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 …-khỏe lại, đang rất mệt mỏi và kiệt sức. Và chúng tôi đã có
rất nhiều sự thông công trên đường đi, những buổi nhóm

tuyệt vời, với sự chào đón các Cơ-đốc nhân từ nơi này đến nơi
khác, từ trên, xuống Bờ biển miền Đông, và cũng lên Bờ biển
phía Tây vào Canada. Và với sự hợp tác tốt đẹp giữa tất cả những
giáo hội giáo phái khác nhau, của hội Phúc ÂmNgũ Tuần, vàNgũ
Tuần Liên Hiệp, Hội Thánh của Đức Chúa Trời, Gió Bốn Phương,
và nhiều tổ chức khác mà đã cộng tác, để có những buổi nhóm
lớn. Một thành công lớn, theo như nó có thể được gọi là thành
công ngày hôm nay, và có lẽ có thể nhiều người gọi nó là “vĩ đại.”
Nhưng, chính tôi, tôi là một—một—một nhà phục hưng. Và sự
phục hưng, nói trong phạm vi quốc gia, thì gần như kết thúc. Và
chúng ta là…Tôi muốn thấy sự phục hưng nơi những tấm lòng
được cháy lên, chứ không phải thêm vào những hội viên, nhưng
là sự phục hưng. Chúa của chúng ta đã làm nhiều phép lạ về
sự chữa lành dân sự, và, dĩ nhiên, nhiều người đã được cứu. Và
bây giờ tôi đang ở nhà, nghỉ ngơi một thời gian ngắn, và sẽ trở
lại trong sự hầu việc trong vài tuần, ý Chúa.

2 Và bây giờ điều này dành cho nhiều dân tộc và bạn bè của
tôi trên khắp thế giới. Tôi muốn nói rõ tối hôm nay, ở đây trong
đền tạm này…Nếu quý vị, bất cứ người nào trong quý vị đã có
mặt và có thể thấy, họ thật nóng lên trong đền tạm tối hôm nay.
Dân sự chật cứng và ở khắp nơi, đứng ở bên trong nhà, và ở bên
ngoài trong xe hơi của họ và các thứ, và trời rất nóng, và điều đó
thật khó cho dân sự và cũng cho chính tôi.

3 Nhưng tôi đã đến với nơi này để tôimuốn giải thích giai đoạn
gì về thời gian chúng ta đang sống theo chức vụ mà Chúa giao
cho tôi. Và tôi muốn ghi âm lại điều đó từ đền tạm này. Điều đó
đã đến với tấm lòng tôi mùa xuân năm ngoái, nhưng tôi đã chờ
đợi cho đến khi tôi trở lại đây để tôi có thể có đượcmột—một bài
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ghi âm về điều đó, để gởi nó đến cho anh chị em các dân tộc trên
thế giới.

4 Cách đây chừng ba mươi hai năm, khi mà Chúa Jêsus, trong
vòng một trăm nămmươi thước của nơi tôi hiện đang đứng bây
giờ, ở đây tại Jeffersonville ở góc Đường thứ Tám và Penn, buổi
sáng khi tôi đặt viên đá góc trên đền tạm này, lúc đó chỉ là một
đầm lầy. Và tôi đã sống ngay phía bên kia con đường phía tay
trái tôi đây. Đó là trước khi tôi lập gia đình. Tôi đang sống với
cha vàmẹ tôi. Mà Chúa Jêsus đã đánh thức tôi dậy vào buổi sáng
để đặt viên đá góc, khoảng sớm, khoảng sáu giờ. Và tôi đã nằm
trên giường một lúc, với lòng tràn đầy sự vui sướng, đang nghĩ
về thì giờ tuyệt vời này mà Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho tôi
một đền tạm để rao giảng. Khi ấy tôi chỉ là một chàng trai trẻ.
Và ngày hôm đó tôi…cô gái mà tôi đã đi với, mà chẳng bao lâu
là vợ tôi năm kế tiếp, đã ở với chúng ta ngày mà chúng ta đã đặt
viên đá góc.

5 Và tôi còn nhớ sáng hôm ấy khi tôi thức đậy, và đang nằm
trong phòng, trên gác ngay ở đây trên Đường số Bảy. Người nào
đó đã nói, “Hãy đứng dậy trên chân của ngươi.” Và tôi thức dậy.
Và tôi đã thấy, nó giống như, một nơi thật rộng lớn, và nó giống
nhưmột—một—một nơimàhọ sẽ…một con sông chảy vào thung
lũng. Và tôi đi xuống đó tới dòng sông và tôi đã hiểu đó là nơi mà
GiăngBáp-tít đã làmphépbáp-têmchodân chúng, vàngười ta đã
biến nó thành một chỗ nuôi heo. Và tôi đã rất phê phán về điều
đó, chỉ nói rằng không nên làm điều đó.

6 Và trong khi tôi ở đó, có một—một Tiếng phán với tôi và cất
tôi lên, và tôi để ý đền tạm nầy gần như trong tình trạng của
nó ngay bây giờ. Nhưng có rất nhiều người đến nỗi họ ngồi chật
kín hết thảy, trong đền tạm, trong điều kiện này, gần như tình
trạng của nó vào bây giờ. Và tôi—tôi vui sướng, đứng phía sau
bục giảng, nói rằng, “Đức Chúa Trời ôi, thật tốt thay Ngài ban cho
con một đền tạm.”

7 Và, vào lúc đó, Thiên sứ của Đức Chúa Trời đã phán với tôi,
và nói, “Nhưng đây đâu phải là đền tạm của ngươi.”

Và tôi nói, “Thế thì, lạy Chúa, đền tạm của con ở đâu?”
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8 VàNgài cất tôi lên trong ThánhLinh lầnnữa, và đặt tôi xuống
trong một khu rừng nhỏ. Và con đường xuống khu rừng chỉ là
những hàng cây xếp theo hàng, cao khoảng chừng hai mươi, hay
ba mươi fút. Và chúng trông giống như những cây ăn quả, và
chúng ở trong những chiếc xô rất lớnmàu xanh lá cây.

9 Và rồi tôi để ý tới bên tay phải tôi và tới phía bên tay trái tôi,
đều có một cái thùng trống ở mỗi phía, và tôi hỏi, “Còn những
cái này là gì?”

10 Và Ngài phán, “Con trồng vào chúng.” Vậy tôi kéo một cành
từ cây bên phải tôi và đặt nó trong một cái xô bên phải, và một
cành cây từ tay trái và đặt nó trong một cái xô phía bên trái. Tất
cả chúngmọc nhanh chóng lên tận bầu trời.

11 Và Ngài phán, “Đưa tay con ra và hái quả của nó.” Và trong
một bàn tay đã rơi xuống một trái táo to màu vàng, ngọt lịm và
chín. Và trong bàn tay kia đã rơi xuống một trái mận to màu
vàng, ngọt lịm và chín. Và nói, “Hãy ăn trái đó, bởi vì nó làm
vui thích.” Và tôi đã ăn từ trái này sang trái khác, rất ngon lành.
Anh embiết khải tượng đó, nó được chép trongmột trong những
cuốn sách, tôi nghĩ là, Câu Chuyện Cuộc Đời, hayVị Tiên Tri Thăm
Viếng Châu Phi.

12 Và ngay lúc đó tôi đã giơ tay lên, và hét lên sự vinh hiển
của Đức Chúa Trời. Và bỗng nhiên, Trụ Lửa đó giáng xuống trên
những ngọn cây kia, và tiếng gầm thét và những tia chớp lóe
lên, và gió thổi thật mạnh, và những chiếc lá bắt đầu bị thổi bay
khỏi cây cối. Và tôi nhìn xuống, ở đây đứng hình dạng của đền
tạm này, như cách của nó thiết lập bây giờ. Và ở cuối cùng nơi
mà sẽ là bục giảng, có ba cây, và ba cây đó có hình dáng của ba
cây thập tự. Và tôi để ý rằng cả những cây mận và những cây
táo tập họp lại thành cụm quanh cây thập tự ở chính giữa. Và
tôi đã chạy thật nhanh đến, la lớn hết sức, và quỳ xuống với cây
thập tự này, hay bên cạnh cây thập tự, và dang tay tôi ôm chung
quanh nó. Và gió bắt đầu lay động, và trái—trái cây từ cây thập
tự, và nó rơi xuống khắp trên người tôi. Và tôi rất sung sướng,
thật sự vui mừng. Và Nó đã nói, “Hãy ăn trái cây đó, bởi vì nó
làm vui thích.”
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13 Và rồi vòng Lửa này đã gọi ra, nói, “Mùa gặt thì chín, và con
gặt thì ít.” Và Ngài phán, “Bây giờ, khi con tỉnh lại, hay ra khỏi
sự này, hãy đọc Ti-mô-thê Nhì chương 4. Ti-mô-thê Nhì chương
4.” Và rồi tôi tỉnh lại. Và tôi đứng đó chà xát mặt tôi và hai bàn
tay của tôi. Và ngay lúc ấy, trong góc phòng, mặt trời chiếu sáng
trên cao, lúc đó tôi đã phải ở dưới ảnh hưởng khải tượng trong
vài giờ hay nhiều hơn, và Nó nói, “Ti-mô-thê Nhì chương 4.” Và
tôi với tay lấy quyển Kinh Thánh của tôi thật nhanh, và đọc Ti-
mô-thê Nhì chương 4.
14 Bây giờ, tôi muốn đọc đoạn đó lúc này. Và dường như thật lạ,
khi tôi đọc Ti-mô-thê Nhì chương 4 này, chỗ mà tôi đã dừng lại,
và nhiều lầnmà tôi đã giảng về phần đó ở đây trong đền tạmnày,
nó dường như lạ lẫm đến nỗi tôi luôn dừng lại ở phần đó. Bây
giờ trong Ti-mô-thê Nhì chương 4, năm câu đầu tiên. Mà, năm là
con số của “ân điển.” Tôi đọc phần nầy.

Ta răn bảo con…trướcmặt Đức Chúa Trời, và Đức Chúa
Jêsus Christ, là Đấng sẽ xét đoán kẻ sống và kẻ chết ở sự
đến của Ngài và vương quốc Ngài;

Hãy giảng đạo; bất luận gặp thời, và không gặp thời;
hãy cố khuyên, đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách, sửa
trị, nài khuyên cứ dạy dỗ chẳng thôi.

Vì sẽ cómột thời kia khi đó người ta sẽ không chịu nghe
đạo lành; nhưng họ sẽ theo tư dục mà họ sẽ nhóm…họ sẽ
nhómhọp các giáo sư xung quanhmình, nghe theo những
lời êm tai;

Và họ sẽ bịt tai không nghe lẽ thật, và sẽ xây hướng về
những chuyện huyễn.

Nhưng con phải có tiết độ trong mọi sự, hãy chịu cực
khổ, và làm công việc của người giảng tin lành, và mọi
phận sự về chức vụ con phải làm cho đầy đủ.

15 Các bạn có chú ý không, và tôi không hề để ý đến điều đó
cho đến tháng Năm vừa rồi này, tôi chưa bao giờ đọc phần Kinh
Thánh ấy cho đến thời điểm ấy? Đó là tất cả những gì tôi đã
từng đọc về nó bởi vì điều đó dường như rằng nó—nó đã đầy
đủ, bởi vì nó đã nói cho tôi biết để giảng Lời và chịu đựng sự đau
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khổ, và chịu nhịn nhục, trong thời gian sắp đến khi mà người
ta sẽ không chịu tiếp nhận Đạo lành, nhưng chiều theo tư dục
của chính họ mà quy tụ những giáo sư xung quanh mình, nghe
những lời êm tai, và quay bỏ Lẽ thật để hướng về những chuyện
huyễn. Nhưng, bấy giờ, Ngài không hề phán tôi là người giảng tin
lành. Ngài phán, “Hãy làm công việc của người giảng tin lành.”
Phao-lô đang nói với Ti-mô-thê, đấy. Anh em có để ý đến điều đó
nói như thế nào không? Ông đã không nói, “Bây giờ, con đã được
kêu gọi làmngười giảng tin lành.” Nhưngnói, “Hãy làmcông việc
của người giảng tin lành.” Hiểu không? Vậy thì, chúng ta để ý ở
đó vậy. Bây giờ, nếu tôi nói với tất cả tấm lòng của mình và với
tất cả sự hiểu biết của tôi, điều đó đã được ứng nghiệm từng chữ.
Thật chính xác. Và đó là cách đây bamươi năm.

16 Và theo như tôi biết, rằng mọi khải tượng mà Ngài ban cho
tôi đều đã được ứng nghiệm, ngoại trừmột điềumà tôi có sự thay
đổi trong chức vụ của tôi, tới nơi tôi cầu nguyện cho dân sự trong
một nơi nhỏ bé giống như một căn phòng nhỏ dưới một cái trại,
hay một thính phòng to lớn hay điều gì đó. Đối với tôi, nó trông,
giống nhưmột cái trại. Anh em còn nhớ điều đó không, cách đây
hai hay ba năm? Hầu như tất cả về điều đó đã ứng nghiệm. Tôi
đã đi xuốngMêxicô, và tối hôm đó trời mưa như thế nào và điều
gì đã diễn ra dưới đó. Và Ngài phán bảo tôi rằng chức vụ tôi về
lần Kéo thứ Nhất. Nhớ về việc bắt con cá bé xíu, hay để nó chạy
mất không? Lần thứ Hai là một con cá nhỏ. Nhưng lúc đó Ngài
phán bảo tôi, “Về lần Kéo thứ Ba, đừng bỏ cuộc. Hiểu không? Và
đừng nói cho dân sự biết.” Tôi luôn cố gắng giải thích những gì
tôi đang cố gắng làm. Ngài cho tôi biết không được nói với dân
sự những gì anh emđang làm. Chỉ làmnhững gì Ngài bảo tôi làm
và để nó như thế. Hiểu không?

17 Nhưng tôi là loại người đó, tôi chẳng có điều gì là bí mật cả,
vì vậy tôi chỉ nói ra mọi sự tôi biết. Vì vậy, đó là—đó chỉ là bản
tính, tôi đoán vậy. Nhưng điều đó, tôi cố gắng…Tôi yêu dân sự,
và tôi muốn dân sự được cứu rất nhiều đến nỗi tôi cố gắng kể
cho họ nghe mọi việc mà tôi biết được, ngoại trừ đó là điều gì
mà Ngài bảo tôi không được nói ra, dĩ nhiên, để họ sẽ không bỏ
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lỡ nó. Hiểu không? Tôi muốn họ nhìn thấy nó rất kỹ đến nỗi sẽ
không có lỗi lầm gì trong việc đó.

