chữa lành khỏi căn bệnhung thư. Tôi bảo, “Thật tội nghiệp.”

69 Vậy sau đó một người đã lên tiếng và nói, “Đó là điều kinh
khủng nhất để tránh xa, đó là, hút thuốc lá.”

70 Tôi nói, “Tôi biết chuyện đó. Bởi vì, đó là ma quỷ.” Và tôi đã
nói, “Nó là—nó làmột con quỷ.” Và tôi nói, “Và anh em không thể
chận nó lại được trừ phi quyền phép của Đức Chúa Trời ở trên
anh em.”

Tôi có biết hai chàng trai trong thời thanh niên của tôi, cả hai
đềumuốn trở thành những người củaĐức Chúa Trời.

Một người trong họ, ngay khi tôi dẫn dắt anh ấy đến với Đấng
Christ, anh ta bèn châm một điếu thuốc. Anh ta đã hút năm hay
sáu gói thuốc một ngày, cứ ngồi và cứ hút hết điếu này qua điếu
khác, suốt ngày. Và anh ta đã cố gắng châm một điếu thuốc lá
khác, và Điều gì đó không cho phép anh ta làm việc ấy. Anh đã
bước đến bếp lò, không biết rằng lời Kinh Thánh định tội các
thứ, vàmở toang bếp lò và vùi gói thuốc vào trong bếp lò. Và vậy
là xong.

71 Ở đó, một anh chàng khácmuốn trở thànhmột Cơ-đốc nhân,
và anh ta đã cố hết sức. Anh ta kêu gào với Chúa. Anh ta đã bỏ
chúng, được hai hay ba tuần lễ. Và khi anh ta tỉnh lại, trong tình
trạng đó, anh ta đã bịmất trí. Và anh ta tỉnh lại, và tìm thấy chính
mình trong sân sau, đang đập một miếng thiếc, vào đầu anh.
Chạy vào trong nhà, thật nhanh, và chụp lấy những điếu thuốc
của mình, và hút một gói trước khi rời căn nhà tối hôm đó, cứ
điếu này đến điếu khác. Hiểu không?

72 Một người đã được kêu gọi. “Không ai có thể đến với Ta nếu
Cha Ta không kéo người đến, và tất cả những ai Cha đã ban cho
Ta sẽ đến với Ta.” Lời cảnh cáo có nghĩa là gì? Đó là Sự Sống, cho
một người. Người ấy đã thấy Nó. Anh em không thể thấy Nó nếu
Đức Chúa Trời không khải thị Nó. “Nó được giấu kín khỏi những
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cặp mắt, những người khôn ngoan và cẩn trọng, và khải thị cho
những embémuốn học hỏi như vậy.” Đúng thế.

73 Am-ram và Giô-kê-bết biết rằng đã đến lúc. Thì giờ đã cận kề
trong tầm tay.

74 Và tôi muốn nói điều này trong lúc tôi đang giảng về nó.
“Không phải người nào muốn, hay bôn ba mà được; ấy là Đức
ChúaTrời tỏ lòng thươngxót.” Đúng thế. Chính làĐứcChúaTrời.

75 Vì vậy, ngày nay…Ồ, hãy để điều này dầm thấm sâu vào! Nếu,
hômnay, Đức ChúaTrời đã kêu gọi anh em, và anh emđã tựphân
rẽ khỏi những điều của thế gian, và quyền phép vinh hiển của
Đức Chúa Trời đã thánh hóa anh emkhỏi những điều đó, anh em
sẽ là người hạnh phúc nhất có trên thế giới. Có hàng triệu người
mà sẽ làm điều đó nếu họ có thể, nhưng họ không thể. Không
phải dành cho họ có được điều đó. Đây là ngày khi Hội thánh
được gọi ra, được phân rẽ. Nó khác hẳn, những gì nó có trước
đây. Vâng.

76 Khi dân sự bắt đầu cầu nguyện, khi Y-sơ-ra-ên bắt đầu cầu
nguyện cho một vị tiên tri, Đức Chúa Trời đã có một vị tiên tri.
Đức Chúa Trời đã có một vị tiên tri, luôn mọi lúc, bởi vì Đức
Chúa Trời luôn đi trước họ. Ngài đã có người được chuẩn bị,
nhưng Ngài đang chờ đợi dân sự đi đến cầu nguyện, dân sự
muốn điều đó.

77 Tôi có thể nói điều đó thật điển hình biết bao ngày hôm nay!
Những gì chúng ta cần hôm nay không phải là một nhà phục
hưng, không phải là một người khác với tổ chức lớn nào đó,
người mà tập hợp tất cả các nhóm để tổ chức với nhau. Những
gì chúng ta cần hôm nay là một vị tiên tri được Đức Chúa Trời
sai đến, với một Sứ điệp sẽ lên án thế gian. Đức Chúa Trời có thể
có người đó, nếu dân sự hoàn toàn sẵn sàng cho điều đó. Anh
chị em biết những gì tôi đang nói. Có lẽ, Ngài đã, lấy người nơi
nào đó trong thế gian, nhưng dân sự phải muốn có điều đó. Đức
Chúa Trời thật sự không dúi những thứ xuống cổ họng của anh
chị em. Anh chị em phải muốn nó. “Phước cho những người đói
và khát sự công bình, vì họ sẽ được no đủ.” Đúng vậy.
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78 Sau khi Môi-se đã được công nhận…Sau khi dân sự, đúng
hơn là, đã biết rằng họ cần một lãnh tụ, họ bắt đầu cầu nguyện.
Họ bèn cầu nguyện để Đức Chúa Trời sai đến cho họ một lãnh
tụ, hay người nào đó để mang họ ra. Và Ngài đã sai đến cho họ
một người, một vị tiên tri. Đó là dấu hiệu của Ngài. Bây giờ, nếu
người này không phải là một vị tiên tri, nếu người đã dấy lên,
bảo, “Ta là một thiên tài quân sự,” Y-sơ-ra-ên có quyền không
tin con người đó. Bởi vì, Đức Chúa Trời, trong mọi thời, không
hề thất bại, sai đến một vị tiên tri. Đã từng có đề cập một lần
trong Kinh Thánh. Đó luôn luôn là một vị tiên tri mà Ngài sai
đến với CHÚA PHÁNNHƯ VẬY.

79 Thậm chí Đa-vít, chính ông, nhà quân sự thiên tài vĩ đại nhất
mà Y-sơ-ra-ên từng có được, và, tuy nhiên, Đa-vít là một vị tiên
tri. Chắc chắn, ông là. Ông là tiên tri, Đa-vít.

80 Ngài đang chờ đợi dân sự có sự ao ước trong lòng họ để nghe
vị tiên tri mà Ngài sắp sai đến này.

Dĩ nhiên, có một nhóm người bảo rằng họ đã có, mà không
phải. Điều đó đã chứng minh sau này rằng họ đã không đúng.
Hết thảy họ chỉ tiến dần lên trong cảm xúc. Và Kinh Thánh nói,
“Một đám đông pha trộn đã đi với họ.” Điều ấy đã làm gì? Đã
mang rắc rối vào trong đồng vắng. Và mỗi lần, hiện tượng được
thực hiện. Ồ, tôi ao ước rằng mình có thể làm cho điều này được
hiểu thấu, thật tốt. Mỗi lần mà Đức Chúa Trời ban đến điều gì
đó, thì có sự giả mạo xác thịt, thô lỗ nào đó về nó, đi cùng với nó.
Mỗi lần, luôn luôn điều gì đó, làm ngụy tin về nó; điều đó đặt để
vào thật tốt với dân sự.

Nhưngmột vị tiên tri chân chính của Đức Chúa Trời ở lại với
CHÚA PHÁN NHƯ VẬY. Người sẽ không bao giờ di chuyển khỏi
lời Kinh Thánhđónếungười đượcĐức Chúa Trời sai đến.

81 Môi-se đã ở lại sốngmột cách chính xác trên lời Kinh Thánh.
Đức Chúa Trời phán, “Ta sẽ mang họ ra.” Ngài phán với Môi-
se, “Ta đã sai ngươi đi để làm công việc.” Và Môi-se đã có một
kinh nghiệm. Người đã gặp gỡ Đức Chúa Trời. Người đã có Lời
của Chúa.
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82 Lý domà Đức Chúa Trời sai đến những vị tiên tri là bởi vì họ
có Lời của Chúa. Lời của Chúađếnvới các vị tiên tri. Vànếungười
không cóLời củaChúa, thì người khôngphải làmột đấng tiên tri.

83 Có nhiều sự giả mạo xác thịt đang cố gắng nói họ là những
tiên tri, qua tất cả các thời đại, nhưng họ luôn luôn đi xa cách
Lời của Chúa. Song một vị tiên tri thật giữ một cách chính xác
trên Lời. Bây giờ, đừng quên lời trích dẫn đó. Một vị tiên tri thật
ở lại với CHÚA PHÁNNHƯ VẬY.

84 Chúa Jêsus đã cảnh cáo chúng ta trong những ngày sau rốt
những gì sẽ xảy ra. Song một—một đầy tớ thật, tiên tri thật,
khôngbao giờ thất bại để ở lại đúng với CHÚAPHÁNNHƯVẬY.

85 Môi-se đã ở lại với Chúa. Ông làmột dấu hiệu. Ông làmột dấu
hiệu cho Y-sơ-ra-ên rằng ngày giải cứu của họ đã gần, và ông là
một dấu hiệu cho Ai Cập, rằng ngày cuối cùng của họ đã gần.
Bởi vì, họ đã chết đuối ngoài đó trong Biển Chết, sau đó, toàn
bộ đội quân của Pha-ra-ôn. Họ đã ở kỳ cuối cùng của quyền lực
quân sự của họ, và vị tiên tri là một dấu hiệu của sự cuối cùng
dân tộc.

86 Hãy suy nghĩ về điều đó, thật Đức Chúa Trời vĩ đại biết bao,
và Ngài làm việc trong sự giản dị dường bao. Chắc chắn, nếu
những người không học thức có thể hiểu được nó, thì người học
thức nên hiểu. A-men. Nếu những kẻ nô lệ trong những chiếc hố
vôi của Ai Cập có thể hiểu rằng đó là một vị tiên tri từ Đức Chúa
Trời, và thì giờ đã gần, thì huống chi cung điện của Pha-ra-ôn
nên biết điều đó thế nào. Nhưng đó là loại người mà không biết
điều đó. Đó là loại người, luôn luôn bỏ lỡ nó. Khimà…

87 Môi-se đã đứng, nhìn xuyên qua những cửa sổ đó, vào những
con cái đó của Y-sơ-ra-ên đi ngang qua. Đối với Y-sơ-ra-ên…Đối
với Pha-ra-ôn, họ là những kẻ nô lệ và những con chó. Đối với
Môi-se, họ là tuyểndân củaĐức ChúaTrời. Kinh Thánhnói, rằng,
“Môi-se đã chọn,” làm sự chọn của riêng mình, “coi sự sỉ nhục
về Đấng Christ, là quí hơn của những thú vui tội lỗi, vì người
ngửa trông sự ban thưởng.” Môi-se biết rằng họ không phải là
dân đen; họ là dân cómột lời hứa.
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88 Chính người, người đã biết mình là ai. Người không thể bảo
cho họ biết. Chính họ, họ phải nhận ra điều đó. Người đã biết,
chính người, công việc của người là gì, để—để được thực hiện.
Người đã biết rằng Đức Chúa Trời đã dấy người lên vì mục đích
nầy, nhưng người không thể bảo cho họ. Và hễ chừng nào họmù
lòa với điều đó, người không bao giờ tỏ chínhmình ra công khai,
cho đến lúc họ nhận ra điều đó. Rồi, họ nhìn thấy dấu hiệu đó,
và họ đã biết nó.
89 Ngài phán, “Ta sẽ ban cho Y-sơ-ra-ên một dấu hiệu. Hãy cầm
lấy cây gậy nầy; biến nó thành một con rắn. Nếu họ không chịu
lắng nghe điều đó, thì hãy đặt tay ngươi vào lòng mình, kéo nó
ra, tự chữa bệnh phung cho ngươi, rồi họ sẽ tin điều đó. Và rồi,
nếu họ không chịu nghe điều đó, hãy lấy nước từ sông Nin dưới
đó, đổ chúng trên đất khô, và tất cả nước sẽ trở thành huyết.” Đó
là dấu hiệu dân tộc. Dân sự sẽ tin điều đó. Khi mà, họ sẵn sàng
nhận lấy nó sẽ tin nó khi họ nhìn thấy dấu hiệu của Đức Chúa
Trời đang vận hành, nhưng dân tộc phải có điều gì đó khác biệt.
Vì vậy, Ngài ban cho tất cả nómột dấu hiệu.
90 Đức Chúa Trời đã sử dụng một người, một người khiêm
nhường, một vị tiên tri, là một dấu hiệu chung cuộc của tình
trạng quốc gia đó dưới đó. Đức Chúa Trời, ban đến cho chúng ta
một người khác. Dấy lên cho chúng ta một người khác. Nếu dân
sự của Đức Chúa Trời đi cầu nguyện cho người như vậy, Ngài
sẽ dấy người ấy lên. Chính là, dân sự phải có gánh nặng đó. Họ
phải tỉnh thức. Họ phải nhận ra. Họ phải biết thời đại mà chúng
ta đang sống trong, và hoàn cảnh nào đang ở xung quanh chúng
ta, trước khi họ sẽ luôn tỉnh thức.

Anh em cứ tiếp tục sống giống như anh em đã luôn luôn làm.
“Phải xâymột căn nhàmới nămnay. Tôi phải cómột chiếc xe hơi
tốt hơn xe của nhà Jones. Tôi phải làm điều này.” Ồ, thật nhiều
về điều này! Khi anh em nhận ra, cho dù thế nào đi nữa…Điều
đó được thôi. Nhưng anh em phải nhận ra, thưa anh em, rằng
tất cả những thứ này sẽ hưmất.

Chúa Jêsus phán, “Đừng sợ kẻ có thể giết được thân thể,”
bom nguyên tử của nước Nga. Đừng sợ kẻ có thể biến thân thể
này thành bụi núi lửa, trong một vài phút, “nhưng hãy sợ Đấng



DẤU HIỆU THẬT BỊ XEM THƯỜNG 23

có thể biến thân thể theo cách đó và tống linh hồn vào hỏa
ngục.” Vậy đó.

91 Như tôi nói chuyện vớimột bác sĩ, ngoài bệnh viện khimẹ tôi
nằm tại đó, ông đang nói chuyện về khoa học vĩ đại như thế nào,
làm việc trên những vấn đề khác nhau của cơ thể, và bỏ thuốc
men vào đó, và thấy tại sao nó sẽ giết được một vi trùng nào đó,
và cứu được mầm sự sống. Tôi bảo, “Điều đó quả tuyệt vời. Điều
đó thì tuyệt đẹp.” Tôi lắng nghe ông ta trong một lát. Nhưng tôi
bảo, “Thưa bác sĩ, điều đó thì tốt. Tôi đánh giá cao điều đó. Điều
đó thật tốt. Tôi—tôi chắc chắn biết ơn Đức Chúa Trời vì điều đó.
Nhưng, hãy nhìn, ông đang dành cả cuộc đời mình vào việc cố
gắng tìm kiếm điều gì đó trên một sự sáng tạo. Nhưng tại sao
không có lúc nào đó suy nghĩ về Ai đã tạo dựng nó, Ai đã tạo nên
nó, Ai là nhà phác thảo của nó? Đức Chúa Trời là nhà phác thảo
của nó.”

Huống chi Đấng Sáng Tạo còn vĩ đại hơn biết bao nhiêu vật
thọ tạo mà Ngài đã dựng! Tại sao chúng ta đặt sự nhấn mạnh
quá nhiều trên vật thọ tạo, khi mà chúng ta không suy nghĩ về
Đấng Sáng Tạo đã tạo nên trời và đất, và đã tạo nên thân thể và
sự sống? Ngài có thể hủy diệt nó bất kỳ lúc nào Ngài muốn, vì nó
là của Ngài.

92 Điều này trở nên một điều rất tuyệt diệu, để làm việc trên
thân thể con người. Chúng ta đánh giá cao điều đó. Họ có thể
chuyển đổi một con mắt, từ người này sang người khác; lấy
những sợi cước bé xíu, và lấy conmắt ra khỏi hốc củamột người
và đặt nó vào trong hốc của người khác, và người đó có thể nhìn
thấy từ conmắt đó. Đó làmột điều kỳ diệu.

93 Trước đây, nếumột ngườimẹ, khi nàng chuẩn bị sinh con, và
đứa—đứa bé không thể được sinh ra, nàng đã—đã được tạo nên
như vậy, để đứa bé không thể được sinh ra: cả hai, mẹ lẫn con,
đều chết. Đúng vậy. Song anh chị em hiếm khi nghe về chuyện
đó, nó đã khác hẳn, có lẽ không bao giờ. Nhưng ngày nay họ có
thể lấy người mẹ đó sau khi nàng đã ở trong tình trạng sinh em
bé, và nếu người…thậm chí khi người mẹ gần lúc—lúc lâm bồn,
nàng…họ có thể đem người mẹ đó đến một căn phòng và chích
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cho nàng ít thuốcmê, và lấy đứa bé đó ra, cómột sự sinh nở bình
thường, lấy em bé. Chúng ta biết ơn điều đó.
94 Hãykể cho tôi vềmột hệ thống. Anh emchậnđứng lạimột cái
van ngoài đây nơi nào đó, trên hệ thống nước này trong thành
phố, và quan sát những gì sẽ xảy ra ở van chính. Anh em làm nó
nổ tung.

Nhưng, tuy nhiên, chúng ta có thể cắt một chân ra, cắt bỏ
một cánh tay, và, bởi phép lạ của Đức Chúa Trời, Ngài sẽ cho
thông qua dòng máu đó theo cách khác nào đó, trong lần thứ
hai, và làm nó chảy mạnh chung quanh cách khác nào đó. Anh
em cứu sự sống của một người. Ai có thể làm điều đó? Hãy nói
cho tôi biết.
95 Cắt tĩnh mạch ra, cắt đứt đường chính ngoài đây nơi nào đó
trong dòng nước, khi nó đang bơm từ một cái van. Nó sẽ làm gì?
Thử làm điều đó một lần và thấy điều gì xảy ra. Không có một
cáchnào khác để băng qua. Nó phải thổi tung trở lại cái van.

Nếu Đức Chúa Trời đã không tạo nên một con đường cho
dòng máu này tự nó chảy qua, ngay lập tức, một cú dội ngược
về tim và bạn sẽ chết. Mỗi lần anh em co rút ngón tay của mình,
đó là sự chết, ngay lập tức. Mỗi lần anh em cắt ở nơi nào đó, mà
mở ra một động mạch hay cái gì đó, nó sẽ là sự chết, ngay lập
tức. Cắt ngón tay anh em ra, anh em sẽ chết. Tất cả là thế. Nó sẽ
nổ ngay trở lại vào tim anh em lần nữa. Nó sẽ giết chết anh em.
Nhưng Đức Chúa Trời…
96 Bây giờ, chúng ta nghĩ nó tuyệt diệu. Chúng ta nghĩ nó thì
tuyệt diệu. Và chúng ta đánh giá thật cao khoa học, họ có thể cột
những tĩnhmạch đó và giữ cho chúng khỏi chảymáu. Tất cả đều
tốt đẹp. NhưngAi là ĐấngMà đã phác thảo điều đó?Hiểu không?
Chúng ta nhìn tất cả vật thọ tạo và quên đi Đấng Sáng Tạo của
nó. Hiểu không? Chúng ta đang nhìn vào những điều tự nhiên,
và quênhết điều—điều thuộc linh. Đó là những gì chúng ta làm.
97 Vậy thì, những tiên tri của Đức Chúa Trời, họ thì…họ có Lời
Ngài. Đó là lý do dân sự tin họ.

Đó là lý do Đức Chúa Trời đã phán cùng Môi-se, Ngài đã
phán lùi lại đó trong Sáng thế ký, nhiều, trong Xuất Ê-díp-tô ký,



DẤU HIỆU THẬT BỊ XEM THƯỜNG 25

suốt con đường đi qua, “Nếu có một người đến giữa vòng các
ngươi, là người thiêng liêng, hay là, vị tiên tri…” “Vậy thì làm
thế nào chúng ta sẽ biết được những điều này?” Ngài phán, “Khi
người nói điều gì đó và nó ứng nghiệm, nói điều gì khác, nó
ứng nghiệm, thế thì hãy tin điều đó.” Hiểu không? Đó là một
dấu hiệu.

98 Vậy Ngài ban cho Lời Ngài, không phải cho những lãnh tụ,
không phải cho những nhà độc tài, nhưng cho những vị tiên tri.
Khrushchev không phải là một dấu hiệu cho thế giới. Không,
thưa quý vị. Hitler không phải là dấu hiệu cho thế giới. Nhưng
nơi nào đó, chỗ nào đó, Đức Chúa Trời đã cómột vị tiên tri khiêm
nhường đang chờ đợi thời đại. Người là dấu hiệu. Người là dấu
hiệumà sẽ lên án thế gian và sẽ cứuHội thánh. Vị tiên tri!

99 Ê-li làmột dấuhiệu trong thời của ông, tiên tri Ê-li. Với sự…

Ông là một…ông là một dấu hiệu của Lời Đức Chúa Trời, sự
phán xét cho Ai Cập và sự giải cứu cho Y-sơ-ra-ên, nếu họ muốn
tin ông.

100 Trong thời đại tội lỗi đó của Ê-li, khi tất cả Y-sơ-ra-ên đã quay
bỏ Đức Chúa Trời, họ đã đi trở vào tội lỗi. Họ đã quên trật tự. Họ
đã quên về việc được Đức Chúa Trời dẫn dắt ra khỏi, và Đức Giê-
hô-va vĩ đại đã mở Biển Đỏ, và mang họ ra khỏi Ai Cập, và một
vị tiên tri vĩ đại giống như Môi-se ở giữa vòng họ. Họ đã quên
điều đó.

Chúng ta quên điều đó. Các anh em Giám Lý quên John
Wesley. Anh em Lutheran quênMartin Luther. Các anh em Báp-
tít quên John Smith. Nhiều người trong chúng ta quên Charles
Finney,một con người vĩ đại nhất trong tất cả họ.