18 Vậy thì, điều đó ứng nghiệm thật chính xác. Bây giờ hãy nhớ,
điều răn bảo là, nếu chúng ta sẽ học điều đó trong giây lát, “Ta
răn bảo con trước mặt Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Jêsus Christ,
Đấng đoán xét kẻ sống và kẻ chết nhơn sự hiện đến của Ngài
trong Vương quốc Ngài.” Hiểu không? “Đấng phán xét…Răn bảo
con trước mặt Đức Chúa Trời, và Đấng Christ, rằng con—rằng
con giảng Lời.” Và tôi xác nhận, cho đến tối hôm nay, theo như
tôi biết về, tôi chưa bao giờ giảng điều gì khác ngoài Lời, đấy, và
giữ đúng với Nó. Đã có rất nhiều nan đề, và tôi đã trải qua rất
nhiều bắt bớ và nhiều thử thách, đã phải phân rẽ với nhiều bạn
thân quý mến bởi vì chính lời tuyên bố đó, “Hãy giảng Lời.” Và
tôi—tôi đã làm điều đó.

19 Anh em nhớ trong khải tượng, hay là, một sự chuyển dịch
nhỏ như tôi muốn gọi nó, mới đây, nơi mà tôi được cất lên và
thấy những người đó và nhìn lại chính mình cùng tất cả hàng
triệu người kia ở đó. Và tôi nói, “Tôimuốn thấy Chúa Jêsus.”

Và Ngài phán, “Ngài ở trên cao hơn.”

20 Ồ, đấy, khi người ta chết, họ—họ không đi lên với Đức Chúa
Trời ngay lập tức. Bây giờ, anh em, tôi chắc rằng anh em sẽ hiểu
điều đó. Có lẽ tôi nên giải thích nó theo cách tốt nhất mà tôi có
thể. Anh em có vội không vậy? Thế thì chúng ta hãy dành thời
gian của mình lúc đó và—và—và cố gắng làm cho điều đó thật
sáng tỏ như tôi có thể.

21 Bây giờ, khi chúng ta đến đây, chúng ta nên nhớ rằng chúng
ta sống ở đây trong ba chiều kích. Và tôi không biết tôi có thể
đặt tên cho chúng hay không. Một trong chúng là ánh sáng, và
cái kia là vật chất. Tommy, anh có nhớ cái thứ ba là gì không?
[Người nào đó nói điều gì đó—Bt.] Hả? [“Nguyên tử.”] Nguyên
tử? [Người nào đó nói, “Thời gian.”] Thời gian. Đúng. Vậy thì,
ánh sáng, vật chất, và thời gian. Và năm giác quan của chúng ta
tiếp xúc với những chiều kích này. Thị giác của chúng ta tiếp xúc
với ánh sáng, xúc giác của chúng ta tiếp xúc được với vật chất,
và vân vân.
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22 Bây giờ, nhưng chúng ta có tiếp xúc qua khoa học, chiều kích
thứ tư, như đã có. Bởi vì đang đến ngay qua tòa nhà này bây giờ
có những hình ảnh, tiếng của ra-đi-ô, những hình ảnh trên ti-
vi, mà giác quan chúng ta không tiếp xúc được điều đó, nhưng
tuy nhiên họ có một—một ống phóng điện từ hay tinh thể mà
bắt lấy những sóng âm thanh kia truyền qua và biểu hiện chúng
ra. Vì vậy, anh em thấy, ngay trong tòa nhà này bây giờ là những
hành động sống động của nhiều người, giọng nói trực tiếp, trong
không trung. Họ đang ở đây. Chúng ta đều biết điều đó. Chúng
hoàn toàn là sự thật. Và điều duy nhất mà anh em làm, họ—
họ nắm được điều đó trên…Tôi không hiểu về cơ chế của—của
những điều đó mà khoa học đã phát minh, nhưng chúng ta biết
rằng nó chứngminh cho chúng ta cómột chiều kích thứ tư.
23 Bây giờ, chiều kích thứ năm là nơi mà tội nhân, những kẻ
không tin chết và đi đến. Chiều kích thứ năm này là, hầu như là,
ồ, chiều kích kinh khiếp. Bây giờ người này…

Và khi một Cơ-đốc nhân chết, người ấy sẽ đi vào chiều kích
thứ sáu.

VàĐức Chúa Trời thì ở trong chiều kích thứ bảy.
24 Vậy thì, anh em thấy, Cơ-đốc nhân khi người ấy chết, người
ấy sẽ đi đến dưới bàn thờ của Đức Chúa Trời, ngay trong sự Hiện
diện củaĐức ChúaTrời, dưới bàn thờ. Và người ấy yênnghỉ.
25 Để phân tích điều đó, khi một người có cơn ác mộng, người
ấy không hoàn toàn ngủ, người ấy cũng không thức. Người ấy ở
giữa trạng thái ngủ và thức, và đó là điều mà làm người ấy rúng
động kinh khủng và gào thét, bởi vì người ấy không ngủ, người
ấy không thức. Và để hiểu điều đó, cho thấy nơi mà một người
đi đến khi anh ta chết mà chưa được cải đạo. Người ấy đã sống
hết thời gian củamình, anh ta chết trên trái đất; và anh ta không
thể đi vào sự Hiện diện của Đức Chúa Trời, bởi vì anh ta không
thích hợp để đi đến nơi đó mà không có Huyết. Và anh bị bắt lại.
Và người đó không thể trở về trái đất, bởi vì thời gian của anh ta
trên đất ở đây đã hết, và người đó bị bắt lại ở giữa, và anh ta ở
trong một cơn ác mộng. Hiểu không? Người đó không thể đi vào
sự Hiện diện của Đức Chúa Trời, để yên nghỉ. Và người đó không
thể trở lại, đến với trái đất, bởi vì thời gian của anh ta đã hết.
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Anh ta ở trong cơn ác mộng, và anh ta cứ ở lại đó cho đến ngày
phán xét. Ở trongmột sự khủng khiếp, đấy.

26 Và bây giờ trong khải tượng này, tôi tin tôi đã được cất lên tới
chiều kích thứ sáu đó, nhìn xuống lại đây và có thể thấy lại. Đấy,
thị lực không hoàn toàn bằng đôi mắt, mà thuộc về đất. Nhưng
thị lực là một điều vĩ đại hơn…Thị lực mà họ có ở nơi đó, sự
tiếp xúc của họ vượt xa ngoài giới hạn bất cứ sự tiếp xúc nàomà
những giác quan tự nhiên của chúng ta sẽ tiếp xúc.

27 Ởđây trước đâymột thời gian tôi đã giải thích điều đó. Tôi đã
xemmột bộ phim truyền hình mà người ta để một người xuống,
tôi nghĩmột hay hai dặm sâu dưới đại dương, và họ chiếu những
tia ánh sáng đi qua. Họ đang chiếu về cuộc sống dưới biển. Và
có những con cá bơi qua, những con vật trông kinh dị đó. Mà,
đó là lúc nửa đêm, đen như mực ở dưới đó. Và chúng có chất
phát quang trên mũi của chúng và chúng không có mắt. Vậy thì,
chúng phải đi kiếm ăn, vì vậy nó trông giống như, để tìm thấy
thức ăn củamình, chúngđược dẫndắt bởi giác quankhác; không
phải thị giác, bởi vì chúng không có mắt, không thể sử dụng mắt
ở dưới đó. Nhưng chúng được hướng dẫn với giác quan khác
để chúng có thể tiếp xúc được thức ăn của chúng. Và tôi nghĩ,
“Nếu mình có thể điều khiển được con cá nhỏ bé đó bởi thị giác
của mình, thì mình có thể cung cấp cho nó nhiều hơn biết bao
nhiêu thức ăn và dẫn nó đến những nơi, huống chi thị giác của
mình thì mạnh gấp nhiều lần so với ra-đa của nó dùng để liên
lạc.” Hiểu không? Và tôi nghĩ, “Ước gì mình có thể thật sự hướng
dẫn nó!”

28 Rồi điều đó đến với tôi, “Nếu chính tôi chỉ có thể đầu phục
với Đức Chúa Trời, thì huống chi tầm nhìn và các giác quan của
Đức Chúa Trời lớn hơn biết bao, Đấng có thể hướng dẫn chúng
ta nhiều hơn là những điều mà chúng ta thấy, bởi vì đức tin mà
Ngài cung cấp cho chúng ta là bằng cớ của những điều mà mắt
chúng ta chẳng xem thấy.” Thế thì nếu con cá nhỏ đó có thể chưa
bao giờ đến trênmặt nước như con cá khác, bởi vì nó chịu áp lực.
Bạnmang nó lênmặt nước, nó sẽ nổ tung. Không hơn gì chúng ta
không thể lên cao hơn và không khỏi bị nổ tung. Chúng ta đang
chịu áp lực vì nơi—nơimà chúng ta sống.
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29 Nhưng bây giờ nếu con cá nhỏ đó có thể lên đây và trở thành
tôi, liệu nó cómuốn trở lại làm con cá nhỏ bé đó ở dưới nước sâu
đen kịt nửa đêm đó không? Nó sẽ không bao giờ muốn là một
con cá nữa, bởi vì nó đã trở thành điều gì đó vĩ đại hơn một con
cá, nó là một con người; các giác quan của nó thì vĩ đại hơn, sự
hiểu biết của nó lớn hơn, sự thông minh của nó thì siêu việt. Rồi
điều đó được nhân lên cả mười triệu lần, thế thì bạn hiểu được
điều đó là gì khi bạn vượt qua từ đây vào trong sự Hiện diện
của Đức Chúa Trời nơi xa kia, nơi mà con người vượt xa hơn rất
nhiều những gì chúng ta có ở đây. Bạn sẽ không bao giờmuốn trở
thànhmột conngười như thế này nữa, trong ngôi nhà của những
người mang bệnh hoạn và hư nát nầy. Điều đó đã ở trong lòng
tôi, mà tôi đã cố gắng giảng dạy Phúc âm bamươi năm này khắp
thế giới, để nói cho người ta biết rằng có một Thiên đàng để—
để vươn tới và có một địa ngục để tránh, và có một Đức Chúa
Trời mà yêu thương bạn, và một—một quyền năng cứu chuộc
mà đang nằm sẵn sàng đưa bạn lên bất cứ lúc nào mà bạn sẵn
sàng tiếp nhận nó.

30 Giống nhưmột người đang chết đuối, một sợi dây thừng treo
ở đó, anh ta nghĩ, “Ồ, sợi dây thừng, tôi có thể bám vào để cứu
mình, nhưng tôi không xứng đáng để lấy sợi dây đó.” Sợi dây
thừng được đặt ở đó cho chính mục đích đó, để bạn kéo chính
mình ra khỏi. Đó là lý do mà Chúa Jêsus Christ đã chết, vì chính
mục đích cứu các tội nhân. Và Ngài đã treomột dây thừng của Sự
Sống Đời Đời, mà chính đêm nay sẽ thòng xuống trên đầu mỗi
tội nhân ở trong nơi này, và một dấu hiệu chào đón đang treo
trên nó, “Hãy ra khỏi chỗ đó.” Nếu—nếu bạn—nếu bạn muốn
làm điều đó, sự chuẩn bị được thực hiện.

31 Vậy thì, khi tôi đã thấy nơi đó và tình trạng ấy mà những
người đó đã ở trong, và thật vượt quá bất cứ điều gì mà thế gian
này có thể từng suy nghĩ về, nó thật vinh hiển. Không thể có tội
lỗi ở đó, không có sự chết cũng không có điều gì có thể đi vào
được điểm đó. Và không có sự khác nhau giữa đàn ông và đàn
bà, chỉ có những—những tuyến tình dục đãmất khỏi họ, và ở đó
có thể không bao giờ có phạm tội ngoại tình nữa, không có điều
gì nữa. Nhưng đàn bà vẫn nguyên hình dáng của đàn bà, và đàn
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ông vẫn nguyên hình đàn ông, và họ sẽ mãi mãi là cách ấy. Bởi
vì khi Đức Chúa Trời…

32 Vậy thì điều này có thể là tốt, một số trong các trẻ em trường
trung học mà đang nhận điều vô lý này đã được dạy cho các em
ở đây về sự tiến hóa. Vậy thì, tôi tin vào sự tiến hóa, nhưng không
theo cáchmà con người đã tiến hóa từ—từ vật chất thấp hơn nào
đó. Học thuyết của chính họ chúng phản tác dụng trên họ khi họ
cố gắng lai giống bất cứ vật gì, nó sẽ không tự gây giống lại. Vì
thế, các bạn thấy, nó—nó phản tác dụng trên chúng.

33 Vậy thì, tôi tin rằng khi Đức Chúa Trời bắt đầu tắm trái đất,
có lẽ vật đầu tiên Ngài đã cho xuất hiện là một con sứa, và từ đó
đếnmột con ếch, và tiếp tục như vậy. Nhưng, bạn thấy, nó cứ tiếp
tục như vậy cho đến khi có hình dạng giống hơn với con người,
và con người là một sự phản ánh của Đức Chúa Trời. Và đó là lý
do mà cây cỏ trở nên phát triển, có thể là cỏ, và rồi từ cỏ sanh
ra hoa, và từ hoa sanh ra những bụi cây, từ những bụi cây trở
thành cây. Tại sao? Nó là bức tranh của Cây Sự Sống đang đứng
trên phía khác. Và mọi thứ đứng ở trên phía này mà là tự nhiên
là một cái bóng của sự Siêu nhiên hay sự Vĩnh cửu trên phía bên
kia. Do đó, chừng nào cómột Cơ-đốc nhân được tái sinh trên đất,
và chúng ta có một thân thể ở đây như thế này, đó chính là sự
phản chiếu của phía mà đang chờ đợi ở bên kia nơi không có sự
chết chóc và buồn rầu. Và đó là những gì khiến lòng chúng ta
đói khát điều đó giống như vậy. Đấy, có điều gì đó trong chúng ta
mà gọi ra. Chúng ta chỉ…Có điều gì đó mà nói cho chúng ta biết
nó thì ở đó. Tôi tin trong suốt những năm nầy…Tôi xin lỗi trước
Đức Chúa Trời và dân sự, vì ngu dại và bị…phạm nhiều lỗi lầm.
Nhưng qua những năm nầy tôi đã được đặc ân thấy nhiều triệu
người bước vào Vương quốc Đức Chúa Trời, và đã biết ơn Chúa
để cho tôi dẫn dắt họ đến nơi đó. Và tôi tin rằng họ sẽ có mặt tại
đó vào ngày ấy.

34 Bây giờ, khải tượng đã được ứng nghiệm. Và làm thế nào tôi
luôn dừng lại, ở câu thứ 5 đó, tôi không biết. Tôi đã đọc chỉ chừng
đó. Nhưng còn có một số câu nữa trong chương đó, nhiều câu
nữa. Bây giờ, các bạn có thể, trong phòng khách sạn hay trong
nhà mình tối nay, ngay khi chúng ta giải tán, hãy đọc phần còn
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lại của chương đó, bởi vì tôi đã có nhiều câu Kinh Thánh đã viết
ra đây mà tôi muốn tham khảo, và ghi chú để tôi tham khảo. Và
tôi muốn các bạn đọc nó khi các bạn về nhà. Tôi sẽ trích dẫn nó,
nó sẽ có trên băng ghi âm. Các bạn muốn ghi chú một số câu đó,
ồ, điều đó tốt thôi.
35 Bây giờ, các bạn tin rằng những người nam và người nữ, mà
tôi biết rằng các bạn tin, thì được Thánh Linh của Đức Chúa Trời
dẫn dắt để làm các công việc chứ? Hiểu không? Và Chúa Jêsus là
khuônmẫu của chúng ta. Nếu các bạn để ý điều đó, tôi muốn lật
sang, các bạn lật sang với tôi, tới Tin lành Lu-ca, chương thứ 4,
chỉ một phút. Và tôi muốn chỉ cho bạn thấy điều gì đó nổi bật. Và
vì vậy chúng ta thật sự sẽ không lấy quá nhiều những câu tham
khảo này, nhưng để các bạn sẽ có thể đọc với tôi ở đây, trong
một phần này, trong chốc lát thôi. Tin lành Lu-ca, chương thứ 4
và câu thứ 14, chúng ta bắt đầu. Bây giờ hãy xem thật kỹ ở đây
nếu các bạn muốn thấy điều gì đó xảy ra, song song với phần
này. Bây giờ chú ý.

Và Đức Chúa Jêsus được quyền phép Đức Thánh Linh
đến xứ Ga-li-lê:… Ngài trở về đến xứ Ga-li-lê trong quyền
năng của Thánh Linh: và ở đó danh tiếng Ngài đồn ra
khắp cả các vùng xung quanh.

Và Ngài dạy dỗ trong các nhà hội, được ai nấy đều tôn
vinh.

Và Ngài đến thành Na-xa-rét, là nơi dưỡng dục Ngài:
và, theo thói quen của Ngài, Ngài vào nhà hội nhằm ngày
sa-bát, và đứng dậy mà đọc.

Và có người trao sách của tiên tri Ê-sai cho Ngài. Và khi
Ngài mở sách ra, tìm thấy chỗ có chép, đã được chép,

Thần của Chúa ngự trên Ta, vì Ngài đã xức dầu cho Ta
đặng giảng tin lành cho kẻ nghèo; và Ngài đã sai Ta để
chữa lành kẻ có lòng tan vỡ, và giảng cho kẻ bị cầm tù
được tha, và cho kẻ mù được phục hồi thị lực, và kẻ mà
bị hà hiếp, được tự do.

Và để đồn ra năm ban ơn của Chúa chúng ta.

Đoạn Ngài xếp sách lại,…



12 LỜI ĐƯỢC GIẢNG

36 Bây giờ, nếu các bạn muốn, nếu các bạn muốn phần tham
khảo với phân đoạn đó, tôi đã có nó ở đây, chờ một chút, nếu
như tôi có thể lấy nó ra từ phần đọc bên lề ở đây. Nếu các bạn
chú ý, các bạn cũng sẽ tìm thấy nó trongMác và những chỗ khác,
nhưng trong Ê-sai 61:1 và 2. Bây giờ, không lạ sao rằng Ngài đã
dừng lại ngay tại đó, và chính câu kế tiếp…Đó là những gì đã
được áp dụng cho lần đến thứ nhất của Ngài. Và thứ nhì, câu kế
tiếp, đang áp dụng cho lần Đến thứ Hai của Ngài, ở sự phán xét.
Ngài đã dừng lại và xếp sách. Nếu người nào trong các bạn đang
đọc Kinh Thánh Scofield, các bạn sẽ thấy phần ghi chú về nó ở
đó. Hiểu không? Hãy xem chú thích của bạn, một đánh dấu với
ghi chú đó, đấy, và bạn sẽ để ý ở đó. “Một sự so sánh với sứ—sứ
điệp đã trích dẫn, trong Ê-sai 61:1 và 2, cho trường hợp của…”
Chỗ mà, lời Kinh Thánh ở đây, sự giảng ra, Chúa Jêsus đã giảng
về năm ban ơn của Chúa; và câu tiếp theo lộ ra với sự Đến của
Ngài và sự phán xét. Hiểu không? Và anh em thấy cách Ngài đã
ngừng lại ngay tại điều đó như thế nào.

37 Và cách mà tôi đã không hề để ý điều đó, và cách mà tôi đã
luôn luôn dừng lại ở câu thứ 5 này, “Vì sẽ có một thời kia khi
người ta không chịu nghe Đạo lành, nhưng sẽ nhómhọp các giáo
sư xung quanh mình, nghe những lời êm tai, và sẽ quay bỏ Lẽ
thật mà xây hướng về chuyện huyễn. Nhưng hãy làm công việc
của một người giảng tin lành, mọi phận sự về chức vụ con phải
làm cho đầy đủ.” Hiểu không? Và bởi sự giúp đỡ và ân điển của
Đức Chúa Trời tôi đã cố gắng làm điều đó. Và tôi muốn bạn bè
của tôi, cả ở đây và ở bên ngoài trong những xứ sở mà các cuốn
băng ghi âm sẽ đi đến, lý do mà tôi đã đảm nhận lấy vị trí mà
tôi dành cho Lời, là chính lý do này. “Hãy giảng Lời.” Đó là lý do
tôi sẽ không tuân thủ bất cứ tín điều nào, bất cứ giáo phái nào,
bởi vì tôi đã được ủy thác của Đức Chúa Trời để giữ đúng với
Lời. Vậy thì nếu ai khác muốn làm bất cứ điều gì khác, thì điều
đó tùy họ.

38 Và nếu anh em để ý, trong khải tượngmà tôi đã có về linh vụ
củamình, chính tôi chưa bao giờmang những cây thập tự đó. Tôi
chưa bao giờ bảo người khác bỏ tín ngưỡng củamình để theo tín
ngưỡng khác. Tôi không bao giờ nói, “Tất cả những anh em tin
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thuyết ba ngôi hãy là người một ngôi” hay là “tất cả những anh
emmột ngôi hãy là những người tin thuyết ba ngôi.” Tôi đã trồng
vào những cái bình của chính họ. Hoàn toàn chính xác. Tôi đã
đi đến với người tin thuyết ba ngôi, tôi đã đến với những người
một ngôi, tôi đã đi đến với mọi người, và ở lại ở giữa và không
bao giờ gia nhập vào bất cứ cái nào trong số họ; nhưng đã ở lại
ở giữa, là một người anh, thật chính xác những gì khải tượng đó
đã nói làm. Và tôi đã ăn trái từ cả hai phía, sự cứu chuộc về cả
hai phía.

39 Và bây giờ, anh em có để ý không, có nhiều người tin vào
thuyết ba ngôi đang ngồi ở đây, có nhiều người một ngôi, và có
nhiều giáo phái khác nhau. Nhưng thật tầm thường khi anh em
ồn ào về điều đó, bởi vì nếu một phần khải tượng đó là thật, thì
phần khác, cũng là thật. Cả hai kết quả đều được tìm thấy trong
thập tự giá. Hiểu không? Cả hai đều ở trong thập tự giá, tất cả
được tụ họp lại với nhau, và cả hai mận và lê, hay đào, những
tráimận và táomưa xuống trên tôi ở đó. Cả hai chúng. Tất cả đều
được tìm thấy trên cây thập tự, bởi vì hết thảy họ đều tin vào Đức
Chúa Trời và được đầy dẫy Đức Thánh Linh, và có những công
việc Cơ-đốc và những dấu hiệu theo sau.

40 Vậy thì, giáo phái sẽ không có liên quan gì với nó. Nó sẽ là
người được sanh lại mà sẽ có điều gì để làm với nó. Nó sẽ là kinh
nghiệm của các bạn với Đức Chúa Trời mà sẽ phải thực hiện với
nó. Bây giờ, chúng ta thấy rất nhiều về điều đó. Tôi đã có nhiều
câu Kinh Thánh ở đây mà tôi muốn nhắc đến. Có lẽ tôi sẽ nói
một lát sau.

41 Nhưng bây giờ tôi muốn anh em lấy từ câu thứ 5, cho tới câu
thứ 18. Và bây giờ để tiết kiệm thời gian, tôi—tôi sẽ không đọc nó.
Nhưng bây giờ Phao-lô, bắt đầu qua ở đây lần nữa trong Ti-mô-
thê, nếu anh em để ý cách mà ông đã bắt đầu nói như thế nào,
thật thống thiết. Bây giờ nếu anh emđể ý sau câu thứ 5.

Về phần ta bây giờ sẵn sàng để bị đổ ra làm của lễ quán,
và kỳ qua đời của ta…đã gần rồi.

Sắp sửa lìa đời. Bắt đầu lìa khỏi, đấy, “Ta đã…” Ồ, hãy theo
dõi. “Của ta…”
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…Ta đã sẵn sàng, và kỳ qua đời của ta đã gần rồi.

Ta đã đánh trận tốt lành, ta đã xong sự chạy, ta đã giữ
được đức tin:

Hiện nay mão triều thiên của sự công bình để dành cho
ta, mà Chúa, là quan án công bình, sẽ ban mão ấy cho
ta trong ngày đó: và không những chỉ cho ta mà thôi,
nhưng…cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài.

42 Và rồi ông nói tiếp, “Hãy làm hết thảy, hãy làm những điều
này.” Điều gì? Mang áo choàng đến cho ông. Bây giờ chúng ta bắt
đầu ngay ở đó, và ông nói:

…Đê-ma đã lìa bỏ ta rồi,…

43 Phải đến lúc trong chức vụ của người khi người còn là một
nhà truyền giáo trẻ,một vị tiên tri trẻ, mọi người yêumến người.
Nhưng bây giờ anh emđể ý ở dưới đây, nói:

…tất cả đã lìa bỏ ta rồi:… (Vì điều gì? Vì Lời.)

44 Khi Chúa Jêsus, Đấng Tiên Tri trẻ xứ Ga-li-lê, Ngài đã có một
thời gian và Ngài đã bị lìa bỏ. Tất cả những người ở lại với Lời
Đức Chúa Trời đều đi đến chỗ mà họ bị lìa bỏ bởi thế gian và thế
giới tôn giáo. Chúa Jêsus đã nuôi ăn năm ngàn người, một ngày,
và họ đã nhặt những giỏ đầy những—những bánh vụn của năm
cái bánh và hai con cá. Và chính ngày tiếp theo đó, tôi tin là thế,
Ngài bắt đầu bị bắt bớ vì Lời, và hết thảy họ bắt đầu lìa bỏ Ngài.
Và Ngài đã nhìn khắp cácmôn đồ, và phán, “Còn các ngươi, cũng
muốn đi chăng?” Ngay cả bảy mươi người trong số những mục
sư truyền đạo được phong chức của Chính Ngài đã lìa bỏ Ngài.
VàNgài phán, “Còn các ngươi, cũngmuốn đi chăng?”

45 Và lúc ấy Phi-e-rơ đã nói những lời đáng ghi nhớ ấy, bằng câu
nói, “Lạy Chúa, chúng tôi sẽ đi theo ai? Chỉ một mình Ngài có Sự
sống Đời đời.”

46 Để ý. Nhưng giờ đến khi thì giờ bị lìa bỏ đến, và nó—nó phải
đến. Nó phải đến. Và bây giờ tôi đã có nhiều vị tiên tri và những
sự việc ở đây để liên hệ, để chứng minh cho anh em rằng lúc
đó đến. Và nó đã đến với tôi. Không cần phải cố gắng xóa sạch
khỏi điều đó, nó ở đây và anh em chỉ phải nhận lấy nó. Họ đã
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không xóa sạch khỏi điều đó, họ đã chịu đựng và nhận lấy nó,
mà không hổ thẹn về Phúc âm.
47 Anh em để ý Phao-lô, “Ta đã đánh trận tốt lành. Ta đã xong
sự chạy. Ta đã giữ được Đức tin.” Ồ, chao ôi! Ở dưới đây nói rằng,
“Ta đã chiến đấu với các con thú dữ. Và ta—ta đã được cứu khỏi
miệng sư tử.” Và những việc mà người làm, Đức Chúa Trời là tốt
lành đối với người. Nhưng giờ đã đến vì người sắp qua đời.
48 Bây giờ, chúng ta hãy tự hỏi, tại sao một người, một mục sư,
đã từng cộng tác với Phao-lô nhưĐê-ma, lại lìa bỏ Phao-lô?
49 Anh em biết Anh Baxter, nhiều anh em còn nhớ anh ấy. Anh
ấy thường đọc…Đó là về Đê-ma. Anh ấy nói, “Anh có biết điều gì
tôi sẽ làm, Anh Branham, khi tôi đến Thiên đàng, điều đầu tiên
tôi sẽ làm không?”