101 Người ta nói rằng chín mươi bảy phần trăm những người
trở lại đạo của Finney còn giữ lấy đạo. Bảy mươi lăm phần trăm
củaMoody sa sút trong một năm. Và về nhóm củaWesley, nhóm
thánh khiết, nó đã luôn luôn sa ngã. Nhưng Finney có chínmươi
bảy phần trăm. Con người bé, nhỏ, gầy gò, hói đầu bước ra trong
bục giảng và nhìn lướt qua cử tọa, giống như thế, và nhiều người
sẽ ngất đi, bởi vì ông đã ở lại trong những bụi cây một ngày nọ
cho đến khi Đức Thánh Linh nắm giữ ông. Vậy đó. Ông là một
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dấu hiệu cho kỳ chung cuộc, cách đây khoảng hai trăm năm, về
cuộc phục hưng vĩ đại đó màWesley và họ đã có, và sự phán xét
đang đến.

102 Ông là một dấu hiệu, dòng dõi tội lỗi đó. Và như thế nào Ê-li
có thể đứng đó, dạn dĩ và cương quyết, một mình, chẳng có ai ở
cùng ông, nhưng ông làmột dấu hiệu củaĐức Chúa Trời.

Những tay chức sắc còn lại đã ở hết thảy với A-háp, theo lối
của chủ nghĩa hiện đại. Họ có hiện đại trong dòng dõi đó. Nhưng
như thế nào A-háp quen thuộc, hay, A-háp quen thuộc, và tất cả
sự đạt được vĩ đại của ông, và nó đã mang tất cả thuộc về hội
thánh vào trong Công giáo-…, hay là, không phải vào Công giáo,
nhưng gần giống như vậy, vào sự thờ thần tượng. Đã mang họ
vào trong một chỗ mà họ nhu nhược. Một số người có thể thờ
phượng cách này, và chỉ là sự tự do, “Anh em có thể làm bất kỳ
điều gì anh emmuốn.” Và lâmvào trong kiểu tình trạng đó.

103 Và làm thếnàomàÊ-li đó đãđứngđó, dạndĩ, với CHÚAPHÁN
NHƯVẬY. Ôi Đức Chúa Trời, xin ban cho chúng con những người
giống như thế. Ông đã không sợ hãi để nói cho Giê-sa-bên biết về
tình trạng của bà. Ông không sợ hãi A-háp. Ông không sợ ông bị
lỗi. Ông đứng với sự dạn dĩ, và bước lên tới A-háp, và nói, “Thậm
chí không một giọt sương sẽ rơi xuống cho đến lúc ta kêu cầu
điều đó.” A-men.

104 Ông là gì? Là một dấu hiệu cho dòng dõi tội lỗi đó. Y-sơ-ra-
ên đã thấy điều đó không? Không. Họ nhạo cười ông, làm trò
cười về ông.

Ông đã tiên đoán rằng sẽ cómột cơn hạn hán, rằng sẽ có—sẽ
có hoạn nạn, đói kém, sự chết đói. Và ông đã nói tiên tri một cách
dạn dĩ, đứngmộtmình, với CHÚA PHÁNNHƯVẬY. Ông nói, “Lạy
Chúa, họ đã giết tất cả những tiên tri thật. Họ đã giết tất cả họ
rồi. Tôi là người duy nhất còn lại, mà đang đứng với Lời Ngài.”
Hoạn nạn về điều gì vậy? Lời Đức Chúa Trời. Ê-li muốn ở lại với
Lời. Ông là vị tiên tri thật sự.

105 Những vị tiên tri khác đã nói, “Ồ, à, nó không quan trọng gì
nhiều. ĐứcGiê-hô-va không quan tâm, anh embiết đấy.”
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Đức Giê-hô-va thật có quan tâm. Nó phải là Lời Ngài. Và Ê-
li đã đứng một cách dạn dĩ trên Lời đó, với CHÚA PHÁN NHƯ
VẬY. Đức Chúa Trời đã ban cho ông một bí mật nhỏ, ngày nọ.
Ngài phán, “Hỡi Ê-li, Ta có bảy ngàn người, mà ngươi là người
làm chứng với, ở ngoài đây. Họ đã không đủ vững tinh thần để
tiến ra và tuyên bố nó. Họ đang ẩn náu khắp nơi trong các bụi
cây. Nhưng, tuy nhiên, trong lòng của họ, họ là những đầy tớ của
Ta. Họ đã không quỳ gối trước Ba-anh. Họ sợ hãi làm điều đó.
Nhưng, Ta sẽ ban cho ngươi một dấu hiệu, và ngươi là một dấu
hiệu. Hãy đứng ra ngoài đó, và đứng trên Lời Ta. Ta sẽ chăm sóc
ngươi. Hãy ban cho họmột dấu hiệu.” Halêlugia!

Đức Chúa Trời ôi, xin gởi đến cho chúng con điều gì đó giống
như thế, người sẽ là một dấu hiệu về Lời Đức Chúa Trời. Và mỗi
lời hứa Đức Chúa Trời đã hứa sẽ quay trở lại trong con người đó,
vì người làmột dấu hiệu,một dấu hiệu bị lãng quên.
106 Ồ, họ nghĩ, bởi vì A-háp làmột vị vua vĩ đại và tất cả các quốc
gia đều sợ hãi ông, điều ấy khá tốt. Nhưng Ê-li là một dấu hiệu
của Lời. Đó là một vị tiên tri thật, một dấu hiệu của Lời. Vì vậy
trong lúc ông đang là dấu hiệu của Lời, họ đã không tin ông. Họ
đã chẳng sử dụng cho ông.
107 Ông là một dấu hiệu cho người đàn bà góa, khi Đức Chúa
Trời sai ông đi khỏi Núi Cạt-mên, khỏi…lên khe Kê-rít. Sai ông
xuống đó, sau khi ông đã được chim quạ nuôi, và dòng suối đã
khô hạn. Ông đi xuống đến nhà của người đàn bà góa này. Quả
là một nơi tốt chomột thầy giảng đi đến! Nhưng ông đã đi xuống
đó bởi vì Đức Chúa Trời đã bảo ông đi.

Nhưng Ngài đã đi xuống đó, phán bảo, “Ta đã ra lệnh cho bà
ta nuôi ngươi ăn.”
108 Bà hẳn đã làmột dấu hiệu. Ông hẳn làmột dấu hiệu. Khi mà,
bà đã ở ngoài đó, đã có đủ bột để làm một cái bánh, và bà và
con trai bà ăn nó. Đủ bình để…Và đủ dầu ở trong bình, để làm
một chút mỡ, để trộn với bột. Bà nói, “Tôi ra ngoài đây nhặt hai
khúc củi.”
109 Vàobuổi sángnóngnực, khủng khiếp đó, khimột ông giàmặt
đầy lông lá, tóc bạc khom lưng, bước ra ngoài đó, và cái đầu hói
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của ông đang chiếu sáng, dựa vào cổng, bảo, “Hãy mang cho ta
một ít nước uống,” và nói, “ngoài ra, hãy mang cho ta một phần
bữa ăn trong tay ngươi, một cái bánh.”

110 Bà nói, “Tôi không có đủ bữa ăn. Tôi ra ngoài đây bây giờ,
nhặt hai khúc củi, để làm một cái bánh nhỏ cho con trai của
tôi. Tôi chỉ có đủ để làm một cái cho nó và tôi. Chúng tôi sẽ ăn
và chết.”

111 Ông nói, “Đừng sợ, vì, CHÚA PHÁN NHƯ VẬY.” Đó là con
người mà chúng ta cần. Không phải là, “Này, điều đó có thể xảy
ra, chị ơi. Nó có thể ứng nghiệm. Tôi không biết.” Không, không.
Ê-li đã quả quyết. “CHÚA PHÁN NHƯ VẬY. Bột sẽ không thiếu,
dầu sẽ không cạn trong bình đó, cho đến ngày Đức Chúa Trời
sai mưa trên đất.” A-men. Thế đấy. Điều đó phải là một dấu hiệu
đủ cho bà.

112 Bà đại diện cho hội thánh ngày hôm nay. Sau khi Ê-li đã ở
lại với bà trong một thời gian ngắn…Bà đã có một cậu con trai
nhỏ. Nó bị đau. Cơn đau của nó quá nặng đến nỗi chẳng còn hơi
thở nào trong nó. Nó đã chết. Rồi bà đã làm gì? Hội thánh đã
nhìn thấy những dấu hiệu đó rồi. Nhưng, điều gì, ngay khi có
một thiên tai nhỏ xảy đến, bà nhanh chóng muốn quở trách hội
thánh vì điều đó. Bà muốn đổ trách nhiệm cho Ê-li. Bà nói, “Ông
là người của Đức Chúa Trời, bây giờ ông đến đây để gợi cho tôi
nhớ lại những tội lỗi của tôi và cất đi sự sống của con trai tôi.”

113 Ê-li đã lấy đứa con, đi lên tầng cao chỗ ông đang nằm nghỉ
ở đó, đặt nó trên giường của riêng ông, ông nằm sấp mình trên
nó, nói, “Lạy Chúa là Đức Chúa Trời!” Halêlugia! “Xin trả lại linh
hồn của đứa bé trai này.” Và đứa bé tỉnh lại.

114 Ông đã đem nó xuống trở lại. Người đàn bà đó nhìn vào đứa
bé, và rồi nhìn vào ông, rồi bà biết có điều gì đã ở đó. Bà nói, “Bởi
điều này tôi biết rằng Lời Đức Chúa Trời ở trong miệng ông.” A-
men. Ông là một dấu hiệu cho người đàn bà góa đó. Khi bà đã
nhìn thấy quyền phép của Đức Chúa Trời, Đấng làm cho sống
hay có thể giết chết, khiến cho đứa con đã chết của bà sống lại,
bà nói, “Bởi điều này tôi biết rằng ông là người của Đức Chúa
Trời.” Bà biết điều đó.
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Các dân tộc ngày hômnay sẽ nhạo cười điều đó, giống nhưhọ
đã làm ngày đó. Họ không muốn tin điều đó. Nhưng người đàn
bà đó biết khác hẳn. Nó là một dấu hiệu lúc đó, giống như ông là
một dấu hiệu, để khiến đứa con đã chết của bà sống lại. Những
vị tiên tri họ luôn luôn là nhữngdấuhiệu củaĐức ChúaTrời.

115 Khi Ê-li lúc đó kêu gọi cuộc thi đấu căng thẳng nhất, đã nói,
“Nếu Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời, hãy hầu việc Ngài. Nếu
Ba-anh là thần, hãy hầu việc nó.”

Há đó không thể là một ngày tuyệt vời cho Ê-li hôm nay sao?
Nếu nền chính trị là thần, hãy hầu việc nó. Chúng ta có những
gì trong nền chính trị? Chúng ta đã làm gì? Chúng ta chẳng có gì
ngoàimột đám thối nát. Chúng ta chẳng có gì cả.

Nhưng chúng ta đã mất mọi, gần như mọi người bạn mà
chúng ta đã có, qua khắp các quốc gia. Ở đây, tuần vừa rồi, đã
mất đến hai hay ba quốc gia nữa cho chủ nghĩa cộng sản. Chúng
ta đang đánh thuế dân chúng và lấy tiền của họ, và gởi nó qua đó
để nuôi những người đómà biến thành chủ nghĩa cộng sản ngay
khi họ xây dựng nên. Đó là đạo đức giả. Đúng vậy.

116 Chúng ta xưng nhận là những Cơ-đốc nhân. Chúng ta hãy là
giống như những Cơ-đốc nhân, thế thì, không phải bởi cho họ
ăn những thứ giống như thế. Điều đó có rất ít đó là—đó là…Con
người có tấm lòng tốt bình thường sẽ làm thế. Đó là tôn giáo. Đó
không phải là sự cứu rỗi.

Rất nhiều người nhận lấy tôn giáo và sự cứu rỗi pha trộn với
nhau. Tôn giáo được dùng để nuôi những người đàn bà góa và
những người nghèo, và đại loại như vậy. Đó là tôn giáo. Nhưng
sự cứu rỗi là sự Sinh ramới, được tái sinh. Điều đó khác hẳn. Tôn
giáo, đạoHồi làmột tôn giáo. Có nhiều tôn giáo.

117 Bây giờ, trên Núi Cạt-mên, ngày đó khi ông kêu gọi sự đối
đầu, và ông đã gọi A-háp và hàng ngàn thầy tế lễmà thuộc về đền
thờ của những hệ phái họ, ông đã gọi họ lên trên Núi Cạt-mên,
nói, “Hãy lên đây. Hãy gặp ta trên đây. Ta sẽ đối chọi cả bọn.” Ông
đã làm gì? Ông đã có CHÚA PHÁN NHƯ VẬY. Ông không sợ hãi.
Ông bảo, “Hãy dâng lên một bò đực. Gọi Ba-anh. Hãy để cho Đức
Chúa Trời trả lời bằng lửa là Đức Chúa Trời.”
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118 Vì thế, suốt ngày, cho tới khi…từ buổi sáng cho đến sau bữa
ăn chiều, họ đã nhảy lên trên bàn thờ. Họ lấy gươm giáo rạch
vào mình. Họ kêu la. Họ la lớn. Ê-li đi lui đi tới, nói, “Khá la lớn
hơn một chút. Có thể thần đã đi câu cá, hay điều gì đó. Thần ra
ngoài truy đuổi, hay điều gì đó.”

Vì, ông đã có CHÚA PHÁN NHƯ VẬY. Ông mãn nguyện. Ông
đã có Lời Đức Chúa Trời.

Thưa anh, chị em, anh chị em cần gì hơn là một lời hứa của
Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời phán Ngài sẽ làm điều đó. Đó là
Áp-ra-ham. Ông đã kể Đức Chúa Trời có thể thực hiện điều mà
Ngài đã nói về. Ông biết Đức Chúa Trời có thể làm điều đó, vì Đức
Chúa Trời đã phán vậy.

119 Vì thế ông—vì thế ông đã yêu cầu họ để đi lên đó. Và để họ
lấy gươm giáo rạch vào mình, và la lớn và kêu gào suốt cả ngày,
cho đến lúc dâng của lễ ban chiều. Lúc ấy, Ê-li, hãy xem ông đã
thực hiện điều đó như thế nào. Điều đầu tiên mà ông đã làm là
lănmười hai tảng đá lại với nhau.

Đức Chúa Trời không bị phân chia. Các giáo phái phân chia
các giáo hội, nhưng không phải Đức Chúa Trời.

Một người hỏi, “Anh có phải là Cơ-đốc nhân không?”

120 “Tôi là tín đồ Báp-tít.” Vậy điều đó không hơn gì việc nói anh
em là một con heo.

121 Nói, “Tôi-tôi là người Giám Lý.” Ồ, điều đó không gì hơn là
một con heo nữa, với Đức Chúa Trời.

122 Tôi nói, “Anh có phải là Cơ-đốc nhân không?” Là Cơ-đốc
nhân, anh em phải giống Đấng Christ, lập đền tạm Thánh trong
anh em, với ĐứcThánhLinh, giốngnhưđã giáng xuống vàoNgày
lễ Ngũ Tuần. Không phải là cảm xúc nào đó, nhưng tôi có ýmuốn
nói là Ngũ tuần thực sự. Hiểu không? Đúng.

123 “Tôi là người Ngũ Tuần. Tôi là người Một ngôi. Tôi là—tôi là
tín đồ ba ngôi. Tôi là…” Ồ, chao ôi! Điều đó không hơn gì nói rằng
anh em là điều gì khác. Nó chẳng có ý nghĩa gì đối với Đức Chúa
Trời. Điều đó chỉ làm chia rẽ.
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124 Đó là những gì đã xảy ra dưới đó giữa vòng họ những chức
sắc. Nhưng Ê-li đã lăn mười hai hòn đá này lại với nhau, để tỏ
cho thấy rằng Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời trên tất cả
họ, lăn chúng lại với nhau.

125 Vì vậy, khi ông lăn chúng lại với nhau như thế, ông đã giết
con bò đực và đặt nó trên cùng của bàn thờ, trên những khúc
gỗ. Ông nói, “Bây giờ, để chắc chắn không có sự giả mạo nào
trong việc này, hãy đi lấy cho ta mười hai thùng nước.” Và ông
đã thực sự làm ướt đẫm mớ củi đó. Ồ, Halêlugia! Ông muốn tỏ
cho thấy rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời. Bởi vì, sao? Ông
đã có CHÚA PHÁN NHƯ VẬY. Ông là một tiên tri. Ông có Lời Đức
Chúa Trời.

126 Ngày nào đó họ—họ cũng đã làm vậy, nếu họ nói họ sẽ đuổi
anh em ra khỏi nhà thờ, họ sẽ làm điều này, điều kia, nếu anh em
chịu báp-têm trong Danh Chúa Jêsus, và tất cả những điều khác
biệt này như thế: vô nghĩa. Ấy là CHÚAPHÁNNHƯVẬY.

127 Đêm nọ, một người dễ mến, đã nói chuyện với tôi, đi đến
khoác tay quanh người tôi, và nói, “Anh Branham,” nói, “tôi
muốn hỏi anh đôi điều.” Nói, “Nếu anh chỉ thỏa hiệp một chút,
điều nàymà anh đang nói về.”

Tôi hỏi, “Cái gì?”

Anh nói, “Tất cả phép báp-têm này.” Nói, “Các giáo hội ở
Chicago và tất cả vùng lân cận thật là muốn có anh rất nhiều,
nhưng họ sợ anh sẽ nhắc điều đó.”

128 Tôi nói, “Chắc chắn, tôi sẽ đề cập điều đó. Tất nhiên, tôi sẽ đề
cập nó.”

Nói, “Ồ, đó là điều duy nhất họ chống lại anh.”

129 Tôi bảo, “Thế thì không phải họ chống lại tôi đâu. Tôi không
phải là Người nói ra Nó. Đức Chúa Trời đã nói Nó. Tôi thách thức
bất kỳ người nào trong họ đến chứng minh Điều đó sai trật.”
Hiểu không?

130 Anh bảo, “Ồ, anh biết đấy, anh—anh nên đồng ý và tạo sự
thông công.”
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Đó cũng là một điều mà họ muốn anh ấy làm. A-men. Đức
Chúa Trời không nhân nhượng. Không, thưa quý vị. Ngài không
nhân nhượng.

Anh ấy nói—anh ấy nói, “Này, Anh Branham, tôi muốn hỏi
anh đôi điều. Có phải Thiên sứ của Chúa đã…” Nói, “Tất cả chúng
tôi tin vào Thiên sứ của Chúa. Có phải Thiên sứ của Chúa đã bảo
cho anh Điều này không?”

131 Tôi đáp, “Tôi không quan tâm những gì Thiên sứ của Chúa
muốn nói. Nếu Điều đó, Thiên sứ của Chúa, Người sẽ nóiĐiều đó.
Nhưng nếu Người nói điều gì đó nghịch lại, Người không phải là
Thiên sứ của Chúa.” Tôi nói, “Bất kể những gì Thiên sứ, hay điều
gì khác nói, Phao-lô nói, ‘Dù một Thiên sứ từ Trời rao giảng một
tin lành khác nào cho anh em, hãy để chongười bị rủa sả.’”

132 Các Thiên sứ và mọi người, một vài kẻ xác thịt khoác lác nào
đó, nói về các Thiên sứ. Joseph Smith, Brigham Young, và tất cả
những nhóm sùng bái khác nhau, của Cơ-đốc Phục Lâm và mọi
thứ khác, họ nhìn thấy tất cả các loại như thế, nhưng nó luôn
luôn nghịch lại Lời.

133 Song, Đức Chúa Trời hỗ trợ Lời Ngài. Đó là Lời Ngài. Tôi nói,
“Đó là Lời của Chúa. Chắc chắn. Tất cả những điều tôi đã từng
biết đã được Ngài dạy cho tôi. Tôi chưa bao giờ đi đến một thần
học viện hay trường học. Điều đó đến từ Ngài.” Nhưng tôi nói,
“Nếu nó trái ngược…Nếu nó trái với Điều đó, tôi sẽ không tin
Ngài. Bởi vì, đó là Lời Đức Chúa Trời, là trước tiên. Mọi lời khác
là lời nói dối.” Lời Đức Chúa Trời, hãy ở lại với Nó.

134 Vậy, Ê-li, khi ông đi qua, ông đã làm cho ướt dầm tất cả các
khúc gỗ đó, với mười hai thùng nước. Đổ chúng lên trên đỉnh ở
đó. Ông bước ra ngoài đó, thật lạnh lùng như có thể. Tại sao? Đức
Chúa Trời không thể nói dối. Đức Chúa Trời đã bảo ông. Ông nói,
“Lạy Chúa Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Y-sác, và của Y-sơ-ra-
ên, ngày nay xin hãy tỏ cho người ta biết rằng Ngài là Đức Chúa
Trời, và tôi là kẻ tôi tớ Ngài. Và tôi đã làm điều này theo mạng
lịnh của Ngài, bởi vì ấy là CHÚA PHÁNNHƯVẬY. Tôi đã làm điều
này bởi vì Ngài đã bảo tôi làm nó, bởi vì nó theo Lời Ngài. Bây giờ
xin tỏ ra cho biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời.”
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Và Lửa của Chúa đã giáng xuống, thiêu của lễ dâng, những
khúc củi ướt dầm nước, rút khô những tảng đá, vàmọi thứ khác,
và cấtmọi thứ đi. Lúc đó dân Y-sơ-ra-ên, bảy ngàn người kêu lớn,
“Hãy để Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời.”

135 Ê-li, thật đẹp biết bao để nhìn thấy thân hình gầy gò, mỏng
mảnh, bé nhỏ già nua đó tất cả đã nhăn nheo, với cây gậy nhỏ ở
trong tay, một bình dầu nhỏ treo bên hông mình, một miếng da
chiên phủ quanh người ông. Ồ, ngày hômnay họ sẽ tống ông vào
ngục nếu ông bước đi trên đường phố; nhưng họ để cho những
người phụ nữ mặc quần đùi; nhưng họ chắc chắn sẽ không làm
điều đó, đấy, như thế, đi ra. Vì vậy, thế thì, nhưng ở đây họ đến.
Ở đây họ đi xuống, băng qua nơi đó, băng qua núi đồi, trên cây
gậy này.

136 Bấy giờ, Núi Cạt-mên không phải là một điểm trống không
nhỏ bé—nhỏ bé dựng nên giữa sa mạc. Nó là một ngọn núi lớn.
Nó chạy, hầu như theo góc cạnh giống như thế này, và chạy lên
trên đỉnh, và nhìn ra biển cả. Và Ê-li và Ghê-ha-xi chạy suốt con
đường lên, trên đỉnh. Và Ê-li đã sấp mặt mình ở đó, và bắt đầu
kêu lớn lên với Đức Chúa Trời, với lưng ông quay về hướng Tây,
về hướng mặt trời. Ba năm rưỡi, thậm chí không một giọt sương
rơi xuống. Ông nói với Ghê-ha-xi, “Hãy đi nhìn và xem thử ngươi
có thấy điều gì không,một đámmây trên biển cả.”