Và tôi hỏi, “Điều gì?”
50 Anh ấy đáp, “Tôi sẽ đi thẳng lên đó và tìm xem Đê-ma ở đâu,
tôi sẽ đấm ông ta thật mạnh hết sức.” Và nói, “Ông ta sẽ chạy
quanh và nói, ‘Baxter, vì cớ gì anh làm vậy?’” Anh ấy nói, “Tại
sao ông lại lìa bỏ Phao-lô thân yêu đáng thương trong khi tất cả
mọi người đã lìa bỏ người?” Tôi không khuyên phải làm điều đó,
tôi không tin họ sẽ có những sự đánh nhau ở trên đó, nhưng tôi
chỉ nghĩ về Anh Baxter muốn nói điều đó bởi vì anh ấy cảm thấy
rất buồn cho Phao-lô.
51 Ồ, Phao-lô đã làm gì? Người đã giảng dạy thật trung thành
hết sức, và Đức Thánh Linh ở trên người. Và khi người đã viết ra
ở đó về những người nữ làmmục sư kia và những việc khác, tôi
hình dung đã có một sự phẫn nộ ở đó. Người nói, “Hãy để đàn
bà giữ yên lặng trong các hội thánh, họ cũng không được phép
nói,” và ông bị nhốt trong tù ngay lúc đó.
52 Anh em có thể tưởng tượng ra một số giám mục đã nói gì
không? “Hừ! Gã đó bị nhốt trong tù ở đó, việc gì đến ông ta mà
viết thư gởi xuống đây cho chúng ta?Hiểu không? Và ông ta đã có
Ti-mô-thê, một người nghiện rượu, ở với ông ta. Và vì vậy ở đây
ông ấy lên trên đó lúc này, ông ta đang cho Ti-mô-thê uống rượu,
còn ở đây ông ta đang nằm trong tù, và đang viết thư, bảo chúng
ta những gì Đức ThánhLinh sẽ bảo cho chúng ta biết để làm.”
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53 Nhưngngười nói, “Nếu…Cái gì?Ngươi nói ra từ Lời Đức Chúa
Trời, và Nó chỉ đến từ ngươi thôi sao? Nếu có người nào tưởng
mình là thiêng liêng hay là một đấng tiên tri, thì người ấy hãy
biết rằng điều mà ta viết đây là những Mạng lịnh của Chúa.”
Hiểu không?

54 Đấy, giờ đã đến, hỡi các bạn. Và tôi muốn mọi người trong
những nơi mà những băng ghi âm đi đến, hãy nhớ rằng thì giờ
phân rẽ phải đến. Nó phải làm điều đó. Tôi không biết còn bao
lâu nữa thì tôi đến giờ cuối cùng, đi hết đường đời của tôi. Tôi
không biết. Điều đó tùy thuộcĐức Chúa Trời. Tôi không biết ngày
mai là gì, và ai…Tôi không biết nó nắm giữ những gì, nhưng tôi
biết Đấng đang nắm giữ nó. Vì thế đó là nơi đức tin của tôi được
xây dựng, trên điều đó.

55 Bây giờ, tôi hình dung Đê-ma đã không lìa bỏ người và bắt
đầu đi đến những hộp đêm. Tôi không hình dung Đê-ma đã làm
điều đó, bởi vì Đê-ma là một người đầy dẫy Thánh Linh. Ông là
người giúp đỡ lớn. Nếu anh em đã từng đọc lịch sử của Đê-ma,
ông là một thầy giảng có tiếng tăm, một người có văn hóa tốt, rất
lịch sự, có giáo dục. Ông là một người thôngminh. Nhưng tại sao
ông đã lìa bỏ Phao-lô? Đó là vấn đề. Điều gì đã khiến ông làm
như thế, lìa bỏ Phao-lô? Tôi không tin ôngmuốn đi đến hộp đêm
hay điều gì khác. Nhưng tôi tin chính là Đức Chúa Trời để riêng
Phao-lô ra. Giờ đây tôi hình dung Đê-ma…

56 Chúng ta hãy lấy ví dụ một ít suy nghĩ của Đê-ma. Khi tôi
đang ngồi ở dưới sườn đồi ngày nọ, tự hỏi, về ánh sáng ban ngày,
và tôi đang suy nghĩ, “Tại sao Đê-ma muốn lìa bỏ con người đó?
Tại sao ông ta lìa bỏ nhà truyền giáo thân mến tội nghiệp mà đã
dẫn dắt ông đến với Chúa, người mà đã đi đầu trong cuộc phục
hưng giữa các dân Ngoại, vị tiên tri thật đó?” Không ai có thể nói
gì ngoài điều người là một vị tiên tri. Người còn hơn cả một vị
tiên tri, người là một sứ đồ, và là một sứ đồ đầy quyền năng và
vĩ đại đối với các dân Ngoại. Và Đê-ma đã cộng tác với Phao-lô,
đã có sự thông công, và đã thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời
hành động trên con người đó. Và tại sao ông quay lưng với một
người như thế, đã được minh chứng rằng người là đầy tớ của
Đấng Christ? Anh em để ý Phao-lô nói ở đây không, “Sự ham hố
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đời này.” Vậy thì, tôi không nghĩ Đê-ma sa ngã. Tôi không nghĩ
ông đã làm thế. Nhưng tôi nghĩ ông—ông đã có quan điểm sai về
Phao-lô.

57 Lúc bấy giờ, Đê-ma xuất thân từ một gia đình giàu có và ông
giàu sang, và tiền bạc đôi khi có ý nghĩa tôn giáo đối với nhiều
người. Giống như người ta nói ở California, “Nếu bạn không có
ba chiếc xe Cadillac, bạn không thiêng liêng.” Vì thế nó có ý
nghĩa, nếu bạn không thành công, nếu bạn không có nhà thờ
tốt nhất có ở trong thành phố, người ta sẽ không đi. Hầu như đó
là cách ở đây, Poogh. Bạn, bạn phải có hội thánh tốt nhất nước,
hay họ nói, “Bạn, ồ, bạn muốn nói bạn đã gia nhập với đám nhỏ
như thế ư?”

58 Anh em biết Chúa chúng ta đã không có chỗ để gối đầu Ngài
chứ? Anh emhá chẳng biết Ngài chỉ cómột chiếc áo choàng sao?
Hiểu không? Và Ngài đã có…Ngài chỉ hầu là một người bị đẩy ra
ngoài. Và Ngài không có một chỗ để gối đầu Ngài. Nhưng họ có
thể đã nghĩ giống như vậy, và đã nghĩ, về Ngài.

59 Và, bây giờ, tôi tin Đê-ma đã thấymột sự thất bại, dường như,
trong chức vụ của Phao-lô. Tôi nghĩ rằng ông ta nghĩ con người
già nua đó đã được rửa sạch, trước Đức Chúa Trời. Bấy giờ, ông
nghĩ rằngnhiềungườimà sẽmócmắt họ ra để cho Phao-lô…

60 Lúc ấy, Phao-lô đã nói rằng, ông nói, “Anh em ắt, nếu có thể
được thì, cũng móc đôi mắt mình ra, mà cho tôi.” Bởi vì, chúng
ta nghĩ, Phao-lô, đã có đôi mắt kém, vì người nói, “Tôi đã viết với
những chữ to như vậy.” Người nói, “chữ to,” nhưng tôi có tự—
tự điển ngôn ngữ, và nó nói rằng, “với những chữ to.” Ông đã ở
La Mã, trong nhà giam ở đó. Có điều gì đó không ổn, ông nói đôi
mắt ông bị khó chịu vì khải tượng trên Trời. Vì thế ông…Dân sự
sẽ móc mắt của họ ra, khi thấy Phao-lô đau khổ, đôi mắt ông đã
làm phiền ông, và ông đang chịu đựng. Và ông đã xin Chúa chữa
lành đôimắtmình, ba lần. Và ông nói, “Để tôi khỏi lênmình kiêu
ngạo bởi sự Khải thị siêu phàm ấy, thì đã có một quỷ sứ được sai
đến để nó có thể đánh tôi.” Vậy thì, điều đó sẽ khá tốt, sau đó
đã đánh ông lần nữa. Thế thì ông sẽ trở nên tốt, và đánh ông
lần nữa.
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61 Anh em thấy, Phao-lô đã có một chức vụ vĩ đại hơn tất cả
những sứ đồ khác còn lại. Một số người có thể đã nói, “Ồ, tôi đã
bước đi với Chúa Jêsus.” Ồ, một người trên đường phố đã bước
đi với Ngài khi Ngài còn ở đây. Nhưng Phao-lô đã thấy Ngài trong
Trụ Lửa sau khi Ngài chết, bị chôn, lên Thiên đàng, và đã trở lại
và gọi Phao-lô, đấy, đấy, trên con đường đến thành Đa-mách. Và
ông đã có một chức vụ vĩ đại hơn Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca, hay bất
cứ người nào khác. Ông vượt xa hẳn họ. Và ông nói, “Trừ ra tôi
lên mình kiêu ngạo bây giờ và nói, ‘Này, các anh em không biết
gì về Điều đó. Tôi đã thấy Chúa sau khi Ngài sống lại.’”

62 Ồ, họ nói, “Chúng tôi đã bước đi với Ngài.” Ồ, hết thảy những
người ở chung quanh vùng Ga-li-lê và Na-xa-rét cùng khắp xứ ở
đó cũng vậy. Hết thảy họ đã bước đi với Ngài.

63 Nhưng, anh em thấy, Phao-lô đã nói chuyện với Ngài và thấy
Ngài ở trong hình dạngmà Ngài đã có trước khi Ngài trở nên xác
thịt. Hiểu không? Và Ngài đã ủy thác Phao-lô trong tình trạng đó,
trong lúc Ngài ở trong Ánh Sáng đó. Ngài đã ủy thác cho Phao-lô.
Và—và Phao-lô đã thấy Ngài. Và ông nói, “Để tôi không lên mình
kiêu ngạo, cảm thấy cao hơn một chút một số trong anh em các
anh, thì đã có quỷ sứ,” để giữ cho ông hạmình xuống. Và ông nói,
“Tôi đã cầu xin Chúa ba lần để lấy nó đi khỏi tôi. Và Ngài phán,
‘Hỡi Sau-lơ, hay Phao-lô, ân điển Ta đủ cho ngươi rồi.’” Sau đó
Phao-lô nói, “Tôi sẽ hãnh diện trong những sự yếu đuối của tôi,
bởi vì khi tôi yếu đuối ấy là lúc tôi mạnh mẽ. Đấy, tôi sẽ hãnh
diện trong sự ấy!”

64 Bây giờ, anh em để ý bây giờ, một người mà đã có một chức
vụ vĩ đại hơn bất cứ người nào còn lại ở trên công trường truyền
giáo, Phao-lô, chức vụ vĩ đại nhất trong hết thảy họ, mà đã thấy
Chúa Jêsus trong Trụ Lửa, và đã ủy thác cho ông để làm những
gì ông đã làm, và đượcminh chứng bởi cùngmột Đức Chúa Trời,
và cùng Quyền năng đó, bằng những dấu kỳ và phép lạ vượt xa
bất cứ sự nghi ngờ nào; mà lại quá nghèo đến nỗi ông chỉ có một
cái áo choàng, giảng dạy cho đám người có thể móc mắt họ ra,
và trong số đó có một số nhà triệu phú. Và tuy nhiên Phao-lô có
một áo choàng. Ông nói, “Hãymang áo choàng đó đến, trời ở đây
đang trở lạnh.” Ông ởmiềnnúi. Ông chỉ cómột áo choàng.
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65 Và Đê-ma, với một người mà có quyền cao chức trọng, có địa
vị cao, có văn hóa, có giáo dục, vàmột người giàu sang có nhiều y
phục thay đổi, “Con người đó, có điều gì không ổn với ông ấy. Đã
có rất nhiều người bạn mà sẽ móc mắt của họ ra để cho ông, và
tuy nhiên ông quá nghèo chỉ có một áo choàng. Có điều gì không
ổn với Phao-lô.”

66 Ồ, anh em biết đấy, linh đó không lìa bỏ thế gian, người ta
vẫn theo cách đó. Tiền bạc không phải là Đức Chúa Trời. Chỉ có
một Đức Chúa Trời. Hiểu không? Nhưng người ta suy nghĩ vì
anh em có một chức vụ lớn thì anh em nên sở hữu hết thảy điều
này và hết thảy điều này, và hết thảy những điều to lớn vĩ đại
này, và những trường học lớn và cái này cái kia lớn. Đức Chúa
Trời không giải quyết với họ những điều đó. Hay là, ít nhất, đó
là quan điểm của tôi. Đức Chúa Trời giải quyết với một cá nhân.
Ngài không bao giờ phong chức cho chúng ta để đi làm những
việc như vậy.

67 Nhưng Phao-lô, với một áo choàng, và người bảo Ti-mô-thê ở
đây mang áo choàng đến cho người vì trời bắt đầu trở lạnh ở đó.
Ừ-m. Một người mà có chức vụ để giảng dạy cho hàng vạn người
như Phao-lô, và một chức vụ mà có thể làm hết thảy các loại
phép lạ, và đã thấy Chúa Jêsus trongmột Trụ Lửa, đã ủy thác cho
người, và tuy nhiên chỉ có một cái áo choàng. Đê-ma nói, “Một
con người như thế đó,” rồi ông ta bỏ ngườimà đi.