Đứng trên ngọn núi này, nhìn ra lối đó, nói, “Tôi không
thấy gì cả.”

137 Ông ở lại ngay đó. “Lạy Chúa, nếu những người này ăn năn,
nếu dân này quay trở lại với Ngài, nếu họ sẵn sàng tránh xa khỏi
tất cả những điều vô nghĩa này và quay trở lại với Lời Ngài, thế
thì Ngài là Đức Chúa Trời, để đáp lại Lời Ngài.”

138 Cho phép tôi nói điều giống như vậy ngày hôm nay. Hãy lấy
những hệ phái này và phá vỡ chúng, quên đi sự khác biệt hệ
phái này, và để cho dân sự quay trở lại với Lời Đức Chúa Trời,
với hàng lối gọt đẽo. Tôi sẽ chứng minh với anh em rằng có một
Đức Chúa Trời vẫn còn có thể trả lời bằng Lửa.

139 Hãy để dân sự kêu cầu Đức Chúa Trời. Hãy để…?…kêu cầu
một người. Hãy để cho dân sự kêu cầu một vị tiên tri. Đức Chúa
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Trời sẽ đặt người vào trong hiện trường. Tôi thách thức các dân
tộc làmđiều đó. Hãy sấpmặt anh emxuống và kêu cầuĐức Chúa
Trời, sai đến một người giải cứu, và xem điều gì xảy ra. Cứ làm
điều đó một lần đi, Đức Chúa Trời sẽ trả lời. Đức Chúa Trời luôn
luôn trả lời.

140 Đã sấpmình xuống và nói, “Lạy Chúa, xin cho điều đó xảy ra
ngày hôm nay. Những người này đã từng chống lại Ngài. Những
người này đã chạy tán loạn vào trong tất cả các loại hệ phái ngoài
kia. Nhưng, hôm nay, Ngài đã chứng minh chính Ngài. Ngài là
Đức Chúa Trời. Và dân sự bảo, ‘Hãy némBa-anh đi.’ Và tôi đã giết
hàng ngàn thầy tế lễ. Lạy Chúa, bây giờ họ ra khỏi con đường đó
rồi. Tất cả những sự cản trở đã hết, những thanh chắn nhỏ mà
đã phân rẽ chúng tôi.”

Một người Giám Lý sẽ muốn đến thờ phượng với một người
Báp-tít; Báp-tít muốn đến với người Ngũ Tuần; thực lòng dưới
đó, bảy ngàn người trung tín. Nhưng họ không thể làm điều đó.
Nếu họ làm, họ bị đá ra khỏi các nhà thờ của họ. Một số người
trong họ không quan tâm.Họđến, dù sao đi nữa. Đúng vậy.

141 Nhưng hãy để cho hết thảy họ bẻ gãy những sự thành kiến
đó và đến với nhau, và nói, “Chúng ta sẽ quên tất cả những tín
điều này tại đây và các nguyên tắc giáo lý, và mọi thứ mà chúng
ta đang đọc. Chúng ta hãy trở lại với Lời Chúa.” Hãy xem những
gì sẽ xảy ra vào lúc đó. Đức Chúa Trời sẽ dấy lên cho họ một vị
tiên tri, chắc chắn Ngài sẽ, sẽ mang Nó xuống ngay cho họ, nếu
họ sẵn sàng nhận lãnh Nó. Trước tiên, họ phải cầu nguyện. Đức
Chúa Trời chờ đợi.

142 Chẳng lạ rằngĐức Chúa Trờimuốn dân sự có phần vào trong
điều đó sao? Khi Chúa Jêsus nhìn ra trên mùa gặt, Ngài phán,
“Mùa gặt thì chín. Con gặt thì ít. Các ngươi hãy cầu xin Chúa
mùa gặt,” đó là Ngài. “Các ngươi hãy cầu nguyện với Ta, để Ta sẽ
sai con gặt đến trongmùa Ta.” Là phần nào đó anh em phải làm.
Đức Chúa Trời đang chờ đợi Hội thánh Ngài kêu cầu Ngài. Ngài
luôn luôn làm điều đó. Đức Chúa Trời ngày hôm nay đang chờ
cho dân sự kêu gọi đầy tớ của Ngài hành động. Và đầy tớ không
thể hành động cho đến lúc dân sự cầu nguyện.
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143 Y-sơ-ra-ên đã không thể hành động dưới đó, với những dấu
kỳ và phép lạ, cho đến lúc họ sấp mặt mình xuống và cầu xin
một người giải cứu. Đức Chúa Trời đã có người giải cứu của Ngài.
Đức Chúa Trời đã cómột tiên tri lang thang trong đồng vắng, giữ
người ở đó trong bốn mươi năm, chờ đợi họ hiểu đúng đắn, để
cầu nguyện. Nhưng khi họ sống đúng và bắt đầu cầu nguyện, lúc
đó Đức Chúa Trời bèn gởi đếnmột người giải cứu.

Đức Chúa Trời sẽ làm giống như vậy ngày nay, nếu dân sự chỉ
đến với nhau, để cầu nguyện. Đúng thế.
144 Ông là dấu hiệu cho những tiên tri giả đó và cho A-háp, rằng
ông là đầy tớ của Đức Chúa Trời. Ông là tiên tri của Đức Chúa
Trời. Thế thì, ông cũng là dấu hiệu cho Y-sơ-ra-ên, rằng ông có
thể đóng lại các từng trời hay mở các từng trời, khi ông muốn.
Chắc chắn vậy.

Hãy nói cho tôi một người có thể đóng các từng trời, tỏ cho
tôi thấy một người có thể mở các từng trời, ngoài Đức Chúa Trời.
Và Lời Đức Chúa Trời, hay, Lời của Đức Chúa Trời thì ở cùng các
đấng tiên tri.
145 Mi-chê, một dấu hiệu đối với Giô-sa-phát. Mi-chê là một dấu
hiệu cho Giô-sa-phát, rằng Đức Chúa Trời giữ một tiên tri thật
trên bàn tay.
146 Bây giờ lưu ý. Ông ấy có bốn trăm tiên tri, A-háp, và ông đã
gọi ra bốn trăm tiên tri đó. Và họ nói với ông đồng một lòng. Và
tuy nhiên, bên dưới tấm lòng của Giô-sa-phát đó, người của Đức
Chúa Trời, ông biết có điều gì đó sai trật. Ông biết có điều gì đó
sai trật. Ông hỏi, “Vua không cònmột người nữa sao?”
147 “Sau bốn trămngười đang đứng ở đó?”Người đáp, “Đây là tất
cả những tiên tri, những tiên tri của Đức Giê-hô-va.” Có những—
những người Giám Lý, Báp-tít, Trưởng Lão, Liên Hiệp, ồ, chao
ôi, chao ôi, những tín đồ Ba ngôi, và tất cả các loại khác nhau.
“Chúng tôi có tất cả họ đây, và họ đồng một lòng nói đây là đất
nước vĩ đại nhất. Chúng ta không có điều gì để sợ hãi.” Giống
như một cậu bé huýt gió trong nghĩa trang, anh em biết đấy, khi
nó sợ hãi. Anh em đừng lo về điều đó.

Nói, “Nhưng vua còn có người nào nữa không?”
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Đáp, “Ồ, vâng, cómột người khác ở đây, nhưng,” nói, “ta ghét
hắn.” Hiểu không? Nói, “Hắn luôn luôn nói điều xấu về đất nước
này. Hắn luôn luônnói điều dữ sẽ xảy đến với chúng ta.”

148 Giô-sa-phát nói, “Ta—tamuốnnghe người.” Ồ, vâng!

Ông là gì? Một dấu hiệu. Bất kể có bao nhiêu tổ chức hay hệ
phái, Đức Chúa Trời vẫn cómột tiên trimà ở lại với Lời.

149 Giô-sa-phát biết giờ của A-háp đã được định, bởi vì tiên tri
thật đó, Ê-li, đã là một dấu hiệu cho các dân, đã nói, “Chó sẽ liếm
huyết ngươi, để đến đây.” Đúng vậy. Ông biết rằng Giê-sa-bên
và vua ấy có điều đó sẽ xảy đến với họ. Ông biết nó thật vậy.
Hiểu không?

150 Và Mi-chê, Mi-chê nói…Họ—họ đi đến với ông và bảo, “Bây
giờ, tôi sẽ bảo cho ông, nếu ông muốn gia nhập vào cái hiệp hội
kế tiếp, tôi sẽ bảo cho ông những gì ông làm. Ông chỉ đồng ý rằng
tất cả thầy giảng này đều đúng. Hiểu không?Ông bảo người, ‘Hãy
đi lên đi.’” Và nói, “Ông cứ đồng ý.” Nói, “Tôi sẽ bảo cho ông hay
những gì chúng tôi sẽ làm. Chúng tôi sẽ làm…Chúng tôi sẽ thấy
rằng ông gia nhập vào tổ chức của chúng tôi, nếu ông sẽ chỉ làm
điều đó, đấy, nếu ông sẽ chỉ nhân nhượng một vài trong những
điều này ở đây mà ông đang nói về. Ông cứ tỏ cho thấy, đi, đồng
ý với họ, cùng đi với họ.” Hừ-hừ! Anh em có thể tưởng tượngmột
tiên tri thật của Đức Chúa Trời lại đi xa khỏi Lời Đức Chúa Trời
không? Có thể không?

“Ồ,” những người này nói, “nhưng, chúng tôi đã thấy một
khải tượng,” bốn trăm tiên tri này. “Chúng tôi biết. Chúng tôi là
những tiên tri. Chúng tôi biết, vì chúng tôi là những tiên tri.”

151 Mi-chê nói, “Ta không nghi ngờ những gì các ông đã thấymột
khải tượng. Ta không nghi ngờ điều đó chút nào, điều các ông đã
thấy, một khải tượng, nhưng nó không theo Lời đó.” A-men. Nói,
“Ta cũng, thấy một khải tượng.” A-men. Ồ, chao ôi! Ông là một
dấu hiệu. Ông là một dấu hiệu. Ông nói, “Ta đã thấy một khải
tượng, và Ta thấy cả Y-sơ-ra-ên, giống như chiên, tản lạc trênmột
ngọn đồi, không có người chăn.”
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Và giámmục, người giám sát, quan trọng này bước lên và vả
vào miệng ông. Nói, “Thần của Đức Chúa Trời đã đi đâu khi Nó
từ ta mà đi ra?”
152 Ôngđáp, “Ông sẽ thấy khi ông ở trong tù. Ông sẽ thấy.”

Vua ấy, A-háp nói, “Hãy bỏ tù người nầy. Lấy bánh khổ nạn
cho nó ăn, và nước khổ nạn, mà cho nó uống.” Nói, “Khi ta trở
về bình an,” nói, “thì ta sẽ xử nó.”
153 Ông lão Mi-chê đứng đó với CHÚA PHÁN NHƯ VẬY. Ông nói,
“Nếu vua trở về bình an, ắt Chúa đã không phán với tôi.” Hừ!
Vậy đó. Ông là gì? Ông là một dấu hiệu, mà những tiên tri của
Đức Giê-hô-va, những tiên tri của Đức Chúa Trời, ở lại với Lời
Đức Chúa Trời.
154 Anh em có một tiên tri nói rằng anh em nên chịu báp-têm
trong các tước “Cha, Con, Thánh Linh,” đó là một tiên tri giả.
Nếu anh em nói có một tiên tri giữa vòng anh em, mà nói rằng,
“Có ba Đức Chúa Trời,” đó là một tiên tri giả. Không có lời Kinh
Thánh nào cho điều đó cả. Đúng vậy. Nhưngmột tiên tri thật của
Đức Chúa Trời sẽ ở lại với Lời đó. Và nếu khải tượng của người
nghịch lại Lời đó, người không phải là một tiên tri thật đến từ
Đức Chúa Trời.
155 Không có chỗ nào, trong Kinh Thánh, bất kỳ người nào đã
được báp-têm trong tước “Cha, Con, Thánh Linh.”
156 Hãy nhìn Phao-lô, trên đó trong nhà tù, một người Do-thái
mũi cong, đầu hói, nhỏ bé, đang nằm ở đó, trải qua hai mươi
năm, trong một nhà tù Rô-ma. Ông đã viết những bức thư này.
Vậy thì, anh em nghĩ những nữ thầy giảng đã nghĩ gì về Phao-lô,
khi ông nói, “Đàn bà phải nín lặng trong các giáo hội. Ta không
cho phép họ nói”? Tôi tưởng tượng họ có thể thực sự tác động
tới ông.

Anh em nghĩ gì về những giám mục họ đã suy nghĩ, những
giám mục, khi họ bảo tất cả những điều khác biệt này, “Bỏ thứ
này ở đây đi, và điều này ở đây, tất cả điều này, điều kia,” Phao-lô
nói cho họ à? “Gã này là ai, dù sao đi nữa, gã này đang nằm trên
đó trong tù?” Nhưng ông đã gặp Chúa Jêsus. Ông đã biết những
gì ông đang nói về.
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Và ra từ cùng nhóm đó, sau cái chết của Phao-lô, họ cuối
cùng đã hình thành, từ trong nhóm những giámmục và cấp cao
đó, đến Giáo hội nghị Nicene, và điều đó đã hình thành giáo hội
Công giáo, đi xa khỏi Lời Đức Chúa Trời. Rồi đến trong “Cha, Con,
Thánh Linh” của anh em. Tôi thách thức bất kỳ người nào, bất
kỳ đâu, bất kỳ dân tộc nào, chứngminh nó ngược lại.
157 CHÚA PHÁNNHƯVẬY. Phép báp-têm sử dụng tước của “Cha,
Con, Thánh Linh” là sai. CHÚA PHÁN NHƯ VẬY. Tôi yêu cầu mỗi
người trong anh em, ở đây hay nghe băng, mà chưa chịu báp-
têm trong Danh của “Jêsus Christ,” phải chịu báp-têm lại trong
Danh của Chúa Jêsus Christ.
158 Phao-lô, trong Công vụ, 5:9, hay, 19:5, đã hỏi, “Anh em đã
nhận lãnhĐức Thánh Linh từ khi anh em tin chưa?”

Họđáp, “Chúng tôi không biết cóĐức ThánhLinhnào.”

Hỏi, “Thế thì anh emđã chịu phép báp-têm gì?”
159 Họ đáp, “Chúng tôi đã chịu báp-têm,” nhưng không phải
trong phép báp-têm Cơ-đốc.

“Cha, Con, và Thánh Linh” không phải là phép báp-têm Cơ-
đốc. Không một Cơ-đốc nhân nào đã từng chịu báp-têm giống
như thế, trong Kinh Thánh hay trong hàng trăm năm sau Kinh
Thánh. Đó là một tín điều Công giáo, và không phải là sự Dạy dỗ
Cơ-đốc. Hãy chỉ cho tôi thấy trong Kinh Thánh. Nó là một—nó là
một sự lừa gạt. Nó là sự làm việc của các quỷ.

Tôi không có ý muốn nói những người mà đã chịu báp-têm
như thế là theo cách đó. Đức Chúa Trời đã có nhiều người ngoài
đó hôm nay không biết nhiều hơn.
160 Nhưng, giờ đã đến, chúng ta phải quay trở lại Lời nếu chúng
tamong đợi Đức Chúa Trời làm việc trong thời đại này giống như
Ngài đã làm lúc đó.
161 Tôi đã nói với mẹ tôi khi bà đang hấp hối, trước khi bà chết.
Tôi nói, “Mẹ ơi, khi con trở thànhmột người Cơ-đốc, nhưmột cậu
bé, con bắt đầu tìm kiếm và nhận thấy. Con biết cómột Đức Chúa
Trời, từ những khải tượng mà mẹ biết, và những điều đã xảy ra
suốt qua đời sống.” Tôi nói, “Rồi con tìm thấy giáo hội Công giáo
đã nói, ‘Chúng tôi là hội thánh. Không có gì quan trọng những
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gì Kinh Thánh nói. Chúng tôi tin Điều đó đúng, nhưng, chúng tôi
là hội thánh. Những gì chúng tôi nói, Đức Chúa Trời trói buộc ở
trên Trời.’ Và vì vậy, rồi, họ làm nó theo lối này. Đó là một thân
thể. Những người Lutheran nói, ‘Họ sai. Chúng tôi tin nó theo
cách này.’ Những người Báp-tít nói, ‘Họ sai hết. Chúng tôi tin nó
cách này.’ Và có hàng trăm thân thể đó.”

Ồ, làm sao anh em có thể từng có đức tin như thế? Người nào
tronghọ là đúng? CómộtĐiềuđúng. Tôi đã khôngbiếtNó lúc ấy.

162 Tôi nói, “Mẹ ơi, con đã đi trở về Kinh Thánh và tìm ra cách
mà những sứ đồ đầu tiên đó, kiểu hội thánh gì họ đã có, họ đã
giảng dạy như thế nào, và những điều họ đã làm. Con đã làm
điều đó thật chính xác cách họ đã làm nó, cách Kinh Thánh đã
nói, và con đã có những kết quả giống như vậy.” A-men. Xin lỗi
cách diễn đạt, nhưng bằng—bằng cớ của chiếc bánh pút-đinh là
việc ăn vậy. Điều đó đúng. Đã có cùng những kết quả mà họ đã
có. Vâng.

163 Vì vậy, anh em không thể gây dựng niềm tin vào điều gì đó có
chín trămcách khác nhau, về việc đi cách này và cách kia.

Rồi tôi tìm thấy, qua trong Kinh Thánh, rằng Chúa Jêsus đã
nói, chính Ngài, “Nếu người nào sẽ bớt đi một Lời, hay thay đổi
Nó, trong Sách này; người nào mà sẽ thêm điều gì vào Nó, hay
bớt đi điều gì ra khỏi Nó; giống như vậy sẽ bị lấy đi, về phần của
người ấy ra khỏi Sách Sự Sống.” Tỏ cho thấy người có tên mình
ở đó, đúng thế, nhưng nó sẽ bị lấy ra. Ồ!

164 Chúng ta phải quay trở lại với Lời này. “Trời và đất sẽ qua
đi, nhưng Lời Ta sẽ không bao giờ qua đâu.” Vâng, thưa quý vị.
“Hãy để cho lời của mỗi người là lời dối. Lời Ta là thật,” Chúa
Jêsus phán. Chúng ta hãy ở lại với Lời. Vâng. Ồ, chao ôi! Vâng.

165 Giô-sa-phát biết rằng Đức Chúa Trời giữ một tiên tri thật,
chân chính mà ở lại với Lời Ngài và sẽ không thỏa hiệp Nó.
Không, thưa quý vị.

166 Ông đã ở lại ngay với Nó. Bốn trămngười chống lại ông, cũng
với, những lời tiên tri của họ. Nhưng ông đã có Lời Đức Chúa
Trời, với cùng dấu hiệu và các thứ.
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Và tôi nói, ngày hôm nay, những gì chúng ta cần hôm nay là
một con người, một tiên tri, dấy lên ở giữa vòng chúng ta, người
sẽ ở lại với Lời Đức Chúa Trời bất kể những gì người nào khác
nói, hay bất kể điều gì giáo phái đã nói.

167 Mi-chê đã không có sự hợp tác nào. Môi-se không có sự hợp
tác nào. Nô-ê không có sự hợp tác nào. Không một người nào
trong họ, duy nhất, từng cómột sự hợp tác. Đó là tất cả đều chống
lại họ. Nhưng họ là những dấu hiệu trong thời đại gian ác trước
khi Đức Chúa Trời sai sự phán xét đến. Và Đức Chúa Trời giữ Lời
Ngài và muốn Lời Ngài được giữ bởi dân sự của Ngài. Ngợi khen
Đức Chúa Trời.

Bây giờ, để đi đến kết thúc, trong chỉ một vài phút bây giờ.
Bây giờ hãy lắng nghe kỹ.

168 “Có một người được Đức Chúa Trời sai đến tên là Giăng,”
một dấu hiệu tiên tri. Trước khi Chúa Jêsus từng đến thế gian, để
tuyên bố chính Ngài, Ngài đã sai một vị tiên tri đến trước Ngài.
Ngài đã làm điều ấy không? Ngài đã sai đến một tiên tri, Ê-li của
Cựu Ước, đã được nói tiên tri đến trong quyền phép của Ê-li của
Cựu Ước. Ông là một dấu hiệu tiên tri rằng Chúa Jêsus sắp đến,
rằng cómột ĐấngMê-si sắp đến.

169 Và Giăng đến từ đồng vắng, ông là một dấu hiệu rằng Đấng
Mê-si đã trên con đường đến của Ngài. Khi Giăng xuất hiện, Y-
sơ-ra-ên hẳn đã nên biết, bởi những tiên tri của họ.

Đó là nơi dân sự bỏ lỡ nó. Họ không tin những vị tiên tri
của họ. Họ không tin. “Chúng tôi không tin những gì mà Phi-e-rơ
đã nói là đúng, vào Ngày lễ Ngũ Tuần.” Họ không tin điều đó là
đúng. Họ không tin những gì Phao-lô đã nói, cũng giống điềumà
Phi-e-rơ đã nói. Nói, “Nếu một Thiên sứ từ Trời rao giảng bất kỳ
lời nào khác, hãy để cho người đó bị rủa sả.” Họ không tin điều
đó. Hiểu không? Họ không tin nó.