68 Lúc bấy giờ, khi người lên đây giảng dạy cho dân thành Trô-
ách, chúng ta thấy rằng có một người ở trên đó là thợ đồng. Và
anh ta là một gã côn đồ. Và anh ta ghét Cơ-đốc giáo. Và anh ta
đã làm đủ mọi thứ với Phao-lô mà anh ta có thể làm với người,
để ném người vào tù. Và mọi…thậm chí Phao-lô cảnh cáo cho Ti-
mô-thê về việc giống như vậy, “Hãy coi chừng gã đó.” Và ở đây
là Đê-ma! Ôi lạy Đức Chúa Trời, xin để cho dân sự nghe điều đó!
Ở đây Đê-ma đang đứng bên cạnh một người mà đã đánh một
người làm cho người đó mù, vì sự tranh cãi với ông. Vậy thì, anh
em những thầy giảng của Hội thánh Đấng Christ, hãy mặc áo
choàng mình vào bây giờ. Đã có lần có người bảo tôi, nói, “Hãy
quở cho tôi bịmùđi! Hãy quở cho tôi bịmùđi! Anh cóĐức Thánh
Linh, hãy quở cho tôi bị mù.”
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Tôi nói, “Anh đã bịmù rồi.” Hiểu không?
69 Vậy thì, tại sao Phao-lô đã không quở cho người thợ đồng kia
bị mù? Cùng loại linh đó ở trên những người mà nghĩ như thế,
thì cũng một điều ấy đã ở trên Đê-ma. Một người mà có thể quở
làm cho một người bị mù, vì tranh cãi với mình, và rồi quay lại
và để cho người thợ đồng làm hư mất chức vụ của mình trong
thành phố. Không nghi ngờ gì Đê-ma đã nói, “Ông ấy, ông ấy đã
hết thời, ông ấy đã mất hết những ân tứ của mình. Ông ấy—ông
ấy đãmất các ân tứ củamình để quở cho bịmù.”
70 Anh em không thấy linh ấy vẫn sống thế nào, nói, “Anh là
người hết thời rồi, anh ơi”? Ồ! Nó—nó chỉ đi qua đầu của nhiều
người. Họ thật sự không hiểu được điều đó, tất cả với nó chỉ
có thế thôi. Hiểu không? Họ chỉ không thể thấy điều đó. Hiểu
không? Họ không hiểu.
71 Vậy thì Đê-ma…đã không đánh người kia bị mù bởi vì ông
muốn. Chúa Jêsus há chẳng phán, “Ta không làm điều gì mà Cha
không tỏ ra trước cho Ta”? Cách đây nhiều năm tôi chẳng đã
nói với anh em, với mẹ của chính tôi đang nằm đó, sắp chết, và
nói, “Bill, chuyện gì sẽ xảy ra với mẹ?” Tôi không thể nói điều gì
cho đến khi Đức Chúa Trời đã phán vậy trước tiên. Và đó chỉ là
những gì đã xảy ra. Con người không thể, con người là sự thất bại
ngay từ đầu. Anh ta chỉ là một đại diện cho điều mà Đức Chúa
Trời làm việc qua, và Đức Chúa Trời thực hiện ý của Chính Ngài.
Nhưng khi anh em thấy những con người siêu lừa bịp này mà
luôn luôn có điều này và điều kia và điều nọ, tốt hơn là anh em
nên tránh xa nó. Hiểu không? Chính Chúa Jêsus đã không làm
thế. Ngài phán, “Ta chỉ làm như Cha làm. Ngài chỉ cho Ta những
gì để làm và rồi Ta đi làm theo điều đó. Ta không thể làm điều
khác…bất cứ điều gì khác hơn điều đó.”
72 Và ở đây Đê-ma đã thấy Phao-lô, một con ngườimà đã cómột
chức vụ như thế, và tuy nhiên quá nghèo đến nỗi người chỉ có
một áo choàng, và muốn Ti-mô-thê mang nó đến cho người. Một
cái áo choàng! Nhưng, Phao-lô đặt để tấm gương giống nhưĐấng
Christ đã có, Ngài đã có một áo choàng. Thế thì tại sao sự giàu
có và nhiều tiền cùng mọi thứ lại có ý nghĩa rất nhiều với nhiều
người ngày nay? Để ý nào. Và người đã có quyền năng tới mức,
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bất cứ aimàđi ngược lại với những gì người đã giảng, người quay
lại và nói, “Ngươi sẽ bịmù ít lâu.” Và kẻ đó đã bịmù.
73 Và ở đây là một người thợ bạc, đã làm gấp mười lần hơn
những gì người khác đã làm cho người, và tuy nhiên tránh khỏi
điều đó. Đê-ma hẳn phải có ý nghĩ, “Ồ, đấy, ông già này bây giờ
đã hết thời. Ông ấy đã mất chức vụ của mình.” Không, không,
người không mất chức vụ của mình, không chút nào. Đức Chúa
Trời không làm những việc như thế. Đức Chúa Trời không phải
là người Indian cho rồi đòi lại. Đúng thế. Bây giờ để ý.
74 Phao-lô có gì đó giống như Ê-li. Tiên tri Ê-li đã đi lên núi bởi
sự ủy thác của Đức Chúa Trời, và gọi lửa xuống từ Trời, và nó
đã xuống. Và ông kêu cầu mưa, và mưa đến. Và rồi bởi một sứ
điệp của Đức Chúa Trời ông đã ra lệnh và giết bốn trăm thầy tế
lễ, chặt đầu họ, để chúng lăn xuống đồi; và rồi chạy trốn vì lời
đe dọa của một—một người đàn bà, một người nữ đạo đức giả
tầm thường, hay là, bà ta là một người vô đạo. Giê-sa-bên, một
người nữ nhỏ bé đó là chủ chốt cho mọi cái bé nhỏ của nó, bà
là người đã gây ra điều đó. Giống như ông hẳn đã hiểu được bà
ta trước. Nhưng Đức Chúa Trời có những đường lối để thực hiện
các sự việc, và các đầy tớ Ngài chỉ có thể làm việc theo nếu người
ấy làm theo ýmuốn của Đức Chúa Trời.
75 Các bạn không thấy sao, hỡi các bạn, các bạn phải tiến hành
theo cách Đức Chúa Trời tiến hành. Bao nhiêu lần tôi đã ngồi lại
trong hội đồng của các anh em, và thật tôi muốn đi qua và bắt
tay họ và nói, “Hỡi anh em, điều đó không quan trọng, chúng ta
hãy cứ là anh em.” Làm sao tôi có thể làmđiều đó và giữ sứmệnh
củamình, “Hãy giảng Lời”? Khôngmuốn làmđiều đó.
76 Tôi đã đứng giữa các mục sư truyền đạo, và nói, “Anh
Branham, cô của tôi ở trên đây. Tôi biết anh là một tiên tri được
Đức Chúa Trời sai đến. Hãy đi qua và phục hồi thị lực của bà ấy.”
Ước gì tôi có thể, tôi sẽ làm điều đó. Tôi không thể làm điều đó
cho đến khi Ngài bảo tôi làm nó. Hiểu không? Không ai có thể
làm điều đó. Ê-li không thể làm điều đó, không ai khác có thể
làm điều đó.
77 Vậy thì chúng ta thấy rằng Phao-lô…Đê-ma đang giảng với
Phao-lô, đã thấy Phao-lô thấy một người bị què đang nằm đó, và
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nói, “Ta nhận biết đức tin ngươi đã chữa lành ngươi. Hãy đứng
dậy trên chơn của ngươi! Chúa Jêsus Christ làm cho người được
khỏe mạnh.” Đã thấy người chữa lành người đau, và tuy nhiên
người đã để lại bạn người Thê-ô-phi-lơ đau ốm.
78 “Phao-lô đã mất chức vụ của mình.” Đó là những gì Đê-ma
phải nghĩ đến. “Tại sao ông ấy không, nếu ông có ân tứ chữa lành,
tại sao ông ấy không đi lên đó và chữa lành cho người bạn thân
ấy mà đầy đức tin đó đã đứng bên cạnh ông? Ông đã nói, ‘Ta đã
để người lại ở đó đau ốm. Và ta không có áo choàng, và ta muốn
ngươi mang áo choàng đó đến cho ta. Và hãy cẩn thận về người
thợ đồng đó, kẻ ấy đã vừa phá hỏng buổi nhóm đó trong thành
phố. Ta phải rời thành phố. Kẻ ấy đã làm cho ta phải bị tù.’” Tôi
tưởng tượng Đê-ma đã nói, “Loại thầy giảng nầy hóa ra là gì?”
Hiểu không?
79 Và, thưa anh em, họ có nhiều linh Đê-ma trong thế gian ngày
nay. Họ không biết gì về tất cả điều đó. Hiểu không?Không cần cố
gắng giải thích điều đó với họ, bởi vì dầu sao đi nữa họ sẽ không
hiểu. Hiểu không? Hiểu không? Một đầy tớ của Đấng Christ đi
theo những Dấu chân.
80 Một trong những chấp sự của chúng ta ở đây, tôi không biết
anh ấy có ở đây tối nay hay không, đó là Tony Zabel. Anh ấy
thường ở quanh đây. Và anh ấy đã đến với tôi và anh nói cách
đây không lâu trước khi anhđã…đi quađây, anhnói—anhấynói,
“Tôi—tôi đã nằmmơ,một giấcmơ kỳ lạ.” Anh ấy nói, “Tôi—tôi đã
mơ thấy mình đang cố gắng tìm con đường đi lên Thiên đàng.”
Anh ấy nói, “Tôi thấy một người mặc áo dài đen đang đến và
đang đọc một—một—một quyển sách.” Và nói, “Tôi—tôi đã đến
với người này, và tôi hỏi ông ấy, ‘Đường nào lên Thiên đàng?’ Và
người đó trả lời, ‘Hãy hỏi người ở phía trước tôi.’” Và đó là một—
mộtmục sư củamột hội thánhmà anh ấy đã đi đến.
81 Anh ấy đi xa hơn một chút và anh ấy gặp một người khác,
người đó mặc áo dài đen và đang hát những bài hát, cứ đi. Và đó
là một mục sư khác. Cả hai mục sư ấy đều là những người bạn
riêng của tôi. Và anh ấy nói…Và người tốt. Và anh ấy nói, “‘Đường
nào đưa tôi đến đỉnh núi ở đây?’ Người ấy đáp, ‘Hãy nhìn đây.’
Nói, ‘Đấy, đang đứng ở đó trên đường lên trên đỉnh, anh chàng
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nhỏ bé đó?’ Tôi nói, ‘Vâng.’” Nói, “Anh chàng đang đứng đó mặc
bộđồ lao động, độimũ chănbò thânquenđó.” [Băng trống—Bt.]

82 Một người nào đó đã nói, ở dưới Kentucky, đã nói, nói về tôi
ở dưới đó, nói, “Anh chàng đó trông chẳng giống như một nhà
truyền giảng.” Có lẽ trông giống nhưmột nông dân hay cái gì đó,
nhưng—nhưng, anh embiết, không phải là ngoại hình.

83 Và nói rằng ấy là tôi đang đứng trên đó. Và anh ấy—anh ấy
leo lên cho tới khi anh đến được chỗ tôi, và nói tôi đã nắm lấy tay
anh và dẫn anh lên cho đến khi tôi lên đến đỉnh đồi. Và có một
đồng vắng để đi qua đó. Và tôi nói, “Tony, tôi phải để anh ở đây
và anh phải đi một số chỗ nàymộtmình.”

Anh ấy nói, “AnhBranham, tôi có thể làmgì từ đây?”

84 Nói tôi đã nói, “Hãy đến đây, Tony, nhìn xuống ở đó. Anh thấy
nhữngdấu chân trần vớiHuyết trong chúng không?” Tôi nói, “Đó
là những gì tôi đã đi theo suốt đường. Cứ ở lại trênĐó.” Đó là điều
duy nhất tôi biết để chỉ cho con người đến; không phải tới một
tín điều hay là một loại cảm giác nào đó, nhưng tới những Dấu
chân đẫm máu đó mà dẫn dắt đến với Kinh Thánh, Huyết của
Chúa Jêsus Christ.

85 Bây giờ, cách mà con người đó chắc phải cảm thấy thế nào,
một người với rất nhiều bạn bè triệu phú,mà chỉ cómột chiếc áo
choàng. Một người mà đã có…đã có quyền phép quở kẻ khác cho
bịmù, và lại để chomột người làm chomình phải chạy trốn khỏi
thành phố. Không hề làm điều gì về điều đó cả, đứng lên rồi đi
ra. Đã cầu nguyện cho người đau mà để lại người bạn của mình
đau ốm. Và Đê-ma đã rời bỏ người. Hết thảy những người còn lại
đã lìa bỏ người. Hết thảy họ đều lìa bỏ người. Phao-lô nói, “Hết
thảy đã lìa bỏ ta.”Mỗimột người trong họ đã lìa bỏ người.

86 Tôi nói điều này. Khi một người sống đúng với Lời, không
chỉ trong một buổi nhóm, nhưng trong mọi buổi nhóm, khi một
người sống trung thực với Lời, sẽ đến lúc người ta sẽ rời bỏ người
ấy. Chính xác vậy. Họ đã làmđiều đó. Họ đã làmđiều đó với Chúa
chúng ta. Họ sẽ lìa bỏ người ấy khi người đứng về phía Lẽ thật.
“Hết thảy đều đã lìa bỏ ta.” Và bây giờ anh em nghĩ gì rằng Đê-
ma và một số người của họ đã nghĩ khi tất cả chúng ta đều biết,
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mà biết lời Kinh Thánh, rằng Lu-ca là một bác sĩ, và Phao-lô, bất
cứ nơi nào người đi, đều mang theo bác sĩ này với người? Và sự
giảng dạy về sự chữa lành Thiêng liêng, và để lại người bạn đau
ốm của người. Quá nghèo, người cómột cái áo choàng. Và đểmột
kẻ khiến người phải chạy trốn khỏi thành phố, trong khi người
có thể quở làm cho một người bị mù. Đấy, họ nghĩ người đã hết
thời. Nhưng không phải! Người hoàn toàn đi theo những Dấu
chân đẫmmáu. Người đang đi theo trên đó. Tôi hy vọng anh em
đang hiểu. Người nói, “Hết thảy đều lìa bỏ ta.”
87 Đê-ma, yêu mến thế gian hiện tại nầy, sự ưa chuộng của
những con người. “Chào, Tiến sĩ Đê-ma. Tôi biết ông có bằng Tiến
sĩ Triết!”
88 Ồ, chắc chắn, họ ưa thích điều đó. Chúa Jêsus phán, “Thật
các ngươi thích đứng trong các nhà hội, và được gọi là ‘Thầy,’ và
đại loại như vậy.” Nói, “Các ngươi chỉ nhận được sự trừng phạt
nhiều hơn.” Hiểu không?
89 Vậy thì, chúng ta biết khi họ thấy vị bác sĩ này đi theo người,
hay là ở với người, và Phao-lô mang theo Lu-ca, đã nói, người đã
nói—đã nói ở đây, “Lu-ca là—Lu-ca là người duy nhất đã không
lìa bỏ. Và Lu-ca thì—thì tốt với người. Nhưng, Lu-ca thuận lợi cho
người. Người cần Lu-ca cho chức vụ của người.” Và vị bác sĩ này
theo người đi khắp mọi nơi người đi, và giảng về sự chữa lành
Thiêng liêng. Và một người mà đã giảng về sự chữa lành Thiêng
liêng đã có thể chữa lành người què và khiến người chết sống
dậy, và mọi điều khác, và thấy những khải tượng quyền năng,
và nói những sự việc mà sẽ ứng nghiệm, và để lại người bạn
cộng sự của chính người đau ốm. Và có thể có một triệu đô-la
và xây dựng những tòa nhà đáng giá hàng vạn đô-la, và những
trường học lớn cùng nhiều việc như thế, và thậm chí đã không
có gì ngoàimột cái áo choàng đểmặc trên lưng người.
90 Đê-ma nói, “Tôi sẽ không cộng tác với một con người như
thế. Ông ta chỉ…Ông ta là một người tầng lớp hạ lưu. Tôi sẽ đi
lên với những anh em giáo phái. Tôi sẽ đi lên nơi mà tôi có thể
là một người nào đó.” Nếu là chuyện như vậy, tôi muốn bước đi,
và ngay sau khi Baxter hoàn thành, đấy, vì sự lìa bỏ một người
nhỏ bé tội nghiệp trong tình trạng đó. Ông ấy nên ủng hộ người.
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Phao-lô là người đã dẫn dắt ông ta đến với Đấng Christ. Nhưng,
anh em thấy, đó là không có sự nhận biết Thánh Linh, biết những
gì là ý chỉ của Đức Chúa Trời, rồi làm theo ý của Đức Chúa Trời.
Hiểu không? Bây giờ, nhưng tại đó ông đã lìa bỏ người trong tình
trạng đó. Lìa bỏ người! Tất cảmọi người đã lìa bỏ người.