Và họ đã không tin những vị tiên tri của họ. Nếu như họ đã
biết, họ sẽ biết điều mà Ê-sai nói, “Sẽ có tiếng của một người kêu
trong đồng vắng, để sẽ dọn đường cho Chúa.” Họ hẳn đã biết
điều đó. Ông là một vị tiên tri, một vua của những tiên tri. Ông
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đã bảo họ, nhưng họ không tin điều đó. Không, không. Ông bảo,
“Có Đấng Mê-si đang đến.”
170 Người này là một người được Đức Chúa Trời sai đến. Ồ, thưa
anh em!Ông không theo ai cả. Đức Chúa Trời ban cho ông những
người đi theo, một bầy nhỏ, giống như Ngài đã làm với Ê-li. Đức
Chúa Trời ban cho ông những người đi theo. Ông đã không nhận
nó từ tổ chức chính trị nào đó. Ông đã rao giảng Lời, ở lại trên
Lời Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ban cho ông một bầy nhỏ.
Ê-li ở lại trên Lời Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời ban cho ôngmột
bầy nhỏ.
171 Con người này không có sự hợp tác nào. Ông không có đi
theo, không có hợp tác, không thuộc về hệ phái nào, không yêu
cầu bất kỳ điều gì và chẳng sợ hãi điều gì. Đó là Giăng. Tại sao?
Ông là một người được Đức Chúa Trời sai đến. Đó là lý do ông đã
đứng vững. Ông là Ê-li đang đứng đó, để chứng minh cho dân sự
rằng Đấng Mê-si đang đến. Ông nói, “Ta là tiếng của người kêu
trong đồng vắng, như đấng tiên tri Ê-sai nói. Hãy chuẩn bị để
gặp Chúa.”
172 Những người Pha-ri-si và những người Sa-đu-sê đứng ngoài
đó và tranh cãi về những chiếc áo choàng củahọ và các thứ. Ngay
trong lúc họ đang tranh cãi và đang làm ồn về chuyện đó, ngay
vào ở giữa vòng họĐấngMê-si đến, đang bước đi.
173 Giăng bảo, “Kìa, Ngài đấy.” Halêlugia! Hãy xem ông. Ông đã
giới thiệu Ngài. “Ngài đấy. Ngài đang đứng ngay ở giữa vòng các
ngươi bây giờ.”

Vào khoảng thời gian đó, các từng trời vang rền. Chúa Jêsus
bước vào trong dòng nước. Và Giăng đã làm chứng, nhìn thấy
Thánh Linh của Đức Chúa Trời, giống như một chim bồ câu,
giáng xuống. Một Tiếng kêu lớn, “Này là Con yêu dấu của Ta
trong Con Ta vui lòng ngự vào.” Ồ, chao ôi, chao ôi!
174 Giăng nói, “Bây giờ ta phải hạ xuống. Ngài sẽ dấy lên.” Ồ, quả
làmột vị tiên tri,một dấuhiệu choY-sơ-ra-ên! Vâng, thưaquí vị.
175 Ông là một người được Đức Chúa Trời sai đến, dù cho cha
ông là một thầy tế lễ. Ồ, vâng. Xa-cha-ri, cha của ông, là một thầy
tế lễ. Nhưng anh em có để ý không? Đức Chúa Trời sẽ không để
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cho tiên tri đó bị pha trộn với những tổ chức của họ. Cha của
ông hẳn đem ông đến một trường thần học, tới một giáo phái
lớn A gì đó, làm cho ông là một mục sư tốt, anh em biết đấy, và
huấn luyện cho ông hết thảy, và cho ông toàn bộ thứ mà ông
không nên có. Nhưng Đức Chúa Trời sẽ không để cho linh hồn
của ông bị ô nhiễm. Anh em hiểu không? Ngài không thể để cho
con người đó bị pha trộn với các tổ chức. Ông không thuộc về
người nào trong họ, không phe phái nào, người Pha-ri-si, người
Sa-đu-sê, hay người thuộc đảng Hê-rốt, hay bất kể nó có thể là gì.
Đức Chúa Trời sẽ không cho phép điều đó.

176 Ông có sự sinh ra kỳ quặc. Ông là một đứa con kỳ quặc. Ông
là một vị tiên tri. Cha của ông là thầy tế lễ, nhưng Ngài sẽ không
để cho người bị pha trộn với tất cả sự giả hình của họ, các tôn
giáo Pha-ri-si và các thứ. Ngài đã làm gì? Ngài đã đem ông ra vào
trong đồng vắng và huấn luyện ông trong samạc.

177 Quả là sự huấn luyện tuyệt diệu! A-men. Ngài đã huấn luyện
cho người bằng kinh nghiệm. Đó là điều tốt nhất, biết Đức Chúa
Trời. Khi ông đi ra, ông biết một cách chính xác sứmạng của ông
là gì. Đức Chúa Trời đã chứng thực cho sứmạng đó.

Ngài đã chứng thực nó ở đâu? Trên dòng sông. Bây giờ, nếu
anh emcó thể làm từng đôimột. Hiểu không? Trên con sông!

Nói, “Ta là tiếng của người kêu trong đồng vắng, ‘Hãy dọn
đường của Chúa, ban bằng nẻo của Ngài.’”

178 Giăng, một người được Chúa sai đến. Đức Chúa Trời không
muốn để cho ông bị ô nhiễm với nó. Ngài đã huấn luyện ông
trong đồng vắng, bởi Đức Chúa Trời. Ngài huấn luyện ông không
phải trong những trường học của họ, không phải trong hệ thống
thần học của họ. Nếu Ngài đã làm vậy, hẳn ông đã bị nhồi hết
thảy với thứ giống như anh em ra từ những trường học hôm
nay, tất cả các loại trường học. Không chỉ là phái Trưởng Lão,
Báp-tít và Giám Lý, nhưng những trường học Ngũ Tuần, cũng
thật tệ, bất cứ trường nào trong các trường thần học, đào tạo họ
ra như vậy. Ồ!

179 Sự đến của ông, đã được Thánh Linh nói đến, trong Ê-sai.
Sự đến của ông, sự đến của Giăng, đã được tiên báo trong Kinh
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Thánh. Ê-sai 40:3 đã nói, “Ta sẽ sai sứ giả Ta trước Ta, dọn
đường,” hay, đó là Ma-la-chi 3. Nói…Ma-la-chi 3 đã nói Ngài sẽ
sai sứ giả Ngài đi trước Ngài. Một tiên tri, tiên tri cuối cùng, đã
nói về ông. Điều cuối cùng đã nói về ông. Hãy nhớ, Sách cuối
cùng của Cựu Ước nói rằng Ê-li sẽ đến với dân Y-sơ-ra-ên trước
lúc có sự tỏ ra của ĐấngMê-si.
180 Anh em có sẵn sàng không? Quyển Sách cuối cùng trong
Kinh Thánh, Khải huyền, tỏ cho chúng ta thấy rằng sẽ có sự trở
lại của người trong ngày sau rốt, cho hội thánh dân Ngoại, một
dấu hiệu. Thật họ bỏ lỡ nó! Ông được nói tiên tri đến trở lại,
ngay trước sự Tái lâm và vĩ đại của Chúa. Trong Ma-…TrongMa-
la-chi chương thứ 4, cũng trong Khải huyền, chương thứ 3, nói
cho chúng ta biết rằng người sẽ có mặt ở đây trong những ngày
sau rốt. Cũng người đó, sẽ đứngmũi chịu sào cho dân sự, vớimột
bầy nhỏmà Đức Chúa Trời sẽ ban cho người, người sẽ đến trong
những ngày sau rốt. Đức Chúa Trời phán vậy. Người sẽ là một
dấu hiệu cho đất nước dân Ngoại này, rằng giờ của nó không
còn nữa.
181 Và, hãy nhớ, khi người xuất hiện, thì giờ đã gần. Chúng ta hãy
cầunguyệnđểĐức Chúa Trời sai người đến. Thì giờ đã gần.
182 Ngay khi chức vụ của mình hoàn tất, Đấng Mê-si đã bày tỏ
chính Ngài ra. Ngay khi người vĩ đại này sẽ đến trong những
ngày sau rốt, sẽ hoàn tất chức vụ của người, Đấng Mê-si sẽ tỏ
chính Ngài. Nó sẽ như vậy. Thì giờ đã gần, vậy chúng ta tốt hơn
là nên cầu nguyện. Anh emnên bắt đầu cầu nguyện.
183 Dấu hiệu Đức Chúa Trời ban cho của người cho thời đại này
sẽ chứngminh, người là thể nào. Mọi người sẽ biết được điều đó.
Đức Chúa Trời sẽ chứng thực điều đó. Ngài sẽ tỏ cho thấy những
dấu kỳ và phép lạ giống như chưa hề được thực hiện trên đất, bởi
nó. Tôi không có ýmuốn nói việc co giật, rung lắc, và nói tiếng lạ.
Người sẽ quay trở lại với Lời Đức Chúa Trời, giống như con người
này đã có. Tại sao? Người đã được nói tiên tri về sự đến, trong
Ma-la-chi 4 và Khải huyền 3, vậy người sẽ đến. Không có điều gì
sẽ ngăn chặn người được; người đang đến. A-men. Người sẽ có
mặt tại đây. A-men. Hãy để cho dân sự sấp mặt họ xuống hôm
nay và bắt đầu kêu lớn với Đức Chúa Trời, và quan sát những
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gì xảy ra. Anh em sẽ thấy người tỏ mình ra trong quyền phép.
Vâng, thưa quý vị.

184 Theo Kinh Thánh, Sứ điệp dấu hiệu của người sẽ là “sự trở
lại.” Của người sẽ là gì…Chúng ta sẽ biết người là gì? Làm thế nào
chúng ta sẽ biết được đó là người đúng?

185 Anh em biết, Y-sơ-ra-ên đã cầu xin điều đó một lần, lật qua
trong Phục truyền Luật lệ ký, chương thứ 20…câu 20, tôi tin câu
đó. Người nói, “Làm thếnào chúng tôi sẽ biết được rằng đây đúng
là người đó?”

Làm thế nào chúng ta biết được? Đức Chúa Trời bảo cho
chúng ta rằng chúng ta sẽ biết người. Người sẽ làm gì? “Người
sẽ làm cho lòng của con cái trở lại với Sứ điệp ngũ tuần nguyên
thủy lúc ban đầu.” Ồ, chao ôi!

186 Một dấu hiệumà bị xem thường, một dấu hiệu thật, và họ bỏ
lỡ nó. Họ luôn bỏ lỡ.

187 Hãy trở lại với Hội thánh thật, Sứ điệp thật! Người sẽ đứng
mộtmình chống lại giáo phái, bạo dạn và không sợ hãi, với CHÚA
PHÁN NHƯ VẬY. Người sẽ không thỏa hiệp với giáo phái. Người
sẽ không có gì liên quan với bất cứ giáo phái nào; không bị giật
dây vì chuyện gì. Người sẽ đứng ngay trên Lời, CHÚA PHÁNNHƯ
VẬY. Đức Chúa Trời sẽ chứng thực cho chức vụ của người với
những dấu kỳ và phép lạ, sự khải thị vĩ đại về Lời, và mang tới
cho dân sự. Quả là một ngày vĩ đại sắp đến! Giống như…Người
sẽ đứng giống như Phi-e-rơ và Giăng đã đứng, sau đó, vào Ngày
lễ Ngũ Tuần.

Sau lễ Ngũ Tuần, họ đã được đầy dẫy Đức Thánh Linh, đã
được báp-têm tại đó, họ đã đứng trong sân tòa Công luận đó. Họ
đứng đó với tất cả sự bạo dạnmà có thể được đứng. Khi, người ta
bảo, “Chúng ta cấmngươi giảng trongDanhChúa Jêsus, nữa.”

188 Người nói, “Có đúng không cho chúng ta lắng nghe các ngươi,
hay Đức Chúa Trời? Hãy tự phán xét giữa các ngươi đi.” Những
người ngu dốt, ít học. A-men. Họ là những vị tiên tri. Họ là những
tiên tri được Đức Chúa Trời xức dầu. Họ là những dấu hiệu của
Đức Thánh Linh. Họ là những tiên tri. Họ đã biết.
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189 Họ thật giống như Giăng. Họ đã có mặt trên đó vào lễ Ngũ
Tuần và họ đã tìm thấy điều gì đó.

Họ không giống như hầu hết những thầy giảng của chúng ta
ngày hôm nay, tự phong, khoe khoang về những gì tổ chức lớn
chúng ta có, chúng ta có bao nhiêu người trong những nhóm lớn
của mình. “Chúng tôi đứng như một tổ chức lớn. Chúng tôi làm
công việc truyền giáo vĩ đại.” Ồ, chao ôi! “Ồ, chúng tôi có những
đám đông lớn hơn hết thảy những nhóm còn lại của họ.” Đó là
gì? Đó làmột sự lôi kéo chính trị. Tôi muốn anh em lắng nghe kỹ,
hai, ba phút kế tiếp. Sự lôi kéo chính trị.

190 Chắc chắn tôi đã nói điều gì đó, cách đây một vài phút, anh
em biết tôi đang nói về điều gì. Một dấu hiệu đã được nói tiên tri.
Tôi để yên nó, đặt nó trong lòng anh em. Hiểu không? Ồ, không
chỉ anh em ở đây, nhưng những người đó sẽ nghe. Nó ở trong
lòng anh em. Hãy làm với nó điều gì anh emmuốn. Anh em cầu
nguyện, và xem Đức Chúa Trời hành động. Hãy nhìn xem Ngài
làmứng nghiệm Lời Ngài. Ngài đang chờ đợi.

191 Khi những quả bom nguyên tử, và dân chúng hoảng sợ; và
Lầu Năm Góc, họ không biết làm gì; và các dấu hiệu huyền bí
trên bầu trời, về những đĩa bay, và mọi điều mà Đức Chúa Trời
đã tiên đoán: Đó là lúc dành cho Ê-li đó, (người ở nơi nào đó),
dấy lên trước mặt.

192 Hãy để cho dân sự, hãy để cho bầy nhỏ đó, dân sót lại nhỏ bé
đó mà Đức Chúa Trời sẽ ban cho người, hãy để cho dân còn sót
lại ít ỏi đó đi đến kêu cầu với Đức Chúa Trời, và xem những gì
xảy ra. Sẽ có một đấu trường quốc gia. Sẽ có một quyền lực mà
họ chưa bao giờ thấy trước đó. Nan đề của nó là, thời đại này, sẽ
quá trễ cho họ vào lúc đó. Các cánh cửa sẽ bị đóng lại. Vậy, hãy
nhớ, chúng ta đang ở kỳ sau rốt. Hãy cầu nguyện.

193 Hãy nhìn những gì chúng ta gọi là chức vụ hôm nay. Chúng
ta có cái gì? Bây giờ, để kết thúc, tôi muốn nói điều này. Chúng
ta đã có gì? Chúng ta chẳng có gì cả. Một vài người trong những
lãnh tụ vĩ đại nhất của chúng ta, những nhà truyền giáo vĩ đại
nhất của chúng ta; một trong những nhà truyền giáo vĩ đại của
chúng ta đã nói, “Nếu tôi có thể tìm được mười phần trăm của
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những người trở lại đạo của tôi còn đứng vững, một năm, tôi sẽ
biết ơn lắm.” Khi mà, thậm chí không nhìn nhận xa hơn Finney,
đã có chínmươi bảy phần trăm trong họ.

Phao-lô có một trăm cộng hàng trăm, hàng trăm cộng thêm
hàng trăm. Một người được cứu, và, người đó thật được đầy
dẫy, thưa anh em, người đó đi và bảo cho người nào đó khác;
người đó nói cho người nào khác; và người đó nói cho người nào
khác; thành ra hàng triệu. Tại sao? Họ đã có điều gì đó. Họ đã ở
trên Lời.

194 Ngày nay, chúng ta chỉ suy nghĩ về những đám đông lớn. Nó
là gì? Nó là một tổ chức chính trị. Nếu chúng ta đến, nhà truyền
giáo vĩ đại nào đó đến với thành phố, cái gì đến trước tiên? Một
nhóm người. Nếu tất cả những người Giám Lý, Báp-tít, Trưởng
Lão, tất cả họ, họ tạo nên một điểm số nhỏ mà, họ, “Ông ta chỉ
có thể giảng điều này, và ông ta không thể giảng điều kia, và ông
ta không thể giảng điều này, nhưng ông ta có thể giảng điều kia,”
anh em đã có được điều gì?

195 Và họ bước lên đó, những người nữ. Tôi đang nói về những
người Ngũ Tuần. Những người nữ đi vào đó, lên chỗ bàn thờ, họ
bắt đầu khẩn nài.

196 Tôi luôn luôn chống lại sự kêu gọi tin nhận. Có thể nói nó
không hại gì. Tôi không tin vào chúng. Chẳng có chuyện như thế
trong Kinh Thánh. Làm thế nào người nào có thể đến nếu Đức
Chúa Trời không kêu gọi người ấy? Anh em không thể giữ họ
tránh xa. Anh em không phải kêu gọi điều gì. Đức Chúa Trời đã
kêu gọi người ấy. Kêu gọi tin nhận là ý tưởng của người Giám Lý.
Đúng vậy. Những sự kêu gọi tin nhận, họ giữ người ta, nói, “John
này, anhbiết đấy,mẹ của anhđãquađời cách đây đã lâu rồi.”

197 “Ồ-ồ-ồ, vâng, thưa anh, ồ-ồ!” Đó không phải là sự cải đạo.

198 Ở đây, cách đâymột vài đêm, chúng tôi đã cómột cuộc trưng
bày tại Louisville, về một phụ nữ mang vào một bình đựng tro
hỏa táng, đặt trên bệ của kho quân trang. “Hàng trăm người,”
nói, “chạy đến bàn thờ.” Tin Lành không phải là một nỗi sợ hãi.
Đó không phải là một cảm xúc cảm thông. Nó là sự trở lại đạo
của niềm tin thuyết phục.
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199 Hãy xem trong những buổi nhóm nầy, những nhà truyền bá
phúc âm vĩ đại này, và thậm chí trong chức vụ khiêm nhường
nhỏ bé của tôi, không loại trừ tôi. Đôi khi tôi cảm thấy như hổ
thẹn, đi ra. Đúng vậy. Chúng ta thì làm gì? Đứng và kêu gọi tin
nhận và thuyết phục họ. Những cô bé đi lên đó, và tất cả nhai
kẹo cao su, nói, “Thấy không? Thấy không? Tôi đang đi. Ừ-m.”
Những người nữ này đi lên đó, với tóc uốn bồng bềnh và mặt
mày sơn phết, những người Ngũ Tuần, và đi vào, và đi ra, và nói
họ đã nói tiếng lạ. Và chẳng hề để cho tóc họ mọc dài ra, và vẫn
làm những điều y như họ đã làm. Anh em bảo tôi đó là sự trở
lại đạo sao? Đó là sự nhạo báng Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói,
“Thật là tội lỗi và điều hổ nhục cho họ cắt tóc mình đi.” Làm thế
nào một người nữ với mái tóc ngắn quá vai có thể định tội một
người nữ mặt mày son phấn? Nghe điều đó có thể tốt. Giờ đang
đến, cho đến khi cái rìu được đặt bên gốc cây. Và mọi cây không
sanh ra trái tốt bị chặt xuống.
200 Có chuyện gì vậy? Nó sai rồi, bởi vì những thầy giảng gọi là,
hiện đại của chúng ta ngoài đây, đám đông lớn và những kiểu áo
sơ mi mới vào nghề, các tổ chức chẳng hiểu biết gì về Đức Chúa
Trời hơn người Hottentot biết về đêm Ai Cập, khi điều đó đến.
Họ đi lên đó…
201 Chuyện gì xảy ra nếu dân sự tại lễ Ngũ Tuần đã đi lên đó và
nói, “Bây giờ, Chúa Jêsus đã ra lệnh cho chúng tôi rằng chúng tôi
nên đi lên đây và ở lại cho đến lúc chúng tôi nhận lãnh quyền
phép từ trên Cao. Vậy thì, hỡi các anh em, chúng tôi đã có mặt ở
đây chín ngày, rồi. Chúng ta hãy chấp nhận điều đó, bởi đức tin.
Bây giờ, chúng tôi có Đức Thánh Linh. Chúng tôi đi ra, vì chúng
tôi đã có mặt ở đây. Chúng tôi đã thực hiện những gì mà Chúa
Jêsus đã bảo chúng tôi làm”? Chẳnghề có kinhnghiệmnào cả.
202 Xin cho tôi bảo cho anh em đôi điều. Tôi biết điều này được
ghi âm, nhưng dẫu sao đi nữa, tôi phải nói. Hãy lắng nghe. Tôi
sắp bảo cho anh em đôi điều. Nó là một sự xấu hổ. Dân sự đang
cố gắng…Tôi chưa bao giờ tin rằng Đức Thánh Linh đang “rung
lắc.” Tôi không bao giờ tin rằng Đức Thánh Linh là “chứng cớ của
việc nói tiếng lạ, hay kêu lớn, hay la hét.” Chúng chỉ là những
xúc cảm. Tôi tin Đức Thánh Linh có thể làm điều đó. Nhưng Đức
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Thánh Linh là lập đền tạm Thần tính. Tôi tin một nhóm lớn dân
sự mà tuyên bố có Đức Thánh Linh lại không biết gì về Nó. Anh
em gặp Đức Chúa Trời.

203 Như thế nào, vàoNgày lễNgũTuần, họ đãnói…Bây giờ, giống
như những người Báp-tít ngày nay, người Trưởng Lão và những
người GiámLý, tôi hỏi, “Anh có tin anh đã có…?”

204 “Ồ, vâng, chúng tôi chấp nhận Nó, bởi đức tin.” Bởi đức tin,
chẳng là gì cả. Đó không phải Nó.

205 Đó là cảm xúc, anh em thích nhìn mặt trời lặn, anh em đứng
và quan sát mặt trời lặn xuống, và khóc, và nước mắt chảy
xuống, đó không phải là Đức Chúa Trời, đó là cảm xúc, từ điều
gì đó mà ở trong anh em. Anh em nghe người nào đó bị đau ốm,
hay người nào đó đang hấp hối, anh em gào lên và kêu khóc. Đó
không phải là Đức Chúa Trời. Đó là cảm xúc con người. Làm thế
nào Đức Chúa Trời…

206 Tôi đã nhìn thấy dân chúng tại một môn chơi bóng, trở nên
sung sướng quá đến nỗi họ nói lắp bắp, mọi điều khác. Đừng
có bảo tôi.

Chúng tôi cầnmột cuộc phục hưng,một sự cứu rỗi. Và những
người Ngũ Tuần đến gần, đưa dân sự vào khuôn, và bảo họ, “Khi
người ta nói tiếng lạ, là họ có Đức Thánh Linh.” Và một số người
trong họ sốngmọi kiểu đời sống, sau đó.

Hỡi anh em, hãy lắng nghe. Vào Ngày lễ Ngũ Tuần, nó đã
không phải vậy. Họ đã không bao giờ dựa vào tiếng lạ nào hay
điều gì cả. Trong lúc họ ở đó, đang đứng trong một chỗ, đồng
một lòng, Đức Chúa Trời đã giáng xuống, rõ ràng, giữa vòng họ.
Họ đã thấy, mỗi người trong họ, với những cái lưỡi bằng Lửa,
gần như thế, lơ lững trên đầu họ. Đức Chúa Trời đã ở tại đó. Đó
không phải là, “Tin nhận nó bởi đức tin, hay cảm xúc nào đó.”
Họ đã được đầy dẫy Đức Thánh Linh, và rồi đi ra và bắt đầu nói
tiếng lạ. Nhưng, trước tiên, họ đã gặpĐức Chúa Trời.

Đó là vấn đề hôm nay. Người ta trở nên tiến dần tới chỗ
bị phấn khích, cảm xúc, và đó không phải là Đức Thánh Linh.
Đức Thánh Linh là Thần tính đền tạm. Những lời của anh em là
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những Lời Ngài. Tôi nói với anh em, những gì chúng ta cần ngày
hôm nay, là một sự kêu gọi.

207 Người ta đi vào, những người nữ như thế, đi vào, nói tiếng
lạ, đi trở ra. Và anh em đi đến những chỗ của họ nơi mà họ có
những giáo hội của họ…

208 Tôi mong rằng Billy đang ngồi đây. Tôi vừa nhận một lá thư
từ nơi nào ở dưới đó, ngày nọ, chỗ mà một người nữ đã nói, “Tôi
thuộc vềmột tổ chứcnàođó, vĩ đại…” tổ chức lớnnhất củanhững
người Ngũ Tuần, tổ chức lớn theo phái Ba ngôi. Họ nói, “Tất cả
những người nữ chúng tôi, Anh Branham, tất cả đều cắt tóc. Tôi
đã để tóc đen dài.” Chị ấy nói, “Tôi luôn luôn thích nó, bởi vì tôi
tin nó thuộc về Chúa.” Nói, “Tôi chưa bao giờ trang điểm. Giáo
hội chúng tôi dạy rằng điều đó thì lỗi thời.” Nói, “Họ bảo tôi, khi
tôi quấn tóc lên thành búi, trên phía sau, họ nói, ‘Trông kìa, chị
mang bánh xe xẹp lốp phía sau,’ và tất cả như thế. Nói, ‘Chị đang
mang một bánh xe xẹp—xẹp lốp ở sau đầu chị.’” Và nói, “Cuối
cùng, chồng tôi nói, ‘Sao em không cắt tóc và giống như những
người còn lại của họ?’”

Hiện giờ tôi đã có lá thư gởi tới chị ấy.

Chị ấy nói, “Có phải là vậy không? Tôi đã nghe một trong
những cuộn băng của anh, rằng phép báp-têm Cơ-đốc là nhơn
Danh của Chúa Jêsus Christ.” Vậy thì, anh chị em biết những gì
chị ấy sẽ nhậnđược. Phải không? Chị ấynói, “Hãynói cho tôi biết,
AnhBranham. Tôi đang đói. Tôimuốnbiết tôi đã làmgì.”

209 Tôi sẽ nói, “Thật xấu hổ cho người chồng sa sút đó của chị.
Và nhóm người không tin Chúa đó mà chị đang thờ phượng với,
hãy ra khỏi vòng họ.” Đúng. Đức Chúa Trời không thể thay đổi.
Khi Đức Chúa Trời nói điều gì, Ngài có ý nói điều đó. Tôi không
quan tâm có bao nhiêu thầy giảng sa ngã muốn thỏa hiệp, để có
một tổ chức lớn hay một nhóm. Chúng ta cần có những người
đem sự cứu rỗi. Những người mà sẽ đứng lên và để cho những
người vợ của họ làm giống như thế, tôi có ít tin tưởng trong kinh
nghiệm của anh chị em là một Cơ-đốc nhân. Đúng. Hãy ăn năn,
hoặc hưmất! Chà, chao ôi!
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210 Đi vào như thế, gia nhập các giáo hội, các giáo hội Ngũ Tuần,
quay trở ra và không hề thay đổi chút nào; ở lại điều giống
như vậy, không hề di chuyển một chút nào. Ồ, chao ôi! Đó là
gì? Những Giê-sa-bên hiện đại. Chỉ có một người nữ trong Kinh
Thánh từng tô vẽ mặt mình, và Đức Chúa Trời đã để những con
chó ăn thịt bà. Những Giê-sa-bên hiện đại kéo theo những A-háp
bằng cách nắm lấy cổ áo của họ, bất cứ người nam nhu nhược
nào mà sẽ để cho vợ mình làm giống như thế, mặc đồ ngắn và
các thứ, và đi ra trên đường phố ở đây và mặc những chiếc áo
đầm chật sát da trông giống như bít tất bó sát da như thế. Và
đi…Tôi không nói như thế để đùa giỡn. Đây không phải là một
chỗ để đùa giỡn. Đây là Lời Đức Chúa Trời. Nó thì đúng. Đúng.
Bước đi trên đường phố, với chiếc đầm quá chật, trên người, cho
đến nỗi cô ta không thể bước đi được. Rồi, người đàn ông nào
đó có nhận xét về cô ấy, và anh em muốn đánh anh ta. Anh em
nên vả vào hàm mình, đúng vậy, vì để cho nàng làm điều đó.
Điều đó tỏ cho thấy anh em được tạo nên từ cái gì. Điều đó hoàn
toàn đúng.

211 Những gì chúng ta cần là Phúc âm. Đức Chúa Trời, dấy người
nào đó lên để trở lại ngay với Lời. Đức Chúa Trời phán thậm chí
không phải là điều đúng đắn cho người nữ đến nhà thờ và cầu
nguyện với mái tóc ngắn của mình. Và một người đàn bà cắt tóc
mình, thì…người đàn ông hoàn toàn có quyền ly dị nàng. Nàng là
một người nữ làm ô danh. Kinh Thánh nói vậy. Nàng làm ô nhục
cho chồng nàng. Có lẽ nàng không biết về điều đó. Bất cứ người
nữ nàomàmặc đồ ngắn đều ô nhục. Nàng có thể không biết điều
đó. Thưa quý bà, tôi không đang cố gắng làm tổn thương quý bà
quý cô. Tôi đang cố gắng để cứu chị em ra khỏi hồ lửa, và địa
ngục. Hãy ăn năn!

212 “Ồ,” anh chị em nói, “tôi có Đức Thánh Linh.” Thế thì hãy
hành động giống như thế, với Đức Chúa Trời lập bàn thờ bên
trong anh chị em, chính Đức Chúa Trời mà đã bảo cho anh chị
em không làm điều đó?

213 “Ồ,” anh chị em nói, “tôi nói tiếng lạ.” Tôi đã thấy ma quỷ
nói tiếng lạ. Tôi đã thấy, tại Phi châu, người ta uống huyết từ sọ
người, và nói tiếng lạ và kêu cầu với ma quỷ. Tôi đã ở trong các
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trại của những tay phù thủy và thầy pháp, chỗ họ nói tiếng lạ
và thông giải nó. Tôi đã thấy những cây bút chì nằm trên bàn và
viết những thứ tiếng không biết, và người đó đến gần, thông giải
nó. Nó có thực. Đừng bảo tôi về những tiếng lạ. Chúng ta đã có
nó nhiều quá lúc này.

Tuy nhiên, tôi tin rằng Đức Chúa Trời cómột thứ tiếng không
biết. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời phán bằng những ngôn ngữ lạ,
nhưng đừng dựa trên điều đó. Phao-lô bảo, “Dầu tôi nói được
các thứ tiếng của loài người và các Thiên sứ, nhưng không có
Đức Thánh Linh, thì tôi cũng chẳng ra gì. Dầu tôi có thể dời núi
được…”

214 Nhiều người đang cố gắng nói, “Ồ, đây là một vĩ nhân của
Đức Chúa Trời. Anh em nên thấy những phép lạ vĩ đại.” Ồ, ma
quỷ chữa lành…

Ma quỷ đi ra và thực hiện những việc giống như thế. Tôi biết
những tay phù thủy đi ra, và những việc giống như thế, có tạp
dề choàng quanh nó giống như thế . Họ bỏ tiền vào. Bà ta lấy tóc
ra từ phía sau đầu mình, xoắn nó trong máu và ném nó vào. Và
dân chúng họ là những người thật thà, đang tin. Đó không phải
là con người. Đó chính là những người tin họ đang đến gần Đức
Chúa Trời, qua gã phù thủy.

215 Há Chúa Jêsus chẳng đã nói, “Nhiều người sẽ đến với Ta vào
ngày đó, và nói, ‘Tôi đã có những chiến dịch chữa lành lớn’”?
Đó không phải là dấu hiệu. Nó là dấu hiệu chúng ta đang ở
thời kỳ cuối cùng. Há Đức Chúa Jêsus chẳng đã nói, trong Ma-
thi-ơ chương 24, cũng, khoảng câu thứ 24, 24:24? Và Ngài phán,
“Những tiên tri giả sẽ dấy lên trong thời sau rốt và tỏ cho thấy
nhữngdấuhiệu lớn thật nhiều đếnnỗi họ sẽ lừa dối chínhnhững
người được Chọn nếu có thể được.” Nhưng những người được
Chọn đang đứng trên Lời. Họ biết dấu hiệu thật là gì.

216 Làm thế nào một người có thể, làm những điều nầy, lại chối
bỏ Đức tin của Đức Chúa Trời, nói rằng ông là tiên tri từ Chúa?
Làm sao có thể làmột người như thế trên đời?

Người đó có thể là một tiên tri, giống như những người dưới
đó trong thời của A-háp và Giô-sa-phát, khi Mi-chê đứng lên.
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Nhưng họ đã có một người ở dưới đó mà đứng trên Lời, Ê-li. Lời
của Chúa đã được chép, rằng A-háp sẽ đi đến kết thúc của ông
ta, và khải tượng của Ê-li đã có với điều đó.
217 Và bất cứ người nào, bất cứ người nào mà tự xưng mình
thuộc linh hay một tiên tri, hiểu biết rằng mỗi Lời của Đây là
thực. Làm thế nào người đó có thể là một người theo thuyết ba
ngôi? Làm thế nào người đó có thể làm báp-têm trong danh của
“Cha, Con, và Thánh Linh,” và nói rằng ông ta được xức dầu bằng
Thánh Linh? Làm thế nào ông ta có thể dạy cho dân sự lỗi lầm
đó, mà vẫn được xức dầu bằng Thánh Linh? Điều đó không thể
thực hiện được. Đó là sự không thể được.
218 Tôi nhận ra điều đó không được ưa chuộng. Nhưng chúng ta
khôngmuốnđược ưa chuộng. Anh emmuốn trung thực.

Bây giờ, Giê-sa-bên vànhữngA-háp. Vâng, thưa quý vị.
219 Tại sao, tại sao họ làm điều đó? Tại sao họ những người nữ
làm, cứ cắt tóc ngắn quá vai, và trang điểm, và đi ra và mặc
những đồ ngắn khi những người đàn ông đang đến gần, và các
thứ giống như thế, những người chồng của họ làm điều đó? Bởi
vì họ không có một vị tiên tri thật trong bục giảng của họ, để nói
cho họ Lẽ thật. Người ta bảo họ, “Ồ, điều đó chẳng quan trọng gì.
Điều đó được thôi. Bạn không phải làmvới điều đó.” Bạn!
220 Đó là Lời của Chúa. Kinh Thánh nói, “Bất kỳ người nữ nào
mặc bộ quần áo dành cho đàn ông là một điều gớm ghiếc trước
mặt Đức Chúa Trời.” Đức Chúa Trời không thay đổi. Làm thế nào
Ngài có thể thay đổi và làĐức ChúaTrời được?Ngài là vô hạn.
221 Họ cần một vị tiên tri thật để bảo cho họ rằng đó là dấu
hiệu của sự cuối cùng. Kinh Thánh đã nói họ sẽ làm điều đó.
Ê-sai, chương thứ 5, đã nói những người nữ sẽ làm điều đó trong
những ngày sau rốt. Chính xác. Vì thế, họ đấy.
222 Nhưng họ nói họ đã có một vị tiên tri trong bục giảng, sợ Lời
củaĐức Chúa Trời. Không phải…Ông ta sợ hội chúng.

Chúng ta hãy cầu nguyện để Đức Chúa Trời ban đến cho
chúng ta Ánh Sáng muộn màng đó, Ánh Sáng chiều tối, sai đến
cho chúng ta con ngườimàNgài đã hứa thực hiện, choHội thánh
được chọn,mà sẽ bảo cho họ điều gì là Lẽ thật, đứng trên Lời Đức
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Chúa Trời. Để cho những Giê-sa-bên và những A-háp, rồi người
ta sẽ phân rẽ họ. Điều đó chính xác.

223 Hãy nhớ khi những người nữ bắt đầu hành động giống như
thế. Bây giờ cứ trở lại một chút, khi họ bắt đầu cắt mái tóc của
họ và hành động như thế. Khi những người nữ bắt đầu hành
động giống như thế, đó là vào lúc đó và mùa đó mà Ê-li trong
những ngày sau rốt xuất hiện với dấu hiệu thời đại sau rốt, với
dấu hiệu thời đại sau rốt giống như đã xảy ra trong thời của Lót.
Hiểu không? Dấu hiệu thời đại sau rốt; khi những người nữ bắt
đầu hành động giống như thế. Họ đang hành động giống như thế
hiện nay. Ấy là vào lúc đó mà Ê-li-sê xuất hiện, càn quét và kêu
gọi, quở trách và phá bỏ, đúng, với dấu hiệu của Đức Chúa Trời ở
phía sau ông, đang tiến tới. Bấy giờ ông sẽ không gọi một nhóm
lớn. Kinh Thánh nói, “Hỡi bầy nhỏ, đừng sợ, vì Cha các ngươi
đã bằng lòng cho các ngươi Nước trời.” Đúng vậy. Điều đó hoàn
toàn chính xác.

224 Ông phải bị tất cả chối bỏ ngoài bầy nhỏ, vì ông giống Ê-li với
bảy trămngười củamình, vàGiăng với bầynhỏ củamình. Vâng.

225 Anh em thấy chúng ta đang đứng ở đâu hôm nay? Chúng ta
phải quay trở lại với Ngũ Tuần ban đầu. Chúng ta phải quay trở
lại với những việc của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải quay trở lại.
Hỡi anh, chị em, đừng bị lừa phỉnh trong kinh nghiệm củamình.
Chúng ta—chúng ta đang chờ đợi thì giờ đó.

226 Anh em đừng cứ nói, “Tôi—tôi hi vọng như vậy. Tôi tin, tôi
tin nhận Nó bởi đức tin.” Anh em đừng làm thế. Anh em gặp Đức
Chúa Trời, mặt đối mặt, và anh em được đầy dẫy Thánh Linh, và
rồi anh em quan sát những gì xảy ra. Và nếu linh đó ở trong anh
em nghịch lại Lời nầy, thế thì anh em hãy để mặc linh đó. Hãy đi
kiếm một…Hãy cầu nguyện để Đức Chúa Trời ban cho anh em
Thánh Linh Ngài, vậy.

227 Khi Linh nầy dấy lên trong ngày sau rốt, Nó sẽ là một cảnh
báo chống lại họ, là những kẻ giả dối. Hiểu không? Bởi vì, Giăng
đã nói, “Đừng có tự nghĩ trong lòng mình rằng chúng ta…rằng
các ngươi ‘có Áp-ra-ham là tổ phụ chúng ta.’” Chúng ta có…
Chúng ta là…
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“Chúng ta, tổ phụ chúng ta là những tín đồ Giám Lý, Báp-tít,
Trưởng Lão, hay Ngũ Tuần.” Đừng nghĩ để nói rằng, các ngươi,
“Đức Chúa Trời,” và các ngươi là con cháu Áp-ra-ham, vì Đức
Chúa Trời có thể khiến cho những hòn đá nầy dấy lên thành
những con cái cho Áp-ra-ham. Đừng nghĩ bởi vì các ngươi là
người Ngũ Tuần, rằng các ngươi sẽ biện hộ. Không chút nào. Đức
Chúa Trời có thể khiến những hòn đá này sanh ra con cái cho Áp-
ra-ham. Điều đó hoàn toàn đúng. Vâng, thưa quý vị.

228 Chỉ giảng Lời Đức Chúa Trời, trong sự chân thật của ngày sau
rốt, là lời tiên tri của người.

229 Nếu các bạn sẽ…xin cho tôi chỉ trở lại đây chỉ một phút,
để tôi tỏ ra cho anh em cách chúng ta có thể tìm thấy như thế
nào. Tôi có nhiều câu Kinh Thánh được viết xuống ở đây. Tôi
chỉ đang tham khảo Chúng. Tôi muốn đọc một câu cho anh em.
Từ, trước tiên, chúng ta hãy, chúng ta hãy lấy…Chúng ta hãy lấy
Phục truyền Luật lệ ký, chương thứ 18, và chúng ta sẽ tìm ra,
chỉ trong một phút. Chỉ vậy, trước khi chúng ta kết thúc tại đây,
để tôi có thể đọc câu Kinh Thánh này cho anh em. Trong Phục
truyền Luật lệ ký, chương thứ 18, được rồi, và chúng ta hãy xem
nào. Chương thứ 18 câu 20, Phục truyền Luật lệ ký, 20:

Nhưng kẻ tiên tri, có lòng kiêu ngạo nhân danh Ta nói
điều chi, mà Ta không biểu người nói, hay là nhân danh
các thần khác (số nhiều) mà nói, thì kẻ tiên tri ấy phải
chết.

Đúng thế. Chết thuộc linh. Được rồi. “Linh hồn nào phạm tội,
thì nó sẽ chết.” Chúng ta chỉ có một Đức Chúa Trời, không phải
“những Đức Chúa Trời.”

Vànếu ngươi nói trong lòng ngươi rằng, Làmsao chúng
ta nhìn biết được lời nào là lời CHÚA đã…không có phán?

“Làm thế nào chúng ta sẽ biết được? Sẽ có nhiều người trong
họ, làm thế nào chúng ta sẽ biết được? Người này nói điều đó,
người khác nói điều này; giống như người nói điều này, và người
khác nữa nói điều đó, và đại loại như vậy.” Bây giờ hãy xem.
Chúng ta biết.
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Khi kẻ tiên tri nhân danh CHÚA nói, nếu lời người nói
không xảy đến, cũng không ứng nghiệm, ấy là lờimà CHÚA
chẳng có phán, nhưng kẻ tiên tri đó bởi sự kiêu ngạo mà
nói ra: các ngươi sẽ không sợ người.

230 Nếu Đức Chúa Trời đã không phán điều đó, thế thì đừng
sợ nó. Nó, điều đó thì được thôi, cứ tiếp tục và quên nó đi.
Hiểu không?

231 Bây giờ hãy nhìn vào những gì chúng ta nghe ngày nay. Tín
Điều các Sứ đồ, tín điều của Giám Lý, tín điều của Báp-tít, tín
điều của Ngũ Tuần, tín điều, tín điều, tín điều. Tín điều là gì?
Anh em nhận nó ở đâu? Tôi thách thức bất kỳ người nào chỉ cho
tôi Tín điều các Sứ đồ trong Kinh Thánh. Tôi tin không có một
điều như vậy.

Nếu các sứ đồ đã từng có bất kỳ tín điều nàomà họ bám vào,
nó là đây: “Mỗi người trong anh chị em hãy ăn năn, và chịu báp-
têm trong Danh Chúa Jêsus Christ cho sự tha tội mình, và anh
chị em sẽ nhận lãnh sự ban cho của Đức Thánh Linh. Vì lời hứa
là thuộc về anh chị em.”

Thưa các bạn, các bạn há không thấy chúng ta ở đâu sao?
Chúng ta đang ở trong một tình trạng kinh khủng. Đó là gì? Dấu
hiệu thật mà bị xem thường.

232 Giờ đây, anh chị em là những người nam và người nữ, hầu
hết anh chị em, và anh chị em là con cái của Đức Chúa Trời.
Đừng xem thường điều đó. Hãy nhớ rằng chúng ta được cho là
có những điều này. Chúng được cho là xảy ra vào ngày này, trong
thì giờ này mà chúng ta đang sống trong bây giờ. Đây là thì giờ,
ngay trước sự Đến của Đấng Mê-si, được cho là có một lời loan
báo đến từ Đức Chúa Trời.

Tôi xin đọc điều đó cho anh em. Chúng ta hãy trở lại Ma-la-
chi. Đó là sách cuối cùng trong Cựu Ước, và lắng nghe những gì
Ngài nói ở đây trong Ma-la-chi. Thế thì chúng ta…Hãy nghe điều
này chỉ một phút.

Bây giờ, nếu anh emđểý,Ma-la-chi 3, đangnói khi Chúa Jêsus
phán về Giăng sẽ đến:
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Nầy, Ta sẽ sai sứ giả Ta, và người sẽ dọn đường trước
mặt Ta: và Chúa, mà các ngươi tìm kiếm, sẽ thình lình
vào trong đền thờ Ngài, tức là sứ giả của giao ước, mà
các ngươi trông mong: nầy, Ngài sẽ đến, CHÚA vạn quân
phán vậy.

233 Đó là Giăng, loan báo về sự đến của Chúa Jêsus. Và Ngài đã
đến đền thờ, chính xác những gì Ngài đã phán, Sứ giả của giao
ước, Thiên sứ đã ở với…trong đồng vắng với—với các môn đồ,
hay với dân Y-sơ-ra-ên. Anh chị em tin Ngài là Sứ giả đó không?
Ồ, Ngài phán, “Ta đến từ Đức Chúa Trời, và Ta đi về cùng Đức
Chúa Trời.”

234 Vậy thì, tại sao Phao-lô đã bị một căn bệnh? Để giữ ông hạ
mình xuống.

Sau khi Chúa Jêsus đã bị chết, và chôn, và đã sống lại; saumột
thời gian dài, Phao-lô đã gặp Ngài, mặt đối mặt, trên đường đến
thành Đa-mách. (Ngài phán, “Ta đến từ Đức Chúa Trời, và đi về
cùng Đức Chúa Trời.”) Phao-lô ngước lên. Cómột Ánh Sáng lớn ở
đó, TrụLửa giốngnhưvậyđó. Anh emcóbiết tôi đangnói về điều
gì không? Cũng Trụ Lửa đó. Và Phao-lô đã trò chuyện với Ngài,
và Ngài trò chuyện đáp lại Phao-lô. Dân chúng đã không nghe
Ngài. Họ đã không nghe Ngài. Nhưng Phao-lô đã nghe Ngài. Ngài
phán, “Hỡi Sau-lơ, Sau-lơ, sao ngươi bắt bớ Ta?”

Ông thưa, “Lạy Chúa, Chúa là Ai?”