91 Thật tôi suy nghĩ về điều đó! Làm sao một đầy tớ mà đã chịu
đựng trung thành với Lời, sớm hay muộn, chỉ nên nhớ, người
ta sẽ lìa bỏ người. Bây giờ, chúng ta muốn đánh mạnh vào điều
đó chỉ trong vài phút, và tôi sẽ không giữ anh em quá lâu lúc
này, bởi vì tôi muốn anh em ở đây vào buổi sáng. Luôn luôn khi
đầy tớ của Đức Chúa Trời sống trung thực với Lời, hết thảy đều
lìa bỏ người. Và điều đó…Bây giờ, cứ lấy bất cứ nơi nào anh em
muốn, bất cứ lúc nào trong Kinh Thánh hay trong lịch sử, mà khi
một người sống trung thực, cho dù người đó được nhiều người
ngưỡngmộ đến đâu đi nữa, khi người đó giữ đúng với Lời, là đến
lúc thế giới tôn giáo lìa bỏ người và cắt đứt với người. Bây giờ,
cứ đọc điều đó, nếu anh em lấy Kinh Thánh từ Sáng thế ký cho
đến Sách Khải huyền, và rút ra trong Tiền Giáo Hội Nghị Nicene
và xuống đến Các Giáo Phụ Nicene, và mọi người, mọi vị thánh
đồ, mọi vị tiên tri, mọi đầy tớ chân chính của Đức Chúa Trời mà
giữ đúng với Lời, đều bị lìa bỏ bởi công việc giáo hội và bị đuổi
đi. Và Phao-lô là một trong họ.

92 Và nếu như có một người ngày nay, nó có thể xảy ra giống
như vậy. Điều đó hoàn toàn là sự thật. Anh em phải đụng đến
chỗ đó. Nó phải đến. Họ nghĩ rằngmột người mà cómột chức vụ
giống như thế, người đó sẽ khống chế thế giới dưới sự điều khiển
của mình. Người đó sẽ, nhưng họ sẽ không đến dưới sự khống
chế của người. Hiểu không? Và một người như thế sẽ không đặt
mình vào chức vụ, hay một thế giới ở dưới sự khống chế của
người đó; người đó đã đặt nó ở dưới sự khống chế của Chủ của
người, bởi vì người không ở đây đại diện cho chính mình, người
đại diện cho Chủ của mình.

93 Anh em biết đấy, con người cố tìm kiếm một sự tôn trọng từ
người khác, và họ tôn trọng đối với nhau, và làm nhục Đức Chúa
Trời bởi vì làm như vậy. Hiểu không? Chúng ta cố gắng và tạo ra
những con người quan trọng ở giữa vòng chúng ta, và khi chúng
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ta không phải là những người quan trọng và chỉ là người tầm
thường, thì hết thảy chúng ta là những con người tầm thường.
Chỉ có một Đấng quan trọng ở giữa chúng ta, và đó là Chúa của
chúng ta. Hiểu không? Và chúng ta làm cho tổ chức củamình lớn
hơn quá nhiều so với Đức Chúa Trời, “giáo hội thánh khiết vĩ đại
của điều này, điều kia, hay điều nọ, những giámmục thánh khiết
vĩ đại,” và đại loại như vậy. Không có những chuyện như thế. Đó
là sự tôn cao của con người. Chỉ có một Đấng thánh khiết, và đó
là Đức Chúa Trời. Và Đức Thánh Linh, mà là Đức Chúa Trời, thì
ở giữa chúng ta. Không phải chúng ta thánh khiết, chính là Đức
Thánh Linhmà ở trong chúng ta. Không phải…Khi chúng ta thấy
những việc đã được thực hiện, không phải chúng ta đang thực
hiện, chính Đức Thánh Linh. Chúa Jêsus phán, “Không phải Ta
làm các công việc, ấy là Cha Ta. Ngài ở trong Ta, và Ngài là Đấng
làm các công việc.” Và không phải người ấy mà—mà đang làm
việc đó. Tốt lắm. Nhưng chúng ta thấy họ là những đầy tớ chân
chính qua mọi thời đại.

94 Bây giờ đây là điều tôi muốn hầu như giải quyết trong chốc
lát. Vậy thì, thường thì vào thời đại như lúc này khi con người đã
sống trung thực với Lời và hết thảy mọi người đã lìa bỏ người ấy
cho đến khi Đức Chúa Trời bước vào bênh vực người đó và đội
mão miện cho chức vụ của người. Đúng thế. Thật là sự an ủi. Sự
an ủi của chúng ta được xây dựng bằng lời hứa của Lời Đức Chúa
Trời. Cho dù thế gian này nói gì, thế gian này làm gì, đó không
phải là những hy vọng của chúng ta, không được xây dựng trong
những gì thế gian đang làm.

95 Tôi nghĩ đó là bài hát rất hay. Ước gì tôi có thể hát được. Tôi
luôn luôn muốn hát. Hiểu không? “Ai trông đợi Chúa, chắc sẽ
được sức mới, họ sẽ cất cánh bay cao như chim ưng, họ sẽ chạy
mà khôngmệt nhọc, nếu họ bước đi họ sẽ không kiệt sức; xin dạy
con, biết chờ đợi, Chúa ôi. Xin dạy con, Chúa ôi, để con chờ đợi
trên đầu gối mình.” Tôi thích điều đó. “Và trong thì giờ tốt của
Chính Ngài Ngài sẽ trả lời sự cầu xin của con; xin dạy con đừng
dựa trên những gì người khác làm, nhưng cứ chờ đợi trong sự
cầu nguyện cho sự đáp lời từ Ngài.” Chính là điều đó. Đó là đầy
tớ đích thật chờ đợi sự trở lại của Chủ mình, biết điều này, rằng
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lời Kinh Thánh không thể sai bất kể những gì xảy ra. Lời Kinh
Thánh phải giữ đúng. Trong lúc như thế, là khi Đức Chúa Trời
thường bước vào để giúp đỡ họ.

96 Chúng ta hãy nhìn Ê-li khi người bị lìa bỏ. Tại sao? Bởi vì ông
đã trung thành với Lời. Ông nói, “Tất cả đều lìa bỏ tôi.” Và ông bị
dứt phép thông công với xã hội, với tổ chức, thậm chí ra khỏi tổ
chức dân tộc, của giáo hội nhà nước của Y-sơ-ra-ên, thầy tế lễ và
tất cả đã đuổi ông ra ngoài, và ông thậmchí không cóngay cảmột
cái áo choàng như Phao-lô, nhưng chỉ một miếng da cừu, hay là,
da thú quấn quanh mình, và ngồi ở trên núi và được những con
chim đem thức ăn đến nuôi. Vâng, thưa quý vị. Tại sao? Vì lợi
ích Lời-của-Đức Chúa Trời, vì ông trung thực với CHÚA PHÁN
NHƯ VẬY. Lúc bấy giờ hết thảy họ đều hiện đại. Người nữ đứng
đầu đất nước, Giê-sa-bên, đã đưa ra hết thảy những kiểu cách
và những sự việc. Và những thầy tế lễ đã nhượng bộ với điều đó
và vân vân, cùng hết thảy những thầy giảng và vân vân, họ phối
hợp vào điều đó. Nhưng Ê-li thì không, ông giữ đúng với Lời đó.
Và vì việc như vậy ông đã bị lìa bỏ, cho đến khi ông kêu lên, “Lạy
Chúa, chỉ còn lại một mình con, và họ thậm chí tìm kiếm để lấy
mạng sống con.”

97 Nhưng Đức Chúa Trời cho ông lời an ủi nào đó, phán, “Ta đã
để dành bảy ngàn người ở dưới đó.”

98 Đấy, tôi không tin Ê-li cảm thấy tự đắc về điều đó, rằng ông
là người duy nhất, nhưng tôi nghĩ ông thật sự là người bị bỏ rơi.
Mỗi lần ông đi đến một thầy tế lễ để tổ chức một buổi nhóm, họ
đã đuổi ông ra. Ông đi xuống đây, “Ra khỏi nơi này, ngươi là kẻ
cuồng tín! Đi ra khỏi đây! Hãy đi làm điều này!” Nó đã tỏ cho
thấy khi Ê-li-sê, người nối nghiệp của ông đến. Ồ, họ đã làm gì?
Họ thậm chí…Người trẻ tuổi đã bị hói đầu, và người ta đã đưa
đếnmột bầy con nít của họ làm trò cười gọi họ là “những gã lang
băm.” Nói cả hai tiên tri đều bị họ xemnhư những kẻ bất tài, nói,
“Ớ lão đầu trọc! Lão đầu trọc, sao ông không lên núi như Ê-li đi?”
Họ không tin ông đã đi lên. Ừ-m. Hiểu không? Người ta chỉ nghĩ
ông là một đám bất tài. Nhưng họ đã sống đúng với Lời, với một
chức vụ được chứng thực. Ê-li đã chịu đựng. Đúng thế.
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99 Đa-ni-ên đã có lập trường vững chắc. Anh em biết tôi đã hiểu
được điều đó trong Đa-ni-ên 12, hay là Đa-ni-ên 9, tôi tin là thế.
Khi anh em…Đa-ni-ên đã có lập trường vững chắc về Lời. Điều
gì đã xảy ra với ông? Khi ông là cánh tay phải đối với nhà vua,
nhưng ông đã có lập trường vững chắc về Lời, và bị dứt phép
thông công và bị ném vào hang sư tử. Một người của Đức Chúa
Trời giữ đúng với Lời!

100 DânHê-bơ-rơ giữ đúng với Lời, dưới sự tuyên bố của nhà vua
rằng “hễ ai không cúi đầu trước hình tượng đó khi tiếng đàn và
kèn thổi lên, và đại loại như vậy, hễ người nào không chịu sấp
mình trước hình tượng của chúng ta sẽ bị ném vào trong lò lửa
hực,” và họ đã quay lưng lại với hình tượng. Và bất-…Họ, bất kể
họ trở nên không được người ta ưa thích như thế nào, bất kể họ
sẽ bị dứt phép thông công với xã hội như thế nào, họ vẫn trung
thành với Lời. Tôi thích điều đó.

101 Gia-cốp, một người khác. Ông đã có một…đi khỏi nhà trong
một thời gian dài, và ông được kêu gọi về nhà để gặp dân sự của
mình. Và trên đường về của ông, đúng với sự kêu gọi, đúng với
sự dẫn dắt của ông. Ông đã có những thứ tốt ở nơi đó, nhưng
Đức Chúa Trời bắt đầu để ông về nhà. Và, trên con đường về nhà
mình, ông bị đẩy vào hai chỗ ngặt nghèo. Vợ và các con ông ở
phía bên này; và người anh ghét ông, là Ê-sau, đang đến với một
đạo quân để gặp ông. Và ông đã đứng ở con lạch nhỏ, con lạch
Phê-ni-ên ở đó, và ông đứng đó. Và thật là một tình trạng ngặt
nghèo! Ê-sau, người căm ghét ông, đang đến với một đạo quân
để gặp ông, và ở đây là vợ ông, hai người vợ cùng con cái tất cả
ở phía bên này con lạch, và ông bị bắt ở trong một nơi khó thoát
ra được. Tại sao? Bởi vì ông đã ở lại trên đất của chính mình là
rất đúng. Nhưng ông có một sự kêu gọi, Lời Đức Chúa Trời đã
kêu gọi ông trở về quê nhà của mình. Halêlugia! Đức Chúa Trời
ban phước chomột người. Ông cũng, đã có đượcmột sự thay đổi.
Vâng, thưa quý vị.

102 Chúa Jêsus, giữ đúng với Lời của Cha, “Ta chỉ làm những gì
Cha bảo Ta làm. Có lời chép rằng, ‘Người ta sống chẳng phải chỉ
nhờ bánh mà thôi, nhưng bởi mọi Lời được phán ra từ miệng
của Đức Chúa Trời.’”
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Chúa Jêsus, mãi mãi trung thành với Lời đó, có một lần khi
Ngài mất hết thảy những người bạn Ngài đã có. Mọi người đã lìa
bỏ Ngài và bỏ đi. Tất cả họ. Và người ta thấy Ngài bị chế giễu,
nhạo báng, mất lòng tin nơi Ngài. “Làm sao có thể một người mà
đã có thể nói với người chết nằm trong mộ và khiến người đó
sống lại, làm sao có thể một người mà đã có thể nói trước những
sự kiện xảy ra chính xác và không bao giờ có…không bao giờ sai;
lại bị đặt trong tòa án với mặt Ngài chảymáu vì bị nhổ râu, và để
cho những tên lính say rượu nhổ nước bọt chảy xuống trên mặt
Ngài, với một miếng giẻ trên đầu Ngài, và đánh trên đầu Ngài
bằng gậy, và nói, ‘Hãy nói tiên tri và nói cho chúng ta biết ai đã
đánh Ngươi, và chúng ta sẽ tin điều đó’?” Ồ, các môn đồ thật sự
đã bỏ đi hết, nói, “Chà!”

103 Đấy, họ rất nhanh chóng quên những gì Đức Chúa Trời đã
làm! Môi-se đã nói tại Biển Đỏ như thế nào, khi ông đứng đó và
nói, “Đức Chúa Trời đã làm mười phép lạ nổi bật, các ngươi vẫn
rất lơ là đến nỗi các ngươi không biết Ngài vẫn là Đức Chúa Trời
sao?” Ông đi xuống đó và ông quở các xứ, ông—ông đã nguyền
rủa các xứ. Ông đã mang ếch nhái, bọ chét, ruồi mòng, mọi thứ,
vàmột—một sự bùng nổmà đã giết hết thảy con trai đầu lòng, và
thần chết trải qua khắp xứ, và tuy nhiên những người đó không
muốn theo ông đi ở Biển Đỏ. Thật nhanh biết bao, ngay khi sự
ngưỡng mộ của bạn…Khi người ta thấy những lưỡi gươm chiếu
sáng vĩ đại này của một trăm ngàn người đến như vậy, hay có lẽ,
vâng, hay có lẽ một triệu người đang đến, và tiếng gầm thét của
xe ngựa và bụi bay lên, họ thật sự bỏ cuộc và thối lui, “Và, Môi-
se, chúng tôi thà chết ở nơi đó.” Thấy không? Đức Chúa Trời đã
phán Ngài để họ chết trong đồng vắng vì tội không tin. “Hỡi Môi-
se, chức vụ của ôngđãhết, chỉ thế thôi. Ông không là gì nữa.” Đấy,
họ không hiểu. Họ không hiểu được điều đó.

104 Và bây giờ điều giống như vậy cũng đã đến với Chúa Jêsus,
người Thầy trẻ tuổi hay Giáo Sư, hay là Tiên Tri xứ Ga-li-lê, khi
Ngài đang làm tất cả những phép lạ ấy và những việc khác, “Làm
saoNgài có thể chịu đựng và làm trọn vớimột việc như thế? Làm
sao Ngài có thể để cho một người trói Ngài lại bằng dây xích,
trong khi Ngài có thể phá vỡ sự niêm phong ngôi mộ và khiến
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người chết sống lại từ cõi Đời đời? Làm sao Ngài có thể làm điều
đó, khi Ngài có thể khiến con trai người đàn bà góa đã chết và
khiến nó sống lại; và La-xa-rơ, đã chết và thối rữa trong mộ, và
mang ông ra? Làm sao Ngài có thể đứng, phán, ‘Ta là Sự Sống Lại
và Sự Sống. Kẻ nào tin Ta sẽ sốngmặc dầu đã chết rồi. Còn kẻ nào
sống và tin Ta sẽ không bao giờ chết.’ Và đứng và chịu trói chặt
với gông cùm và bị nhổ vào mặt, mà không hề mởmiệng Ngài?”
Các môn đồ nói, “Ngài đã mất chức vụ của Ngài rồi.” Vâng, đó là
cáchnó xảy ra. Đức Chúa Trời ôi, thế gian đáng thươngnày!

105 Ngay cả hội thánh của Ngài, mười hai môn đồ mà Ngài đã
hài lòng và nói cho họ mọi việc, và yêu thương họ, họ đã quay
lưng với Ngài. Chỉ một người duy nhất đứng bên cạnh Ngài, đó
là người đàn ông Giăng. Ngay một giờ khi mọi việc đã chấm dứt,
và tất cả những hy vọng đã tiêu tan, ở đó Ngài đã bị trói, và đưa
lên đó và bị giễu cợt và phỉ nhổ, và đưa lưng Ngài ra để…Không
biết rằng điều đó làmứng nghiệm lời Kinh Thánh.

106 Ồ, bạn không biết rằng những sự việc mà đang xảy ra ngày
hôm nay là đang làm ứng nghiệm những lời Kinh Thánh một
cách chính xác đến từng chữ sao? Tại sao người ta có thể nói
những điều này? Tại sao những giáo phái này giận dữ? Tại sao
họ làm điều đó? Nó được chép trong Kinh Thánh họ sẽ làm điều
đó. Họ bước ngay vào nó và chính họ thực hiện nó, một cách mù
quáng, mà không biết mình đang làm gì. Anh em nghĩ Giu-đa
biết ông đang đóng vai của Giu-đa không? Anh em nghĩ Pha-ra-
ôn biết ông đang đóng vai đó, vì Đức Chúa Trời dấy ông lên vì
mục đích đó không? Anh em nghĩ Ê-sau sẽ làm những việc ông
đã làm không? Chắc chắn là không. Chép rằng, “Họ có mắt mà
chẳng thấy được, có tai mà chẳng nghe được.” Nhưng hãy theo
dõi Kinh Thánh, thật sự tỏ ra. Hiểu không? Chúng ta đang ở thời
kỳ cuối cùng, nó phải là cách này.

107 Vậy thì, hội thánh Ngài đã từ bỏ Ngài. Tất cả mọi người và
thiên nhiên lìa bỏ Ngài. Hãy nói về một người nào đó đang bị
chối bỏ, Phao-lô không lìa bỏ chút nào với những gì Ngài đã có.
Ngay cả với chính sự sáng tạo mà Ngài đã tạo dựng đang chối bỏ
Ngài. Mặt trăng và các ngôi sao cùng mặt trời, và mọi vật, đang
bị làm cho mù. Con người, Đức Chúa Trời, thiên nhiên và mọi
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thứ đã lìa bỏ Ngài, không có gì đang đứng ở đó, Ngài đã chết cô
đơn. Ngài có mất chức vụ của Ngài không? Ngài đang làm trọn
công tác của Ngài, không đánh mất nó. Điều đó phù hợp với nó.
Đó là việc phải xảy ra. Điều đó phải phù hợp với nó.

108 Lúc bấy giờ, mọi thứ đã lìa bỏ Ngài. Nhưng đó là lúc mà Đức
Chúa Trời xuất hiện, bởi vì bất cứ người nào mà biết Lời sẽ bám
lấy Lời, biết rằng Lời là Đức Chúa Trời. Hiểu không? Và Lời phải
tự bày tỏNó. Lời không sai lầmphải tự bày tỏNó.Nóphải, ở trong
trật tự, bởi vì Lời là Đức Chúa Trời. Và nếu Lời thực hiện những
việc khác qua xuyên suốtmọi thời đại, Nó sẽ thực hiện theo cách
giống như ngay bây giờ, bởi vì Nó là Đức Chúa Trời. Đừng bao
giờ quên điều đó. Vì Chúa Jêsus biết rằng Ngài là sự làm trọn của
Lời, Ngài không chỉ là Đấng Tiên Tri, Ngài còn là Chính Đức Chúa
Trời. Ngài là Lời. Đó là lý do không chỉ con người lìa bỏ Ngài,
nhưngmà ngay cả thiên nhiên cũng lìa bỏ Ngài. Toàn thể tạo vật
đã lìa bỏ Ngài, mọi vật, những ngôi sao, mặt trăng, và không có
ánh sáng khi Ngài chết.Mọi vật đều lìa bỏNgài, đấy, bởi vì Ngài là
Đấng Tạo Hóa củamọi vật. “Ngài đã ở trong thế gian, và thế gian
được dựng nên bởi Ngài, và thế gian đã không biết Ngài.” Hiểu
không? Ngài là Đấng Tạo Hóa củamọi vật. Mọi vật! Bây giờ, điều
duy nhất, mà chúng ta…Chúng ta không sáng tạo nhưng chúng
ta cố gắng để biến đổi, và những con người mà chúng ta cố gắng
cải đạo là những người lìa bỏ và bỏ đi. Hiểu không? Khi giờ đến
vì Lời làm cho Nó tỏ ra thật sự, nó phải là cách đó. Bây giờ, chỉ
nên nhớ, đó là lúcmàĐức Chúa Trời xuất hiện.

109 Và trong cuộc đời của Chúa Jêsus chúng ta, những công việc
đầy quyền năng mà Ngài đã làm trong một năm rưỡi đầu tiên
của đời sống Ngài, ồ, Ngài là một Người đầy quyền năng biết
bao! Đã không bao giờ có điều gì giống như Ngài trên đất, từ đó
đến nay không bao giờ có việc như vậy, sẽ không bao giờ có sau
đó. Nhưng điều gì đã xảy ra? Ngài nhận được nhiều sự chế giễu
hơn bất cứ ai, hơn hết thảy những người còn lại của họ gộp với
nhau. Bị chế giễu bởi thiên nhiên và bị chế giễu bởi tạo vật, bị
chế giễu bởi mọi vật, bởi vì nó đã ở trong tình trạng hư hỏng.
Đó là lý do tấm lòng của người ta chế giễu đầy tớ chân thật của
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Đức Chúa Trời, bởi vì nó bị hư hỏng. Bản chất đã bị hư hỏng, đó
là lý do.

110 Nếu thiên nhiên đẹp như những gì nó hiện có, đang bị làm
hư hỏng, thì nó sẽ là gì khi nó được biến đổi trở lại với ý chỉ của
Đức Chúa Trời? Nếu một xứ có thể mang lại những trái nho mà
phải mất hai người phải khiêng trên lưng của họ, thì nó sẽ là gì,
và điều mà một vùng đất được biến đổi, nó sẽ là gì khi nó trở
lại với Đức Chúa Trời? Đấng Christ đến, sa mạc sẽ trổ hoa như
hoa hồng. Nó sẽ là sự biến đổi. Và những nơi khô khan sẽ trào ra
dòng nước, và đất sẽ vui mừng và trổ hoa. Ồ, đó sẽ là lúc, và khi
lòng người sẽ được biến đổi sẽ trở nên những người ngoan đạo,
điều đó đã có để làm sự chọn lựa của họ bây giờ, sẽ sống trong
nơi đó. A-men.

111 “Giờ tối tăm đó, giữa những vỉa đá và bầu trời tối tăm,” nhà
thơ đã nói, “Đấng Cứu Thế của tôi cúi đầu Ngài và chết; bức màn
mở ra đã mặc khải con đường dẫn đến sự vui mừng của Thiên
đàng và ngày bất tận.” Ngài phải làm điều đó để làm một con
đường cho chúng ta. Đúng thế. Nhưng Đức Chúa Trời đã làm gì?
Ngài đã giữ đúng với Lời và Ngài đi theo thập tự giá. Nhưng nó
có phải là sự chấm dứt của chức vụ Ngài không? Chức vụ của
Ngài đã hết phải không? Đức Chúa Trời đã đội mão miện cho nó
với mão miện vĩ đại nhất có thể từng được đội. Ngài đã đội nó
vào buổi sáng Phục sinh, về sự sống lại. Ngài đã đội mão miện
cho chức vụ của Chúa Jêsus chúng ta, Ngài đã sống lại từ kẻ chết
và sống mãi mãi. Ngài không hết thời bởi vì tất cả đã lìa bỏ Ngài,
Ngài đã được đội mão triều thiên! Vâng, thưa quý vị. Vâng, thưa
quý vị. Ngài đã được đội mão triều thiên bởi vì rằng Ngài đã, đã
bị chối bỏ, và Ngài phải làm điều đó khi Ngài khiến Ngài sống lại
từ kẻ chết.

112 Cũng giống như vậy với Ê-li. Chúng ta đã nói về ông cách đây
một lát. Ê-li, vị tiên tri già nua tội nghiệp suy nhược đang nằmđó
trong đồng vắng, và phải được nuôi từ thứ mà những con chim
mang tới cho ông. Và thân thể già nua rám nắng, nhăn nheo nhỏ
bé,một ve dầu nhỏ đeo bên sườn của ông, râu tóc ôngmọc dài ra,
và đầu có lẽ hói và rám nắng, đang đi khập khiễng, với cây gậy
như thế này, nhưng bên dưới tấm lòng già nua nhỏ bé ấy Thánh
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Linh của Đức Chúa Trời đang đập. Khi Đức Chúa Trời thấy đầy tớ
già nua nhỏ bémệt mỏi của Ngài bắt đầu đi xuống ở cuối đường,
mọi người lìa bỏ ông, vàmọi thứ khác, Ngài có làm ông thất vọng
không? Ngài đã gởi xuống một xe ngựa lửa, cất lên đầy tớ mệt
mỏi của Ngài, “Thậm chí ngươi không phải bước đi về nhà như
Hê-nóc đã đi, Ta sẽ đón ngươi về nhà bằng xe ngựa lửa.” Đúng
thế. Ngài đã đội mão miện cho chức vụ của người bằng một xe
ngựa lửa đi về nhà. Anh em biết đấy, điều đó không quá tệ. Đúng
thế. Vâng, ông đã không phải đi bộ về nhà, Ngài chỉ sai xuốngmột
chiếc xe ngựa và đem ông lên bởi vì ông đã mệt mỏi. Tôi thích
điều đó. A-men. Đầy tớ già nua, nhỏ bé, đáng thương đó, Ngài đã
cất ông lên vàmang ông về Nhà.

113 Đó là lúc mà Đa-ni-ên đã chịu đựng rất trung thành với Đức
Chúa Trời, đến nỗi ông đi vào…Họ nói, “Con người đó, anh biết
đấy, ông ta đã từng là một người vĩ đại ở đây trong vương quốc
này. Ông đã nói về hết thảymọi việc. Và ông đãmang những thầy
bói vào, ông đã dạy họ các thứ.” Và người Mê-đi Ba-tư và ông đã
làm như thế nào. Nhưng dưới sự thống trị của Đa-ri-út, chính
Đa-ni-ên đã trung thành với Đức Chúa Trời. Chính Đa-ni-ên đã
giữ đúng với Lời của Đức Chúa Trời và không trộn lẫn với bất cứ
điều gì khác. Và ông nói, “Ồ, chức vụ của ông ấy đã xong, bởi vì
tôi đã thấy điều đó trên báo địa phương, ông ấy sẽ bị ném vào
hang sư tử trong vài ngày.” Đi vào nhà tù Liên bang, hay cái gì đó,
các bạn thấy. “Nhưng chúng ta sẽ ném ông ấy vào trong hang sư
tử.” Nhưng Đức Chúa Trời đã làm gì? Đức Chúa Trời đã đóng ấn
chức vụ của Ngài bằng sự thay đổi trong lòng vua, để Đa-ri-út đã
gởi đến mọi thứ tiếng, mọi người khắp thế giới, rằng mọi người
khá kính sợ Đức Chúa Trời của Đa-ni-ên, vì Ngài làmột Đức Chúa
Trời mà có thể giải cứu. A-men.