235 Ngài đáp, “Ta là Jêsus. Bây giờ hãy đứng dậy và đi vào đường
gọi là Ngay Thẳng. Từ chỗ đó trở đi ngươi sẽ được bảo cho hay
nữa. Ta có một vị tiên tri đang đi lên đó để bảo cho ngươi những
gì để làm, ngươi biết đó. Và cách để…”

236 Phao-lô được mang xuống, chịu báp-têm, và kêu cầu Chúa,
đã nhận lãnh Đức Thánh Linh.

Và Phao-lô nói, “Tôi đã có một sự yếu đuối trong xác thịt, mà
đã được ban cho tôi, một con quỷ, một quỷ sứ, để vả tôi,” điều đó
giống như, “hết quả đấm nầy đến quả đấm khác.” Ông có thể trở
nên tốt hơn, và rồi nó lại đến, đánh ông lần nữa. Nói, “Đã ba lần
tôi cầu nguyện Chúa, cho nó lìa xa tôi, nhưng Chúa phán, ‘Hỡi
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Phao-lô, ân điển Ta đủ cho ngươi rồi.’” Rồi nói, “E rằng tôi sẽ lên
mìnhkiêungạo…bởi sự cao trọng cả thể của sự tỏ ra ấy chăng.”

Ông đã có sự khải thị, nhiều hơn, Phi-e-rơ, Gia-cơ, Giăng, hay
bất cứ người nào trong họ. Ông đã gặp Ngài sau khi Ngài đã đi có
lẽ được hai năm, hay hơn thế, đứng trong Trụ Lửa, trò chuyện
với ông. Càng vĩ đại hơn biết bao đến ngày hôm nay, hai ngàn
năm, và Ngài vẫn sống! A-men.
237 Ông nói, “Có một điều đã được ban cho ta, e rằng ta có thể
lên mình kiêu ngạo, nói rằng, ‘Bây giờ, hỡi anh em, tôi ở trên hết
thảy anh em. Hiểu không? Tôi—tôi đã nhìn thấy Ngài sau khi
Ngài từ kẻ chết sống lại, và tôi đã trò chuyện với Ngài. Tôi…’ E
rằng tôi lên mình kiêu ngạo, có điều gì đó ban cho tôi, để giữ tôi
khiêm nhường.” Vâng.
238 Ông chính là người đã bảo cho họ chịu phép báp-têm lại, lần
nữa, nhơnDanhChúa Jêsus. Nói, “Nếumột Thiên sứ từTrời…”
239 Ôngnói, “Tôi đã khôngđi lên trườnghọc củahọ, bất kỳ chúng
ở đâu.” Nói, “Ta đã không đi lên Giê-ru-sa-lem ngay, và không đi
trong mười bốn năm.” Nói, “Ta đã đi xuống Ai Cập, đi vào châu
Á dưới đó.” Và ông đã cầu vấn Chúa, đã có mặt dưới đó gần ba
năm, nghiên cứu Cựu Ước, xem nó được so sánh với tất cả. Khi
ông quay trở lại, trong mười bốn năm sau đó, ông đã gặp Phi-e-
rơ và những sứ đồ khác, và đã có cùng Tin Lành, được báp-têm
cùng một cách, và đã làm những việc giống nhau. A-men. Ông
biết điều đó là đúng. Vâng, thưa quý vị.
240 Hãy lắng nghe Ma-la-chi bây giờ, qua ở đây, Ma-la-chi 3. Bây
giờ, nếu có thể, hãy để tôi làm thật rõ ràng điều này cho anh chị
em. Tôi tin…chúng ta hãy giở thật dễ dàng bây giờ đến Ma-thi-ơ
chương thứ 11, và xem thử nếu tôi…tôi có thể đọc nhầm chỗ nầy,
tôi nghĩ tôi đã có đoạn đó rồi, tôi có thể phải nhìn nó trước hết để
xemnó.Ma-thi-ơ 11. Chúng ta hãy xem. Bắt đầu ở:

Và xảy ra, khi Đức Chúa Jêsus đã xong sự truyền dạy
củaNgài chomười haimôn đồ rồi, Ngài bèn lìa khỏi đặng
đi dạy dỗ và giảng trong các thành của họ.

Và…Bấy giờ khi Giăng…nghe nói rằng Ngài đã…ở trong
ngục nghe nói về các công việc của Đấng Christ, đã…ngục
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nghe các công việc của Đấng Christ, người sai hai môn đồ
mình,

Và đến thưa cùng Ngài rằng, Thầy có phải là Đấng phải
đến, hay là chúng tôi còn phải đợi đấng khác chăng?

Mắt đại bàng của Giăng đã bị che mờ đi, dưới đó trong tù.
Hiểu không?

Đức Chúa Jêsus đáp và phán với người, Hãy đi…tỏ lại
cùng Giăng những điều này mà các ngươi ngươi…nghe
và thấy:

“Giăng là một tiên tri. Và nếu người sẽ—người sẽ nghe điều
này, về những gì đang diễn ra, người sẽ biết Ta là Ai.” Hiểu
không? Ngài phán:

Kẻ mù được thấy,…kẻ què bước đi, kẻ phung được
sạch,…kẻ điếc được nghe, và kẻ chết được sống lại,…

“Và tất cả những hệ phái họp cùng nhau”? Nó không nói như
thế, phải không? Không. Nó không. Nó nói:

…kẻ què bước đi, kẻ phung được sạch,…kẻ điếc được
nghe, và kẻ chết được sống lại, và kẻ nghèo được nghe
giảng Tin lành cho họ.

Đó là dấu hiệu. Hãy xem:

Và khi họ ra về…

Và phước cho ai, người mà chẳng…vấp phạm vì cớ Ta.

Nào hãy xem: “Phước cho ai chẳng vấp phạm vì cớ Ta,” nói
cách khác, hay là, “hổ thẹn vì Ta. Phước cho người nào sẽ không
hổ thẹn về Ta.” Hiểu không?

…khi họ ra về, Đức Chúa Jêsus bắt đầu phán về việc
Giăng cho đám đông nghe, Các ngươi đã đi xem chi trong
đồng vắng?

Bây giờ hãy quan sát vị tiên tri này:

…Các ngươi đã đi xem chi trong đồng vắng? Một cây
sậy bị gió rung chăng?

Không phải Giăng. Ồ, không. “Các ngươi dòng dõi rắn lục,”
ông nói với họ các giáo phái, “ai đã cảnh báo các ngươi trốn khỏi
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cơn thạnh nộ sắp đến? Đừng bắt đầu nói, ‘Chúng tôi thuộc về
điều này và điều kia, vì Đức Chúa Trời có thể khiến những hòn
đá này sanh ra các con cái.’” Ồ, thưa anh em, đó không phải là
cây sậy bị rung bởimột ngọn gió, với người.

…Một cây sậy bị gió rung chăng?

Hay các ngươi đi ra xem cái chi nữa? Có phải xemngười
mặc áo mềm mịn chăng? (Phải thay đồ hai hay ba lần
trong lúc ông ta đang giảng chăng?) kìa, những người
mặc y phục, áo mềm mịn thì ở trong cung vua.

Họ là nhữngmục sư truyền đạomà đi ra và hôn những bé sơ
sinh, anh embiết đấy, và—và làmđámcưới cho những người trẻ,
và—và đi đến trường học và có những cuộc nói chuyện tri thức,
và, anh em biết đấy, tất cả những người nhu nhược nhỏ bé này.
Hiểu không? Hiểu không? Ông ta không vung lên thanh gươm
hai lưỡi ngoài đây trên trận tiền. “Các ngươi sẽ đi ra xem chi,
người nàođó giốngnhư thế chăng?”Ngài đã…Ngài đanghỏi họ.

Nhưng các ngươi lại đi ra…để xem cái chi nữa? Có phải
là xem đấng tiên tri chăng? (Hãy lắng nghe.) phải, và Ta
nói cùng các ngươi, còn hơn đấng tiên tri nữa.

Vâng, thưa quý vị. Người là ai? “Hãy nói người ‘còn hơn là
một đấng tiên tri nữa’?” Người là một đấng tiên tri, cộng thêm.
Người là sứ giả của thời đại đó.

…các ngươi lại đi xem cái chi nữa? Có phải là xem đấng
tiên tri chăng? phải, Ta nói cùng các ngươi, và còn hơn
đấng tiên tri nữa.

Ấy vì đây là người,…mà có chép rằng, Nầy, Ta sai sứ Ta
đến trước mặt Ta,…đặng dọn đường sẵn cho Ta đi.

Hãynhìn ở đây trongMa-la-chi 3. “Nầy, Ta sai sứ Ta đến trước
mặt Ta.”

241 Hãy xem. Bây giờ, Ma-la-chi 4, xin để tôi đọc câu này. Ngài
sắp đến một lần nữa.

…nầy, ngày đến, sẽ cháy như lò lửa; vàmọi kẻ kiêu ngạo,
phải,…
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242 Đó là hôm nay. Tôi đi bộ xuống đường phố và thấy những
người này. Anh em có thể trò chuyện với họ, và họ nhạo cười anh
em, làm trò đùa anh em. Tôi nghĩ, “Gì vậy?”

Ngày nọ, tôi đang đi bộ dọc theo, dưới, vỉa hè của quảng
trường dưới đây. Tôi đang trò chuyện với vài người, và họ chỉ
nói, “Ồ,” rồi bước đi tiếp.

Điều gì đó vừa nói với tôi, “Họ là rơm rạ nguyên tử, ngày gần
đây là đám tro tàn gieo rắc trênmặt đất. Cứmặc kệ họ. Ngươi đã
nói sự bình an của ngươi đi. Hãy sẵn sàng và tránh ra khỏi đây.”
Halêlugia! Tôi hẳn đã không nên nói ra điều đó, tôi nghĩ. “Chính
ngươi hãy sẵn sàng. Thắt chặt lưng ngươi đi. Ta đang gọi ngươi.”
Đó là lý do tôi đang chờ đợi.

Vì, nầy, ngày đến, sẽ cháy như lò lửa; phải,mọi kẻ kiêu
ngạo,…và mọi kẻ làm sự gian ác, sẽ như rơm rạ:…

Đó chính xác những gì sẽ có. Điều gì xảy ra khi một số anh
em…một số trong anh em nhà nông; lúc một cuộc hỏa hoạn lớn
giáng vào cánh đồng lúa mì, khi nó chỉ còn các gốc rạ mà thôi?
Nó chỉ nằm rạp xuống, với tro tàn phía sau. Đó là điều sẽ xảy ra,
khi đó, khi nó đập vào.

…CHÚA vạn quân phán, ngày ấy đến mà sẽ thiêu đốt
chúng nó, sẽ chẳng để lại cho chúng nó hoặc rễ hoặc
nhành.

Sẽ không còn gì được để lại cho họ.

Nhưng về phần các ngươi là kẻ kính sợ danh Ta thì Mặt
Trời công bình sẽ mọc lên cho trong cánh nó có sự chữa
bịnh; …các ngươi sẽ đi ra, và nhảy nhót như bò tơ trong
chuồng. (Đó là thời Ngàn năm bình an.)

Và các ngươi sẽ giày đạp những kẻ ác; vì trong ngày đó
Ta sẽ làm điều này chúng nó sẽ như là tro dưới bàn chân
các ngươi, CHÚA vạn quân phán vậy.

Rakhỏi, để vào thời kỳNgànnăm. “Tro tàn của kẻ gian ác.”

Các ngươi khá nhớ lại…luật pháp của đầy tớ Ta là Môi-
se, mà Ta đã truyền…cho người tại Hô-rếp, như lệ luật và
mạng lịnh cho cả Y-sơ-ra-ên.
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Bây giờ, hãy lắng nghe kỹ nào.

Nầy, Ta sẽ sai đấng tiên tri Ê-li đến cho các ngươi trước
khi ngày lớn và đáng sợ đó của CHÚA chưa đến:

243 Bấy giờ, đó không thể là Giăng. Nó không thể, vì lúc ấy thế
giới sẽ bị hủy diệt. Nhưng ở đâyNgài phán, trongMa-thi-ơ 3, Ngài
saimột sứ giả đi trướcNgài. Và Chúa Jêsus phán, “Đó là Ê-li người
đã đến, để dọn đường trước Ta.”

“Nhưng trước khi bom nguyên tử vĩ đại này giáng xuống, Ta
sẽ sai đến cho các ngươi đấng tiên tri Ê-li.”

Và người sẽ làm cho những tấm lòng của các cha trở lại
cùng con cái, và những tấm lòng của con cái trở lại cùng
các cha, kẻo Ta đến và lấy sự rủa sả mà đánh đất nầy.

244 Nói tiên tri, vào ngày này.

Nhưng vậy thì anh em nói, “Ồ, Ê-li, đó phải là Giăng.” Thật
vậy, sứ giả của giao ước là Giăng. Điều đó hoàn toàn chính xác.
Chúa Jêsus đã phán vậy, và đã xác chứng nó ngay tại đây, “Đó
là người mà Ta đã nói về.” Nhưng, anh em thấy, nó không thể
là Ê-li là người chắc sẽ đến. Hiểu không? Nó không thể là. Bởi
vì, anh em thấy, nếu như vậy, thì lời tiên tri là sai; trái đất đã
không bị huỷ diệt vào lúc đó. Hiểu không? “Nhưng trước ngày
vĩ đại và kinh khiếp đó của Chúa sẽ đến, Ta sẽ sai Ê-li đến cho
các ngươi. Và người sẽ khôi phục,” hãy quan sát sự đến lần đầu
tiên của Ngài, “những tấm lòng của những tổ phụ đến cùng con
cái.” Đó là những gì Ngài đã làm, trước tiên, đã mang sứ điệp
của thiên chức mới, sự đến của Đấng Christ bây giờ, kéo những
tổ phụ chính thống ngày xưa ra khỏi đức tin chính thống đó, vào
trongmột đức tinmớimà vừamới được sinh ra.

Rồi khi Ngài đến lần thứ hai, “Và những tấm lòng của con cái
trở lại với những tổ phụngũ tuần, Sứ điệp nguyên thủy.”
245 Bây giờ hãy đi qua đây trong Khải huyền 3, và anh em sẽ
thấy nó ngay ở đó một lần nữa. Vì vậy, điều đó đã được nói tiên
tri. Thưa anh em của tôi, chúng ta đang ở trong kỳ cuối cùng.
Đúng vậy.
246 Giống nhưbốn trăm tiên tri chống lạiMi-chê, họ nói chúng ta
là…Chúng ta đang ở trong ngày sau cùng đó, chúng ta biết. Tiên
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tri giả, tỏ cho thấy dấu hiệu dối giả, gia nhập những hệ phái. Họ
nói, “Hãy đến và tham gia. Chúng ta hãy gia nhập. Anh em đến
và gia nhập giáo hội của chúng tôi. Mang tư cách thành viên của
anh. Sáng nay chúng tôi mở cửa cho anh em để chuyển tư cách
thành viên của anh em từ giáo hội đó qua giáo hội này.” Ồ, vô
nghĩa. Tư cách thành viên thì có tốt gì cho anh em? Nếu anh em
không có sản nghiệp trên Trời, hãy quên nó đi. Những tiên tri giả
sẽ tỏ cho thấy những dấu hiệu giả.

247 Nhưng, hãy nhìn, những tiên tri thật, họ sẽ ở lại với Lời Đức
Chúa Trời. Những dấu hiệu thật sẽ mang Lời thật của Đức Chúa
Trời đến cho Hội thánh thật, và Hội thánh thật sẽ nhận Lời và
mừng rỡ với Nó. Khi bầy nhỏ, mà sẽ được ban cho trong những
ngày sau rốt, đó sẽ là một dân sót lại của các dân Ngoại, mà sẽ
được đem đi.

248 Khi Chúa Jêsus đến, đã không có—đã không có chỉ ngoài rất
ít người ở đó tin. Nhóm nhỏ của Giăng là nhóm người tin. Chúa
Jêsus đã đem họ đi từ đó, khiến họ nên những môn đồ và tiếp
tục. Khi Ê-li…

249 Khi sự hủy diệt đến, khi thời đại của Nô-ê đến, ông là một
dấu hiệu, và ông đã đem nhiều người vào trong con tàu. Khi Ê-li
đến, ông lôi dân sự ra khỏi sự hỗn loạnmà họ ở trong. Khi Giăng
đến…Tất cả những đấng tiên tri là dấu hiệu, dấu hiệu, những
dấu hiệu, dấu hiệu.

Và Ngài đã hứa với chúng ta một dấu hiệu trong ngày sau
rốt. Trong những ngày sau rốt sẽ có một dấu hiệu. Nó là một dấu
hiệu bị xem thường. Dân sự không nhìn thấy nó. Họ chỉ đi vượt
qua trên chóp của nó, và buông nó đi. Hỡi anh, chị em, đừng gia
nhập giáo hội. Hãy để tôi nói điều này, để kết thúc bây giờ.

250 Nếuanh emchỉ cómột kinhnghiệmcủa cảmxúcnào đó, giác
quan nào đó, anh em đừng yên nghỉ trên điều đó. Anh em đừng
làm điều đó. Vì anh chị em yêu dấu. Anh chị em là…Tôi đang trò
chuyện với dân sự. Tôi đã nghe những máy ghi âm chúng kêu
lách cách phía sau đó, ngay lúc đó. Tôi đang nói chuyện bây giờ
vớiHội thánh.Hiểu không?Hãy lắngnghe. Đừng anh chị em.
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251 Đôi khi tôi nói nhiều điều, giống như thế, để dân sự ở bên
ngoài đây ở trong xứ, ở lại với Đức Chúa Trời. Hãy chăm xem
dấu hiệu thật của anh em. Anh em sẽ nhìn thấy nó. Hết thảy
chúng sẽ ở xung quanh anh em, nhưng hàng triệu người sẽ đi
ngay qua nó và không nhìn thấy nó.

Khi Chúa Jêsus đến, họ đã không biết Ngài.

Họ đã không nhận ra Ê-li. Anh em biết những gì họ đã nói
khi Ê-li đi lên? Họ đã không tin điều vô nghĩa đó. Họ bảo, “Nó vô
nghĩa.” Con cái ở ngay trong đó chính thành phố đó, mà ông đã
sống…ông đã sống ở đó, rao giảng ở đó, đã thực hiện những dấu
kỳ và phép lạ ngay ở đó trong đất nước đó, khi ở đó có một cảnh
báo, “Chúng tôi không thể tìm được Ê-li; Chúa đã đem ông ấy đi
rồi trongmột cơn gió lốc,” họ đã cười nhạo điều như vậy.

252 Tại đây Ê-li, Ê-li-sê đến, với cùng những dấu hiệu ở trên ông,
một hình bóng của Đấng Christ và Hội thánh của Ngài. Ở đây Ê-
li đến, giống như vậy; Ê-li-sê, cùng những dấu hiệu Ê-li đã có, đi
xuống ngay, làm điều đó. Thậm chí những đứa trẻ của họ đã đi
theo ông ra ngoài, nói, “Lão già hói đầu, sao ông không đi lên
giống như Ê-li?” Hãy xem những gì đã xảy ra cho chúng bọn trẻ
bất kính?

Ngày nay họ cười nhạo và làm trò đùa. Hỡi anh em, đừng lo
lắng, sự phán xét đang treo lững lơ trên những từng trời ngay
bây giờ. Nó được viết ngay trên gương mặt của mỗi người Mỹ.
Đúng thế. Sự phán xét đang treo lơ lững trên bầu trời, tất cả sự
thịnh nộ của Đức Chúa Trời Toàn Năng.

253 [Băng trống—Bt.] “Thù những người lành; bề ngoài giữ điều
tin kính, nhưng chối bỏ quyền phép của sự tin kính đó: những
kẻ thể ấy hãy lánh xa đi.”

254 Anh em đừng hành động bằng cảm giác. Anh em đừng hành
động bằng cảm xúc. Anh em đừng làm điều gì cho đến lúc anh
em gặp Đức Chúa Trời, mặt đối mặt, và để Thánh Linh của Đức
Chúa Trời đến trong anh em. Ngài sẽ đầy dẫy lòng và linh hồn
của anh emvới quyền phép, và tình yêu, và sự bốc cháy.
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255 Đức Chúa Trời ôi, xin giúp con tìm được chỗ của mình, nơi
nào đó trong vài ngày sắp tới, vẫn còn lưu lại đó cho đến khi con
nhìn thấy hoạt động kế tiếp củamình là ở đâu.
256 Chúng ta đã chờ đợi một thời gian lâu. Tôi đã chờ đợi một
thời gian lâu. Tôi nhớ đã làm cỏ cho sân của mình đằng sau đó.
Khi tôi xây ngôi nhà này lên đây, Chúa đã kêu gọi tôi. Vợ tôi đã
khóc vì nàng không muốn rời người mẹ của mình. Nói, “Có lẽ bà
sẽ không được chăm sóc.”

Và tôi nghĩ, “Mình cũng cómộtmẹ già.”
257 Một ngày nọ, tôi đang ngồi ở dưới đó, cắt cỏ. Tôi ngồi xuống.
Thật rõ ràng, một Tiếng đến, nói, “Hãy tự phân rẽ, rồi Ta sẽ ban
phước cho ngươi.”

Tôi đáp, “Lạy Chúa là Đức Chúa Trời, xin làm cho con cảm
thấyhạnhphúc ởđây.Ngài biết conđứng lên chống lại điều gì.”
258 Tất cả những điều đó giờ đã hoàn tất. Mẹ Broy ở trong miền
Vinh hiển rồi; Mẹ Branham, cũng vậy.

“Lạy Chúa, bước kế tiếp của con ở đâu?”
259 Một trong những ngày này, sự phán xét sắp giáng trên đất
nước này. Có những quốc gia khác chưa nghe về Tin Lành. Có
những nơi ấy.
260 Hễ anh em làm điều gì, anh em đừng quên những lời tôi.
Anh em đừng. Hãy để điều này neo chặt. Xin Đức Chúa Trời lấy
cây bút bằng sắt và khắc nó vào trong lòng anh em, để anh em sẽ
không quên nó được. Đừng quên điều đó. CHÚA PHÁNNHƯVẬY.
Hãy trở lại với Đức Chúa Trời, bằng cả tấm lòng anh em. Hãy trở
lại. Đừng nương cậy trên cảm xúc, cảm giác, hay bất cứ điều gì.
Hãy tìm kiếm Đức Chúa Trời với tất cả những gì có trong anh
em, cho đến lúc điều gì đó xảy ra với anh em, mà anh em muốn
giải quyết, anh em muốn kỉnh kiền, anh em kính sợ Đức Chúa
Trời, anh em—anh em muốn sống đúng. Hãy làm điều đó. Anh
em đừng quên điều đó, vì chúng ta đang ở trong kỳ cuối cùng.
Vậy thì, hãy nhớ, chúng ta đang ở trong kỳ cuối cùng.
261 Và hãy nhớ điều này, khi tôi kết thúc, để cầu nguyện, trong
một phút nữa. Đừng quên. Hỡi đền tạm, hãy nghe tôi. Nếu băng
ghi âm này vẫn đang hoạt động, hãy nghe tôi, hỡi thế giới, hay
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nơi nào đó nó sẽ đến. Sẽ có một dấu hiệu dấy lên, một dấu hiệu
thật. Có lẽ nó đã dấy lên rồi và bị xem thường, một dấu hiệu thật
màĐức ChúaTrời đã luôn luônban cho, đều bị xem thường.

Chúng ta hãy cầu nguyện.

262 Lạy Chúa Jêsus Na-xa-rét, như Tiếng nói vĩ đại đó đã phán
nơi xa kia ngày ấy, cách đây một vài tuần lễ, đang đứng bên
cạnh, trong lúc con đang băng qua khúc gỗ đó, bao quanh cây,
và Thánh Linh đó đã giáng xuống qua những ngọn cây và phán,
“Chúa Jêsus của Tân Ước là Giê-hô-va của Cựu Ước.” Ồ lạy Chúa,
con đứng trên Đá này. Tất cả những đất khác dường cát lún thôi.
Tất cả những đất khác dường cát lún thôi.

263 Lạy Chúa, trong khoảng ba mươi năm, con đã kêu gào, khắp
thung lũng này ở đây. Sứ điệp đó, con chưa dời chuyển một tấc
nào khỏi Nó, từ nơi con bắt đầu, chỉ cùng một Sứ điệp giống như
vậy, việc giống như vậy; kêu gọi dân sự quay lại, không phải là
cảm giác, nhưng với một kinh nghiệm gặp gỡ Đức Chúa Trời và
được sinh bởi Thánh Linh của Ngài. Ồ, những gì sẽ còn lại ngoài
sự phán xét? Họ những kẻ khước từ Sứ điệp đó, lạy Chúa, chẳng
có gì còn lại.

264 Ngài đã làm thật ứng nghiệm Lời Ngài, để tuyên bố những
dấu hiệu ngày cuối cùng, và chứng minh điều đó không thể sai,
rằng Ngài là Đức Chúa Trời, và rằng chúng con có mặt tại đây.
Ngay cả khi chúng con nghe những nhà truyền giáo vĩ đại trong
các xứ ngày nay, tất cả đang gào thét. Và thủ đô của đất nước
chúng con, và những quốc gia khác đang chỉ trỏ, và—và sự sợ hãi
giáng xuống. Và khi chúng con nghe những vĩ nhân này, đi thẳng
vào nước Pháp, tiên đoán rằng quả bomđầu tiên sẽ rơi xuống tại
Louisville, Kentucky, trong hàng trăm dặm nó sẽ quét qua xứ. Ôi
Chúa, họ đã cómột cơ hội để nghe, nhưng họ không chịu.

265 Các tờ báo, cácmẫu tin hội thánh, truyền hình, truyền thanh,
đã đăng tải nó. Không còn lý do bào chữa nào nữa. Thế thì, Chúa
ôi, Ngài đã phán, “Tất cả những kẻ mà Cha đã ban cho Ta sẽ
đến, và không người nào có thể đến trừ phi Cha kéo người đến
trước hết.”
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266 Giờ nầy, lạy Cha, con dâng lời cầu nguyện này cho chính
mình. Con đây, con sắp trở thành một ông già bây giờ, và con
không biết bao nhiêu ngày nữa chúng con còn lại, lạy Chúa. Hôm
nay chúng con có thể chưa có. Nhưng lạy Chúa, hễ điều gì còn
lại, và những gì còn lại trong đời sống con, Ôi Chúa, có thể được
không Ngài có thể nhận lấy nó và làm điều gì đó với nó, cho sự
vinh hiển của Ngài?

267 Lạy Chúa, trước hết con cầu nguyện cho chính mình, rằng
Ngài sẽ ban cho con ý chỉ của Ngài. Lạy Chúa, xin cho ý Ngài sẽ
được nên, dù nó có thể là gì đi nữa. Con muốn điều đó được nói
vào ngày đó khi con đến gặp Ngài, “Mọi sự đã trọn.” Nếu nó lớn,
hay nếu nó nhỏ, hễ điều gì ở trong tấm lòng vĩ đại của Ngài cho
đời sống con, lạy Chúa, có con đây.

268 Xin sai đếnmột Thiên sứ với than lửa và thanh tẩymôimiệng
của chúng con và thánh hóa chúng con, lạy Chúa, vì điều vĩ đại
gì đó cuối cùng sắp giáng vào trái đất. Xin để cho chúng con là
một tiếng nói kêu khóc trong đồng vắng tội lỗi, “Hãy sửa soạn để
gặp Đức Chúa Trời.”

269 Hội thánh thân thương này, những người này mà đến, ngày
này qua ngày khác, và lái xe hàng trăm dặm, Ôi Đấng Đời đời
và yêu thương, và không bao giờ quên một việc làm nào, Đức
Chúa Trời của Áp-ra-ham, Y-sác, và của Gia-cốp, Đấng đã khiến
Chúa Jêsus sống lại từ kẻ chết, và bây giờ Ngài ngồi bên tay hữu
của Đấng Chủ Tể trên Cao, Đức Chúa Trời đã lập đền tạm trong
xác thịt, xin ban phước những người này mà con chúc phước họ
trong Danh Ngài. Xin cho họ luôn luôn ghi nhớ và biết rằng có
một dấu hiệu, một dấu hiệu kỳ chung cuộc. Con cầu nguyện để
Ngài sẽ ban cho họ, và khiến họ trở thành những người chinh
phục những người khác: về công việc của họ, bất kỳ nơi nào họ
có thể, trong những góc phố, những trạm đổ xăng, hay bất kỳ nơi
nào có thể, để làm chứng trong hiệu tạp hóa, cho người bán sữa.
Bất kể nó có thể là gì, Chúa ôi, nếu điều gì đó cảnh cáo trong lòng
của họ, xin cho họ là người làm chứng. Xin cho họ sống đời sống
tin kính như vậy và được thánh hóa cho đến khi họ sẽ là những
lá thư được đọc bởi mọi người.
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270 Lạy Chúa, hãy ban phước những người nữ của chúng con. Ôi
Chúa, con cầu xin Ngài sẽ để cho họ rửa gươngmặt họ, những ai
màkhông, lấy đi…những thứ sonphấn củaGiê-sa-bên ra khỏi họ.
Xin để cho họ có sự bạo dạn của những người Cơ-đốc, và Thánh
Linh của Đức Chúa Trời ở trên họ, đủ, để biết rằng họ không nên
mặc những bộ quần áo ô uế đó mà họ mặc. Để cho tóc họ mọc
dài ra, giống như những quý bà quý cô. Vì đã được chép trong
Kinh Thánh, “Quý báu thay trước mặt Chúa là nhánh nhỏ đó sẽ
thoát ra khỏi tất cả thứ này mà sẽ sanh ra trong ngày sau rốt. Nó
sẽ được vinh hiển trước mặt Đức Chúa Trời,” như đấng tiên tri
đã bảo trước điều đó. Lạy Chúa, xin ban cho điều đó.

271 Con không thể làm điều gì thêm nữa. Con đã cất tiếng kêu
gào, hết năm này sang năm khác, Chúa ôi. Và nếu Ngài không
hành động bây giờ, không có gì nữa con có thể làm. Con cầu
nguyện để, để Ngài sẽ hành động. Và con biết Ngài sẽ, vì Ngài
đã hứa điều đó trong Lời Ngài. Và đó là nơi con đứng. Con chỉ có
thể cho lời làm chứng, Chúa ôi. Và không người nào có thể đến
nếu Ngài không kéo người đến; và tất cả điều mà Cha đã ban sẽ
đến. Con có sự đảm bảo đó, rằng Lời Ngài sẽ được quan tâm đến.
Xin ban phước cho chúng con, Chúa ôi.

272 Và nếu có những ai ở đây mà chỉ đang tùy thuộc vào cảm
giác, có lẽ họ đã la lớn, họ, có lẽ họ có Đức Thánh Linh, hay là…
Chúng con sẽ không tính điều đó, Chúa ôi, bởi vì chúng con đã
nhìn thấy nhiều người tại những trận đấu bóng, la hét. Chúng
con đã nhìn thấy người ta tại những cuộc tiêu khiển thế gian, la
hét. Chúng con đã nhìn thấy những người thật hạnh phúc đến
nỗi họ kêu khóc, trên sàn, nhảy nhót, và tất cả những điều đó.
Đó không phải là Ngài, Đức Chúa Trời ôi.

273 Nhưng để gặp gỡ Ngài và trò chuyện với Ngài, và Ngài phán
lại, đó là những gì chúng conmuốn, Chúa ôi. Ồ, lạy Chúa, con cầu
nguyện với Ngài, vào chính phút này, để Ngài sẽ sai Đức Thánh
Linh đó vào trong phòng, nơi khiêm nhường, nhỏ bé này. Không
có một chỗ xứng đáng cho Ngài để đến. Nhưng con cầu nguyện,
lạy Chúa, rằng, trong cách riêng của Ngài, mà Ngài sẽ sai Người
xuốngngay trong phòng giờ này. Thuyết phụcnhững linhhồn.
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274 Lạy Chúa, như con đã nói cách đây một lát, có lẽ Ngài đã đặt
một khối chắn gây vấp chân trong con đường của ai đó, về những
sự kêu gọi tin nhận này, cầu xin và thuyết phục dân sự đi lên. Và
khi chúng con quay trở lại năm đến, chúng con tìm thấy họ là
con cái của hỏa ngục gấp hai lần hơn là họ bắt đầu với. Làm thế
nào họ có thể đến nếu Ngài không làm cho họ nhận thức và làm
cho họ thấy sự sai lầm của họ, Đức Thánh Linh vĩ đại?

275 Và con cầu xin Ngài, Chúa là Đức Chúa Trời, nếu tội nhân
đó, nam hay nữ, trai hay gái, ở trong tòa nhà này sáng nay, rằng
Đức Thánh Linh sẽ đến với quyền phép thuyết phục như vậy cho
đến lúc những dòng nước mắt sẽ chảy xuống gò má họ và nhỏ
giọt vào trong linh hồn họ, lạy Chúa, rằng từ những sự sâu thẳm
của lòng họ họ sẽ tin và tiếp nhận Đấng Christ. Xin ban cho điều
đó, Chúa ôi. Họ sẽ không cần bàn thờ nào. Linh hồn họ sẽ là bàn
thờ của họ. Xin ban điều đó, Chúa ôi. Rồi họ đến trọn tấm lòng
với Ngài, và nói, “Bây giờ con muốn chịu báp-têm trong Danh
Chúa Jêsus Christ cho sự tha tội lỗi của con mà con đã ăn năn.”
Lạy Chúa, xin nhậm lời. Xin đổ đầyhọbằngĐức ThánhLinh.

276 Xin ban cho chúng con những nhà truyền giáo trên thế giới
hôm nay, không phải những người thuyết phục và lôi kéo, và tạo
nên các con cái hệ phái. Lạy Chúa, chính Ngài hãy dấy lênmột số
con cái. Lạy Chúa, xin cho dân sự, cầu nguyện. Con đang nghĩ về
ngôi nhà của Cọt-nây. Điều đó chưa bao giờ xảy ra với một người
Ngoại bang trước đó, nhưng họ đang kiêng ăn và cầu nguyện. Và
khi con người đó của Đức Chúa Trời, đấng tiên tri ấy, đứng đó,
“Và trong lúc ông nói những lời này, Đức Thánh Linh đã giáng
trên họ những người mà nghe Lời.” Lạy Đức Chúa Trời, xin ban
loại buổi nhóm đó. “Trong lúc Phi-e-rơ nói những lời này.” Ôi
Đức Chúa Trời, họ đã sẵn sàng. Họ đang kiêng ăn. Họ đang chờ
đợi. Họ chân thành. Họ đã không chỉ “chờ đợi,” họ đã “chờ đợi
cho đến lúc.”

277 Những sứ đồ đó chờ đợi cho đến lúc Đức Chúa Trời giáng
xuống giữa vòng họ, và họ có thể nhìn thấy Ngài và trò chuyện
với Ngài. Họ đi ra với những tấm lòng mà đã đốt cháy thế giới
thành những miếng vụn. Họ dạn dĩ, và đứng giữa các nơi mà nó
có thể có nghĩa là dành cho họ khiến đầu của chính họ bị chém.
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Họ nói, “Có đúng cho chúng ta lắng nghe các người, hay những tổ
chức của các người, hay các ngươi những người thuộc giáo phái?
Hay là, chúng ta sẽ lắng nghe Đức Chúa Trời? Các người hãy xem
điều đó.” Và ngay khi, ngay khi họ được tự do, họ đi ngay ra và
rao giảng Danh Chúa Jêsus Christ lần nữa. Ôi Đức Chúa Trời, xin
ban cho chúng con—ban cho chúng con điều đó, Chúa ôi.
278 Hãydấy lênngười nàymàNgài đangphán trongKinhThánh,
cho chúng con. Lạy Chúa, xin xức dầungười. Conmuốn có người.
Xin sai người đến, Chúa ôi. Ôi Đức Chúa Trời, tấm lòng đói của
chúng con đang kêu khóc. Xin sai người đến, Chúa ôi, để sẽ đưa
dân sự quay trở lại với Đức tin của các tổ phụ lần nữa, để sẽ
đem họ khỏi những bù nhìn giáo phái này, vào trong một kinh
nghiệm thật với Đức Chúa Trời, giống như họ đã có vào lễ Ngũ
Tuần, một hội thánh chân thật lần nữa, nóng cháy, với một Sứ
điệp giống như vậy, Đức tin giống như vậy, sự Dạy dỗ giống như
vậy, Kinh Thánh giống như vậy, Đức Chúa Trời giống như vậy
với dấu hiệu giống như vậy. Xin dấy lên cho chúng conmột đấng
tiên tri, Chúa ôi.
279 Xin chữa lành người đau ốmở giữa vòng chúng con hômnay,
Chúa ôi. Có những người mà ở đây có nhu cầu. Con cầu nguyện
cho họ, Cha ôi. Sáng nay, con đã giảng quá lâu, và có nhữngngười
đó đang ngồi tại đây.

Một đêm, trong lúc sứ đồ Phao-lô đang giảng suốt đêm, một
thanh niên từ tòa nhà té xuống và bị thiệt mạng. Anh ta đã ngủ
gật. Anh ta khôngmuốn thế, nhưng anh ta—anh ta đã ngủ gật. Và
anh bị té, và sự sống của anh ta đã đi rồi. Và sứ đồ ấy cầu nguyện,
và sự sống đã quay trở lại với anh tamột lần nữa.
280 Ôi Chúa là Đức Chúa Trời, có nhiều người tại đây đã lâm
bệnh. Và trong lúc chúng con đã chờ đợi quá lâu thì giờ kết thúc
buổi nhóm của hội thánh, có những người bị đau ốm. Ôi Đức
Chúa Trời, xin để cho quyền phép đó, Đức Thánh Linh đó—đó
đích thân đến trong một Trụ Lửa, Đấng tuyên bố chính Ngài
và làm cho chính Ngài được biết Ngài là Ai, và chúng con tin
Ngài, xin để cho Ngài bao quanh mỗi người tại đây hôm nay.
Xin chữa lành người đau. Xin đầy dẫy với Thánh Linh. Xin ban
sự giải cứu trong mỗi cách, lạy Chúa, mà chúng con có nhu cầu
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về nó. Xin làm tràn đầy lòng chúng con bằng đức tin, lạy Đức
Chúa Trời, với đức tin không hề chết, với đức tin không hề thỏa
hiệp rằng chúng con có CHÚA PHÁN NHƯ VẬY. Xin nhậm lời,
Chúa ôi.
281 Đó là dân sự của Ngài, Sứ điệp của Ngài, Lời Ngài, các đầy tớ
của Ngài. Và ma quỷ không có cầm giữ được trên chúng con. Nó
thậm chí không thể hủy diệt chúng con khi đền tạm này bị hủy
diệt. “Vì nếu bàn thờ trên đất này bị hủy diệt, thì chúng con đã
có một đền tạm đang chờ đợi rồi.” Nó không thể làm chúng con
tổn hại gì, vì mọi sự mà là kẻ thù của chúng con là kẻ thù của
Ngài, vì chúng con thuộc về Ngài. Chúng con được mua với một
giá, của Huyết quý báu của Chúa Jêsus.

Do đó, hỡi ma quỷ các ngươi đã trói buộc những người này
với bệnh tật, ta ra lệnh cho ngươi, trong Danh Chúa Jêsus Christ,
hãy ra khỏi mỗi người trong họ. Như một đầy tớ của Đức Chúa
Trời, tuyên bố Lời này là Lẽ thật, ngươi hãy lìa khỏi họ. Ngươi
không có quyền. Mọi điều mà ngươi đã từng tuyên bố, đã bị xóa
bỏ tại Đồi Sọ. Và ngươi không thể giữ họ lâu hơn nữa.
282 Giờ nầy, Đức Chúa Trời ôi, xin ban cho mỗi người nam và
người nữ, chàng trai và cô gái tại đây, đức tin để tin điều đó. Lời
đã được giảng ra. “Nếu các ngươi nói với núi này, ‘Hãy dời đi,’ và
không nghi ngờ gì trong lòng mình.” “Lời cầu nguyện của đức
tin cứu người đau.” “Các ngươi có được những gì các ngươi cầu
xin.” Chúng con biết điều đó. Chúng con có sự tin tưởng đó nơi
Đức Chúa Trời. Nếu chúng con có chút đức tin nào, nếuĐức Chúa
Trời đang sống trong chúng con, chúng con tin điều đó. Và con
biết điều đó là như vậy, Chúa ôi. Vậy, xin ban nó, hôm nay, cho
bệnh tật và sự cứu rỗi. Hay là, con đã phải nói, hay đã nên nói,
sự cứu rỗi trước hết và rồi bệnh tật. Xin nhậm lời, Chúa ôi, bởi
vì linh hồn thì có giá trị hơn thân thể.
283 Nhưng những ai mà, đôi khi, linh hồn họ được cứu, và thân
thể già nua này vẫn còn thuộc về Sa-tan, và hắn biết rằng hắn sẽ
lấy linh hồn đó vào thời cuối cùng. Hắn sẽ nghiền linh hồn đó và
gởi trả nó lại cho đến lúc những con bọ đất sẽ bò vào đó và ăn
hết. Nhưng hắn sẽ không bao giờ chạm được linh hồn đó, vì nó
là kho báu quý giá của Đức Chúa Trời. Và qua đời sống đó, giống
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như từ chiếc lá, nó quay trở lại với Đức Chúa Trời Đấng ban cho
nó; sẽ phát lộ trong mùa kế tiếp, với một thân thể mới mà Sa-
tan không bao giờ có thể chạm đến được. Cả tuổi già hay điều
gì khác cũng không bao giờ có thể chạm đến nó được. Nó sẽ là
một thân thể được vinh hiển. Chúng con đang trông đợi điều đó,
Chúa ôi. Xin ban phước cho dân sự của Ngài bây giờ. Họ là của
Ngài. Và con phó thác họ trong tay Ngài. Con cầu xin bấy nhiêu
điều trong Danh Chúa Jêsus.

[Anh Neville đưa ra lời cổ vũ—Bt.] Vinh hiển thay! Ngợi
khen…[Anh em khác đưa ra sự cổ vũ.]

284 Đó không phải là lời tôi. Đó là Lời Ngài. Ồ, thật là những gì
chúng ta cần, thời đại này—thời đại này, thời đại nàymà chúng ta
đang sống! Thưa các bạn, anh em há không hiểu, rằng Đức Chúa
Trời không đến với những người nổi tiếng chăng? Ngài ngự giữa
vòng những người khiêm nhường, những người khiêm nhường,
thấp hèn. Anh em có lẽ không nhận ra những gì đang diễn ra
ngay bây giờ, những gì đang vận hành giữa vòng tòa nhà này,
những gì đang vận hành giữa dân sự này ngay bây giờ.

285 Tại sao Thánh Linh đã nói, ban đầu, “Trước khi Ta đã khiến
họ làm điều gì,” thông qua Anh Higginbotham? “Hãy quan sát
Sứ điệp này, vì Ta đã mang Nó đến,” điều gì đó khác giống như
thế, “để cảnh cáo cho các ngươi về điều này sắp xảy đến.” Hãy
nhìn những gì đã xảy ra.

286 Một số điều, những lời Kinh Thánh tôi đã viết xuống ở đây,
thậm chí tôi chưa bao giờ động đến, và đã đi ngay ra khỏi Chúng.
Tôi đã được dẫn dắt ra ngoài đó bởi Đức Thánh Linh. Hiểu
không? Một số lời Kinh Thánh, tôi thậm chí chưa bao giờ đụng
đến. Tôi cứ đi ra trên một điều khác, với nhau. Thỉnh thoảng,
nghe điều gì đó đến, giở qua và tìm xem nó ở đâu. Thánh Linh
đang phán trongmọi hướng bây giờ.

287 Ồ, hỡi dân sự, hãy thật thà, hãy chân thành. Đừng cố yênnghỉ
trên…Đấy, anh em—anh em đang trông đợi điều gì đó sáng láng
và vĩ đại.

Khi mà, tất cả các đấng tiên tri, ngay cả Đa-vít đã nói, “Ở sự
Đến của Chúa, rằng, mỗi ngọn núi sẽ bị mang xuống thấp, và
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những—những nơi thấp sẽ được làm cho cao lên.” Đã nói, “Núi
đồi sẽ nhảy giống như những cừu đực nhỏ, và hết thảy lá cây sẽ
vỗ tay.” Ồ, dân sự đã nghĩ gì về biến cố sẽ xảy ra, khi mà…Chúa
Jêsus đến?

Nó đã hóa ra thế nào? Một thầy giảng già khiêm nhường,
không học vấn gì. Lúc chín tuổi, đã đi vào trong đồng vắng,
khôngđược conngười huấn luyện, nhưngđược—đượcĐứcChúa
Trời huấn luyện. Đã đi ra, và đứng với mảnh da cừu quấn xung
quanh ông, với lông phủ khắp mặt mình, lông hết cả, và tóc xõa
xuống cổ. Sống trong đồng vắng, nhờ vào châu chấu, cào cào,
châu chấu dại vàmật ong, khi ông sống trong đồng vắng. Và đến,
đứng trong bùn trên bờ sông, và tuyên bố sự đến của Đấng Mê-
si. Và ĐấngMê-si bước ngay xuống, một Người bình thường giữa
vòng dân sự, và đã chịu báp-têm. Và tất cả những đấng tiên tri
đã tuyên bố đó là một trong những điều vĩ đại nhất đã từng xảy
ra, và nó đã xảy ra. Hiểu không?

288 Họ tìm kiếm điều gì đó vĩ đại, điều gì đó sáng láng, xảy
ra. Hiểu không? Đức Thánh Linh không chiếu sáng. Nó chiếu
rực sáng. Chiếu sáng thuộc về thế gian. Rực sáng là của Đức
Chúa Trời.

Xin sáng rực trên con, lạy Chúa, lời cầu nguyện của con. Cho
con hạ mình xuống. Xin nhận lấy con, hun đúc con và tạo nên
con. Thánh Linh của Đức Chúa Trời hằng sống ôi, xin vận hành
tươi mới trên con. Xin hun đúc con, tạo nên con. Khiến cho con
thuộc Riêng Ngài, lạy Chúa. Chỉ nhận lấy con.

289 Đúng như tôi được biết rằng Thánh Linh của Đấng Christ
đang vận hành quanh khắp tòa nhà này tại đây sáng nay. Đức
Chúa Trời mà sẽ phán xét thế gian thì ở ngay đây bây giờ, thật
chắc chắn như tôi đang đứng trong bục giảng này. Cómột, hai, ba
sự chứng thực về điều đó, thuộc về Lời, một cách thật chính xác
những gì Kinh Thánh đã nói. Anh em có nghe nó đóng lại vào lúc
đó, sau đó không? Một, hai, ba, mọi sự trong trật tự thuộc linh,
mọi sự trong trật tự Kinh Thánh. Ồ, hãy mở lòng của anh em và
hiểu. Ồ, quả là một thì giờ tuyệt diệu như vậy, những gì có thể
xảy ra vào lúc này!
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290 Họ đã ở trongmột phòng cao, tất cả đồngmột lòng, đang chờ
đợi. “Vì họ chờ đợi Chúa sẽ ban sức mới cho họ. Họ sẽ bay cao
với đôi cánh như chim ưng.”

291 Đừng chỉ đi lên đó và nói, “Lạy Chúa, con lấy làm tiếc về
những tội lỗi của con. Bây giờ con tin nhận bởi đức tin rằng con
đã có Đức Thánh Linh,” và bước đi ra.

“Họ những người chờ đợi Chúa,” những tuần, những ngày,
bất kỳ là gì đi nữa, “sẽ làm mới sức lực của họ. Họ sẽ bay lên
cao với đôi cánh chim ưng. Họ sẽ chạy mà không mòn mỏi. Nếu
họ bước đi, họ sẽ không ngất xỉu. Lạy Chúa, xin dạy con, xin dạy
con, Chúa ôi, chờ đợi.” Chờ đợi Chúa.

292 Ngày và đêm, luôn luôn, An-ne đã ở trong đền thờ, thường
xuyên cầu nguyện, ngày và đêm. Khi họ mang Chúa Jêsus vào,
bà đi vào, mù, tới tòa nhà, đi quanh quẩn. Một người đàn bà mù
đã đặt tay trên Ngài và chúc phước cho Đức Chúa Trời. Bởi vì,
trong sự mù lòa thuộc thể của bà, trong linh của bà, bà đã được
Thánh Linh cảmđộng, đi đến chỗNgài đang đứng.

293 Ởđó, Si-mê-ôn, đang chờ đợi Ngài, quay vào trong phòng cầu
nguyện ở đó, biết rằng ông đã có một lời hứa, bởi Đức Thánh
Linh, rằng ông sẽ không qua đời; một người cao niên, támmươi,
gần chín mươi tuổi. Và ông đã…công khai bảo cho dân sự, “Ta sẽ
không thấy sự chết cho đến lúc ta thấy ĐấngMê-si.” Và vào chính
phút đó, một Con Trẻ nhỏ bé xưa…

Ngài là gì? Không phải là một người có tiếng tăm, tất cả
những lính gác đang đứng chú ý khi họ đem Đấng Mê-si vào,
được quấn thật êmdịu và xinh xắn, và duyên dáng và dễ thương,
và được xức dầu thơm giống như những em bé mà đến để được
dâng lên. Nhưng người ta đã nói xấu về người mẹ trẻ, nói rằng,
“Nàng đã có Con Trẻ, ngoài hôn phối.” Lại bọc trong vải tả, cái
ách, thứ của áchbòbọc quanhNgài, bước lên qua tòanhà, vàmọi
người giữ khoảng cách của họ đối với Ngài.

Nhưng ở đây xuất hiện nhóm nhỏ đó, nhóm nhỏ đó. An-ne,
là một người. Si-mê-ôn, là một người khác, đang bước xuống đi
qua hàng, không biết khi ông đang đi mắt ông bắt gặp Nó. Và
giơ tay ông lên và nói, “Lạy Chúa, bây giờ xin cho tôi tớ Ngài ra
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đi trong sự bình an, theo Lời Ngài, vì mắt con đang thấy sự cứu
rỗi của Ngài.” Ừm. Hiểu không? Không có gì chiếu sáng, vĩ đại.
Một ánh sáng rực rỡ; và dầu người ta có nói xấu về nó, nó là một
dấu hiệu.
294 Và, ngày hôm nay, dấu hiệu bị nói xấu về. Nó không có sự
hợp tác nào. Nó—Nó…Nó đã bị nói xấu về, và bị gọi mọi thứ.
Nhưng nó là một dấu hiệu bị xem thường, một dấu hiệu mà bị
nói xấu về. Kinh Thánh nói về điều đó, “Một dấu hiệu, bị nói
xấu về.”
295 Chúng ta hãy nhớ điều này khi chúng ta hành trình về nhà
chúng ta. Anh em đừng bao giờ để cho Sứ điệp này chết từ tấm
lòng của anh em. Bất kỳ điều gì anh em làm, anh em đừng làm
điều đó. Anh em suy gẫm về Điều này, ngày và đêm. Và cầu
nguyện, ngày và đêm, cho Đức Chúa Trời dấy lên người làm
chứng của Ngài bây giờ. Chúng ta sẵn sàng, vì tôi tin, ngày gần
đây, thì giờ sẽ không còn nữa. Chúng ta đang đến.
296 “Làm thế nào, khi nào nó sẽ xảy ra, Anh Branham?” Tôi
không biết. Có thể là hôm nay. Nó có thể là ngày mai. Nếu nó
không phải hôm nay, tôi sẽ trông đợi điều đó ngày mai. Và nó có
thể là năm nay, năm tới, mười năm nữa. Có lẽ là ba mươi năm
nữa, tôi không biết nó sẽ xảy ra khi nào. Nhưng tôi nói, từ giờ trở
đi, anh em hãy chuẩn bị mỗi phút.
297 Và đừng chỉ nhận lấy điều gì đó theo cách thông thường.
Đừng làm điều đó. Anh em đừng nghỉ ngơi, ngày và đêm, cho
đến khi anh em đã trò chuyện với Đức Chúa Trời. Hãy giữ chính
mình anh em khỏi chủ nghĩa quá khích. Đừng mắc vào trong
cảm xúc. Đừng làm điều đó. Đó là những gì mang đến quá nhiều
thứ cực đoan và làm cho dân sự sợ hãi nó, đấy, là bởi vì chủ nghĩa
quá khích cực đoan. Anh em đừng chấp nhận điều đó; chút nào
cả. Anh em ở ngay tại đó cho đến khi anh em trò chuyện với Đức
Chúa Trời. Rốt cuộc, chính là linh hồn của anh em, và anh em là
người sẽ sống cõi Đời đời nơi xa kia. Và anh em chắc chắn rằng
mình thật sự không bắt tay và nói một tín điều, hay—hay chấp
nhận điều gì đó bởi đức tin. Anh em đừng làm thế. Anh em nói
chuyện với Đức Chúa Trời. Hãy để Đức Chúa Trời nói chuyện với
anh em, và hãy xem điều gì xảy ra cho anh em. Hãy xem những
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ước muốn của anh em và những gì xảy ra, rồi anh em sẽ biết là
anh emđã trò chuyện với Đức Chúa Trời hay không.

298 Với các bạn đã tin nơi Ngài sáng nay. Với các bạn, và tôi—tôi
đã nói về những sự kêu gọi tin nhận. Các bạn biết họ đã làm điều
đó như thế nào trong Kinh Thánh không? “Như nhiều người đã
tin Chúa, như nhiều người tin Chúa đã chịu báp-têm trong Danh
Chúa Jêsus Christ cho được sự tha tội của mình.” Nếu các bạn
chưa bao giờ…Chúng ta đã chưa bao giờ có những lời kêu gọi tin
nhận. Họ đã không bao giờ có những người bước lên. Khi các bạn
làm điều đó, các bạn nhận mọi thứ. Đây là một anh chàng đến
với bàn thờ, trông cao ngạo, và quỳ xuống, bởi vì người nào đó
đã cố gắng thuyết phục anh ta. Anh—anh—anh em khó gấp đôi
để có được anh ấy lần nữa. Hiểu không? Và anh em làm gì? Anh
em lấy mọi thứ vào đó. Và Chúa Jêsus đã phán, “Tất cả những kẻ
Cha đã ban cho Ta sẽ đến cùng với Ta.” Hãy ở lại với Lời đó. Đức
Chúa Trời sẽ làm phần còn lại của nó. Đúng vậy. Đúng vậy. Đức
Chúa Trời sẽ làm phần còn lại của nó.

299 Đức Chúa Trời ban phước cho anh em. Tôi hy vọng gặp lại
anh em tối nay, hy vọng, mỗi người trong anh emmà có thể. Tôi
biết nhiều người trong anh em phải ở lại bên ngoài, xa cách. Tối
nay, tôi sẽ đi xuống, để nghe người anh em của tôi, nếu đó là ý
của Chúa. Tôi khôngmuốnnhận cả các sứ điệp của anh ấy.

300 Và—và Anh Neville là một người anh em tử tế của Đức Chúa
Trời. Và tôi biết, tôi biết ai…Khi tôi nghe anh ấy giảng, tôi biết nó
đang đếnmột cách trực tiếp từ tấm lòng của anh ấy. Tôi biết điều
đó. Và Anh Neville, như anh ấy đã nói đêm nọ, với lời bình luận
đó, nói tôi đã có một nhận xét, “Ngày nào đó tôi sẽ làm báp-têm
cho anh ấy trong Danh Chúa Jêsus.” Tôi đã làm. Tại sao? Tôi đã
nhìn thấy sự chân thành và trung thực ở trong anh. Tôi biết nếu
anh ấy…có thể đã từng được ban cho anh, và đã thấy anh ấy…
và anh ấy—anh ấy đã có thể thật sự thấy Nó, đôi mắt của anh sẽ
mở ra, anh sẽ nhận lãnh Nó. Tôi đã chờ đợi, và bảo hội thánh,
“Anh em đừng lo, thầy giảng Giám Lý đó rồi sẽ tốt thôi.” Và anh
đang có mặt tại đây hôm nay, một mục sư của đền tạm, thật là
vững vàng trong công việc như anh có thể, trong Sứ điệp. Anh
tin Đức Chúa Trời. Và tôi biết, khi tôi nghe điều gì đó đến từ Anh
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Neville, tôi biết nó chân thật, đến từ Đức Chúa Trời, bởi vì anh là
loại người đó.
301 Tôi đã đặt tay trên các khăn tay của các bạn ở đây đã được
cầu nguyện trên. Tin rằng, mỗi người trong các bạn nhận được
ơn phước từ Đức Chúa Trời. Tin rằng Đức Chúa Trời ở trong lòng
các bạn.
302 Chúng ta không—chúng ta không đến đây để—để nhận được
ơnphước từĐức Chúa Trời, thật nhiều, khi chúng ta đếnđây.Mỗi
ngày chúng ta thở hơi thở, chúng ta đã có được một ơn phước từ
Đức Chúa Trời. Điều mà chúng ta đến đây để làm, là sự chỉnh
sửa, để cắt ra khỏi, để cắt bì lòng chúng ta, và để đến trước Đức
ChúaTrời, và tinĐứcChúaTrời với tất cả tấm lòng của chúng ta.
303 Hãy nhớ Lời của Chúa. Và đừng quên, và đừng bỏ qua, đừng
xem thườngmột dấuhiệu thật được gởi đến từĐứcChúaTrời.

Và thế thì tôi sẽ giao buổi nhóm lại cho Anh Neville, để cho
anh ấy nói bất cứ điều gì anh ấymuốn nói.

[Anh Neville nói, “Tôi chắc chắn, chao ôi, tôi đang nói với
anh chị em, tôi đã biết rằng Đức Chúa Trời chứng thực những gì
chúng ta đã mong đợi trong lúc đầu của buổi nhóm. Khi tôi nhìn
khắp số người những gươngmặt này, sáng nay, tôi biết rằng thật
là tốt rằng anh đã có mặt ở đây, và thật là tốt rằng tôi đã có mặt
ở đây, và tôi đã được cho là ở đây, và anh đã được cho là ở đây.
Sứ mệnh của anh đã được thi hành trọn vẹn cách đúng đắn nếu
anh coi trọng nó là vậy. Những gì anh nói sáng nay, anh có thể có
bởi vì anh đã nhận lãnh nó từ Đức Chúa Trời.]

[“Và ngay lập tức chúng ta sẽ có lễ báp-têm, theo sau đây. Và
Anh Willard Collins sẽ hành lễ trong buổi lễ báp-têm, và chúng
ta có hai hay nhiều người chịu báp-têm nữa. Và chúng tôi muốn
thấymột trămngười chịu báp-têm trongDanh Chúa Jêsus Christ,
sáng nay.”]

A-men!

[“Quyết định bày tỏ đức tin của các bạn trong một cách biểu
hiện. Đức tin không bao giờ làm việc. Đức tin, đã được nói về,
thì không tốt. Nhưng đức tin, được biểu hiện bằng hành động, là
mạng lịnh của Kinh Thánh.”]
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A-men! Đúng thế.

[“Qua sự vâng lời, đức tin có thể được bày tỏ bằng hành động.
Xin Đức Chúa Trời ban ơn cho bất cứ người nào, sáng nay, cómặt
ở đây, mà cảm thấy sẵn sàng làm vậy, xin mời các bạn đến. Nếu
đây là sự, nếu đây là một chút ngoài thứ tự của những gì các bạn
đã dự định, hay có lẽ các bạn đã có một cuộc hẹn gặp ai ngay lập
tức, hay điều gì đó, nếu các bạn có thể cố gắng trì hoãn được điều
đó, và thực hiện hành động vâng lời này, tôi tin như một người
anh hèn mọn của anh em trong Đấng Christ, và như một người
cùng làm việc với nhau với nhà tiên tri của Đức Chúa Trời, tôi tin
nó sẽ—nó sẽ là sự lựa chọn tốt nhất của các bạn, để làm quyết
định đó bây giờ.”]

Chúa nhậm điều đó!

[“Và ban cho các bạn sẽ đến, và nhận lấy chỗ của mình giữa
những người khác mà chịu báp-têm, để các bạn có thể ở trong
số người này, đang làm nên bầy nhỏ. Ồ, thật tuyệt vời, phải
không? để là một người của Ngài, và để làm theo Lời Ngài. Xin
tất cả chúng ta cùng đứng lên, khi chúng ta sẵn sàng để kết thúc
buổi nhóm.]

[“Chúa nhật tới, AnhBranham sẽ trở lại với chúng ta lần nữa.
Chúng ta hãy nhớ thông báo đó. Anh ấy nói anh ấy sẽ xuống ở
đây tối nay, nhưng anh ấy không nói anh ấy sẽ hầu việc. Tuy
nhiên, mong ước của tôi là, luôn luôn, rằng anh ấy sẽ giảng. Và
anh ấy cần không có sự sợ hãi về nơi tôi đứng trên đó. Ướcmong
của tôi thì hầu như chắc chắn, biết rằng Sứ điệp và sự—sự kêu
gọi, chức vụ mà anh ấy có, là nhu cầu lớn của thời sau rốt này.
Tôi cho chỗ đó, bất cứ lúc nào.]

[“Tôi sẽ nói điều này trong sự hiện diện của mọi người và
anh ấy: Tôi thì, vui mừng trao nơi ấy, bất cứ lúc nào, trong bất
cứ buổi nhóm nào, cho Sứ điệp quan trọng này mà tôi tin, bởi vì
Đức Chúa Trời đã phán qua hai chúng tôi, sáng nay, báo cho biết
dấu hiệu của điều này. Và tôi vui mừng có đặc ân được có thể chỉ
làmột ngườimà có thể trao chỗ ấy cho anh ấy.]

[“Và tôi sẽ, tối nay, tôi sẽ vui mừng, nếu người anh của chúng
ta, và đầy tớ và nhà tiên tri của Đức Chúa Trời, đã được sắp xếp
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để làm vậy, tôi sẽ thật vui mừng trao cho anh ấy chỗ đó. Chỉ duy
nhất ở lời anh ấy, bất cứ điều gì anh ấy cảm thấy. Nhưng, anh ấy
đã nói, và chúng ta sẽ chỉ căn cứ vào phần kết luận của toàn bộ
sự việc trong bàn tay củaĐức Chúa Trời ToànNăng.”—Bt.]
304 Anh em không thể cầu xin điều gì đó êm dịu hơn, từ một
người anh em thực sự, phải không? Lý do mà tôi…Đấy, thưa các
bạn, tôi—tôi biết các bạn yêu thương tôi. Các bạn yêu thương
Anh Neville. Các bạn yêu thương tất cả những người của Đức
Chúa Trời. Chúng ta yêu thương nhau. Nếu đã từng có một thời
mà chúng ta nên yêu thương nhau nhiều hơn, đó là hôm nay.
Chúng ta nên thật gần gũi nhau, thưa anh em, để chúng ta thật
sự…Chúng ta sẽ còn hơn là những anh và chị em ruột thịt thật
sự. Đó là tình yêu thương mà nên ở trong những tấm lòng của
chúng ta dành cho nhau, tôn kính và kính trọng, cao nhất. Và tôi
thích điều đó. Tôi thích điều đó thực sự.
305 Và ở đây, AnhNeville, và AnhHigginbotham, Anh…Tôi tin đó
là Anh Funk, thậm chí nó đã không có vẻ giống như anh ấy, mà
ban phát sứ điệp đó ở đấy. Mà đến…chúng đến từ Đức Chúa Trời,
những sứ điệp ấy, thưa các bạn, chúng thật sự vậy. Bất cứ ai có
sự phân biệt thuộc linh đều biết điều đó.
306 Nhưng đây là những gì nó là. Trong việc đến, tôi—tôi yêu
mến Anh Neville rất nhiều đến nỗi tôi suy nghĩ điều này, anh em
biết đấy. Tôi—tôi không thích nói điều gì nếu tôi không thật sự
có điều gì đó từ Đức Chúa Trời để bảo cho anh em. Hiểu không?
Và tôi đã có điều này—điều này đến trên tấm lòng tôi, cách đây
khoảng hai hay ba ngày, và tôi đã không bắt đầu nhìn vào nó
nhiều cho đến đêm qua, tra xem một vài câu Kinh Thánh. Đó là
lý do tôi đến để phân phát nó. Nó đã ra khỏi tay tôi bây giờ. Anh
em hiểu không? Bất kể điều gì anh em làm với nó, điều đó tùy
thuộc, điều đó sẽ ở với anh em, anh em thấy đó. Nhưng nó ra
khỏi tay của tôi.
307 Nhưng, Anh Neville và tôi, chúng ta cứ theo cách đó. Nếu
tôi đi xuống đây, chỉ để—chỉ để nói khoảng thời gian nào đó, và
điều gì đó giống như thế, và AnhNeville đã cómột sứ điệp từĐức
Chúa Trời, tôi sẽ ngồi xuống. Vâng, thật vậy. Tôi sẽ dành chỗ cho
sứ điệp của Chúa, luôn luôn. Hiểu không? Đó là cách chúng tôi
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làm với nhau. Và đó là lý do tôi nói tôi sẽ…Nếu—nếu Đức Chúa
Trời không ban cho tôi điều gì, thế thì, có lẽ, chỉ để nói, và nếu
Đức Chúa Trời ban cho Anh Neville điều gì, và tôi có mặt ở đây
ngay tại bục giảng, sáng Chúa nhật, tối Chúa nhật, bất cứ khi nào,
Anh Neville sẽ chỉ, anh ấy thật là một người anh em tốt, anh ấy
có thể đến với tôi, bảo, “Anh Branham, tôi tin anh là tôi tớ của
Đức Chúa Trời, nhưng Chúa vừa ban cho tôimột sứ điệp.” Anh sẽ
làm điều đó, phải không? [Anh Neville nói, “A-men.”—Bt.] Vâng,
thưa quý vị.
308 Tôi sẽ làm giống như vậy đối với anh, nếu anh ấy định giảng.
Tôi sẽ nói, “AnhNeville, anh sẽ tha lỗi cho tôi chứ?Đức Chúa Trời
đã ban cho tôi một sứ điệp. Tôi phải nói nó cho dân sự, ngay bây
giờ.” Và anh ấy, Anh Neville, sẽ bước ra ngay khỏi lối đó; hoặc là
một trong hai chúng tôi, với nhau. Hiểu không? Đó là cách chúng
tôi làm. Và thế thì nếu chúng tôi, nếu tôi không có điều nào chắc
chắn, thì tôi…
309 Tôi thật thích nghe anh ấy giảng. Tôi đã nghe anh ấy. Bao
nhiêu người đã nghe anh ấy giảng, tối Chúa nhật vừa rồi? Tôi
nói với anh em, quả là một sứ điệp tuyệt vời như vậy. Nó buộc
ngay vào, những gì đã được nói trong buổi sáng.

Và, thưa dân sự, tôi đang nói với anh chị em, anh chị em đã
có đủ Lời của Đức Chúa Trời để anh chị em chắc chắn sẽ sống
đúng và được đúng đắn.

Đức Chúa Trời ban phước cho anh giờ nầy, Anh Neville. 
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