114 Vì thế, anh em thấy, chính vào lúc đó khi người ta lìa bỏ
những con người, những đầy tớ của Đức Chúa Trời mà trung
thành với Lời, thì Đức Chúa Trời chứng thực chức vụ của họ bằng
một thời giờ banmãomiện.

115 Vâng, chính những người Hê-bơ-rơ dưới sự cai trị của vua
Nê-bu-cát-nết-sa, khi họ không chịu quỳ lạy trước hình tượng.
Họ đã trung thành với Đức Chúa Trời vì Lời Đức Chúa Trời phán,
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“Chớ quỳ lạy trước hình tượng nào, để thờ phượng nó.” Họ đã
trung thành với Lời. Và chính trong trang báo địa phương, đã
đưa tin, về hết thảy điều đó, bất cứ điều gì xảy ra trong thời của
họ. Người ta đã có những cách để gieo rắc tin tức. Không những
bằng một tờ báo địa phương, dĩ nhiên không, chỉ nói điều anh
nghĩ cũng là cách như vậy. Nhưng chính trong nơi đó họ sẽ bị
thiêu cháy trong lò lửa hực nóng hơn gấp bảy lần. Vì những ngày
trước đó, người ta đã ném vào hết thảy những vật liệu để lò lửa
rất nóng hơn đến gấp bảy lần, trở nên nóng hơn gấp bảy lần. Ồ,
nó sẽ đốt cháy họ, trong phạm vi một trăm thước của nó. Nhưng
họ đi ngay vào lò lửa hực, và đi thẳng ra mà thậm chí không
ngửi thấy mùi lửa trên họ. Và Nê-bu-cát-nết-sa truyền, “Kẻ nào
mà không sấp mình thờ lạy Đức Chúa Trời này, hãy để người đó
cùng con cháu bị giết chết, nhà cửa người đó bị đốt và làm thành
đống phân.” Đúng thế. Hiểu không? Người đó…Họ đã có một sự
phục hưng toàn cầu bởi vì họ đã làm đúng với Lời. Đó là những
gì xảy ra. Vâng, thưa quý vị. Hãy trung thành với Lời, vâng, và
nó luôn luônmang lại điều kỳ diệu.

116 Gia-cốp, chúng ta đã nhắc đến ông cách đây một lát. Tôi đã
viết tên ông ra ở đây. Ở đây ông là, một người hèn nhát, nhưng
ông đang ở lại đó. Ông đã sợ Ê-sau ở đằng kia. Chao ôi, chao ôi! Và
ông biết mình đã trốn chạy khỏi Đức Chúa Trời. Tránh khỏi Đức
Chúa Trời suốt những nămnày, nhưng ông luôn luôn cố gắng giữ
đúng với Lời đó. Và ở đây Đức Chúa Trời đã gọi ông và bảo ông
đi về nhà ông. Ở đây ông đã sống đúng trong hàng lối bổn phận,
và ở đó là Ê-sau với một đạo quân. Chính lúc đó ông đã được đổi
tên từGia-cốp, “kẻ chiếm chỗ, người thiếu trung thực,” trở thành
Gia-cốp…“một hoàng tử trước Đức Chúa Trời,” khi ông bước ra
vào buổi sáng hôm sau, với chức vụ của ông đã được đội mão
miện. Bước thẳng ra và gặp Ê-sau, và không muốn nhận sự giúp
đỡ từ ông ấy. A-men. Trung thành với Lời. Đó là đường lối Đức
Chúa Trời làm các sự việc, phải không? Ngài—Ngài làm những
công việc trong cách Riêng của Ngài. Đúng thế.

117 Nhiều người trong các anh em đồng lao của tôi, họ đang có
được sự ngưỡngmộ rất lớn giữa những anh em giáo phái của họ
ngày nay. Bạn chỉ cần nói một cái tên, bạn ơi, và nó thật giống
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như bùng cháy, bất cứ ở đâu, điều đó đúng, bạn nói một tên nào
đó của người này. Và, rốt cuộc, khi Chúa phán với tôi ngay trên
dòng sông ngày nọ, nó đã làmmũi nhọn dẫn đầu cuộc phục hưng
khắp thế giới, từ đó xuất hiệnmỗi người trong những nhà truyền
bá phúc âm vĩ đại đó.
118 Họ đã đi ngay trở lại với các anh em đồng lao của mình, đấy,
những giáo phái kia mà từ đó họ xuất thân. Họ đi ra ở đây và tổ
chức buổi nhóm này, pha trộn với những giáo phái, họ đi ngay
trở lại vào trong chúng lần nữa. Họ có nhiều sở thích, những cái
tên nổi tiếng trên ra-đi-ô, báo chí, cùng mọi thứ. Mọi người đều
nói tốt về họ.
119 Nhưng tất cả đều đã lìa bỏ tôi bởi vì tôi đã nhận lấy Lời chân
thật, và giữ đúng Lời. Tôi đã ở lại ngay đây với những gì Ngài đã
phán với tôi, giảng Lời, không một triết lý giáo phái. “Hãy giảng
Lời,” đó là sứ mệnh của tôi, “giữ lấy Lời.” Và, các anh em, mà
đang lắng nghe điều này trên băng ghi âm, tôi là một con người
vĩ đại khi tôi ở giữa anh em, chỉ chữa lành người đau ốm, nói về
những khải tượng và bày tỏ ra các sự việc. Nhưng khi tôi đi đến
nói với anh em Lẽ thật về Lời, anh em đã quay lưng với tôi vì lẽ
gì? Anh em có nhận thức được điều đó chỉ đang làm ứng nghiệm
những gì Kinh Thánh đã nói không? Vâng, nó làm cách đó. Bây
giờ tôi hầu như không thể đi vàomột chỗ.
120 Thư từ đến luônmọi lúc.Một ngày nọ có người đến, nói, “Anh
Branham, tôi đã đặt sự tin cậy lớn nhất vào anh, nhưng nghe anh
nói một giáo phái nào đó mà tôi là thuộc viên thì đang sa ngã.”
Nói, “Tôi không còn niềm tin vào anh chút nào bây giờ, từ bây
giờ trở đi.” Nói, “Có khoảng haimươi lăm anh em trong giáo phái
của tôi đang ngồi trong một trong những buổi nhóm của anh,”
nói, “chúng tôi chỉ đứng—đứng lên ngay và đi ra khi nghe anh
nói điều đó.”
121 Ồ, tất cả mọi người đều lìa bỏ tôi, nhưng có một điều, Ngài
đã đứng bên tôi!…?…Tôi không, tôi đã không bất tuân khải tượng
trên Trời đã xảy ra ở dưới đó trên dòng sông ấy. Tôi đã giữ đúng
với Ngài. Ngài đã giữ đúng với tôi. Tôi đang tin cậy vàoNgài, ngày
nào đó, tôi không biết khi nào, dành cho sự ban mão triều thiên
của chức vụ tôi. Tôi đã cứ giữ đúng như tôi có thể. Tôi không biết
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nó sẽ là cái gì. Tôi không biết nó sẽ xảy ra khi nào. Và tôi, chỉ
khi nào Ngài sẵn sàng, tôi vâng theo. Tôi không quan tâm. Tôi
hy vọng Ngài sẽ ban mão miện cho chức vụ của tôi về điều này,
về việc để tôi lấy chiếc áo bằng Lời, và mặc cho Nàng Dâu của
Ngài trong chiếc áo của Lời, và vì sự công bình của Ngài. Tôi hy
vọng Ngài sẽ đội mão miện cho tôi, để cho tôi đứng vào ngày ấy,
phán, “Kìa Chiên Con của Đức Chúa Trời đến cất tội lỗi của thế
gian đi.”

122 Có rất nhiều đồi để leo lên phía trên, sự căng thẳng, đôi khi
nó trở nên khó khăn; nhưng Đấng mà chỉ đường, thật sự biết
điều gì là tốt nhất. Ngài biết điều gì tốt nhất. “Những cạm bẫy
trên đường sẽ dường như chẳng là gì cả, khi chúng ta đi đến
cuối con đường.” Chúng ta hãy săn tìm dấu chân đẫm máu đó.
Cứ nhớ, hỡi các bạn, “Cát đã rửa sạch những dấu chân của Người
Khách Lạ đó trên bờ biển xứ Ga-li-lê; và tiếng đó mà làm dịu đi
những cơn sóng dữ dội ấy, sẽ không còn được nghe ở xứ Giu-
đa nữa. Nhưng con đường của người khách lạ xứ Ga-li-lê đó, tôi
thật vui mừng đi theo ngày nay; và những cạm bẫy trên đường
sẽ dường như chẳng là gì, khi tôi đi đến cuối con đường.”

123 Trong phần đầu của lời Kinh Thánh tôi đọc này, Ngài đã ban
cho tôi, khi tôi còn trẻ, chỉ là một thanh niên, đứng ngoài đó, vai
thẳng, ngực ưỡn ra, tóc đen, gợn sóng. Còn bây giờ tôi đứng với
chiếc lưng khòm, đầu hói, tóc hoa râm, một ông già năm mươi
ba tuổi. Nhưng Ngài êm dịu hơn khi các ngày trôi qua. Và tôi
đã không lảng tránh tuyên bố với anh em toàn bộ Phúc âm của
Chúa Jêsus Christ. Và sự ưa thích của lòng tôi là gặp Hội thánh
mà Ngài đã chết cho, đã mặc áo công nghĩa của Huyết Chính
Ngài, đã mặc vào Lời Ngài và sự công bình của Lời Ngài, vì Lời
Ngài có thể không bao giờ sai trật. Và do đó, tôi biết nếu tôi sẽ
đứng bên cạnh Lời và sống đúng với Lời, và nếu Lời ở trong tôi
và tôi ở trong Ngài, vào ngày đó tôi sẽ sung sướng rằng tôi đã
giữ đúng.

124 Tôi không biết tương lai nắm giữ điều gì, nhưng anh em thấy
chúng ta hiện ở đâu, phải không? Anh em thấy tại saomọi người
đang nói, ngay cả với một số bạn đồng lao riêng của tôi, đã nói,
“Ồ, Anh Branham đã hết thời rồi.” Hiểu không? Vâng. “Hết thời
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rồi.” Hiểu không? “À, chúng ta không nghe nhiều hơn những gì
đã làm.” Hiểu không? Ồ, chúng ta…Họ chỉ không hiểu, chỉ thế
thôi, thật sự không hiểu điều đó. Hiểu không?

125 Tôi nghĩ điều vĩ đại nhất mà Phao-lô muốn, khi người nói,
“Giờ ta đã đến rồi,” điều ham muốn vĩ đại nhất trong lòng của
Phao-lô là được là một người chết vì đạo. Đó là sự ưa muốn của
hết thảy tấm lòng của họ vào thời đó. Nếu người ta…Anh em đã
bao giờ đọc Sách Của Những Người Tử Vì Đạo của Foxe, và cũng
đọc cuốn Giáo Hội Nghị Nicene chưa? Điều vinh dự lớn nhất mà
có thể, khi những người khác (và Polycarp và họ) đã bước vào
hang sư tử, họ la lên với sự vui mừng. Bước vào đó biết rằng họ
sẽ là người tử vì đạo. Khi họ bị thiêu ở cọc trói người để thiêu
sống, họ thét lên bằng sự vui mừng, vì vinh dự của một người
tử vì đạo. Khi Phao-lô bị dẫn bước xuống đến tấm gỗ kê đó, để
chặt đầu người từ nhà giam đó, một nơi bẩn thỉu chật hẹp cũ kỹ
dưới đó, trong một lỗ nhỏ trong tường, nơi người ta đã để người
ở đó. Tôi đã bước xuống đó, nhìn vào nó. Một con lạch nhỏ xưa ở
đó nơi mà người ta đã ném xác ông vào đó. Và bây giờ lại muốn
làm ông thành vị thánh hay điều gì khác. Cũng nhóm người ấy!
Ở đó ông đã bước xuống đó. Người nói, “Hỡi sự chết, cái nọc của
mày ở đâu? Hỡi mồ mả, sự thắng của mày ở đâu? Nhưng tạ ơn
Đức Chúa Trời Đấng đã ban cho chúng ta sự thắng qua Đức Chúa
Jêsus Christ. Ta đã đánh trận tốt lành. Ta đã xong sự chạy. Ta đã
giữ được Đức tin. Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã
để dành cho ta, và không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho
mọi kẻ yêumến sự hiện đến của Ngài.”

126 Chúng ta đi đến câu thứ 6 bây giờ, đến câu thứ 18. Tôi không
biết nên đọc hay không, nhưng tôi chỉ trích dẫn cho các bạn
những gì để đọc cho người khác. Và tôi sẽ tiếp tục giữ đúng với
Lời cho đến khi Ngài hoàn tất. Đó là chỗ chức vụ là ngày nay. Tôi
không bị loại bỏ. Tôi hi vọng tôi thật sự được rửa sạch. Chính là
điều đó. Đúng thế. Chúng ta hãy cúi đầu giờ này trong khi chúng
ta cầu nguyện…?…

127 Tối nay cómột sợi dây nhỏ đưa xuống từ Ngai, nó được gọi là
Dây cứu sinh. Trong khi tôi cầu nguyện, tôi hy vọng nó được kéo
bởi mọi người chưa tin ở trong đây. Các bạn sẽ vươn tới và nắm
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giữ nó chứ, hỡi người bạn tội nhân? Bạn nói, “Anh Branham,
anh nói anh đã bắt đầu già, và tôi đoán đó là nguyên nhân anh
thì…” Không, thưa quý anh, chị em. Khi tôi chỉ là một cậu bé,
tôi tin Điều này. Tôi dâng đời sống mình cho Nó. Và có một điều
duy nhất mà tôi hối tiếc, là tôi đã chỉ có một đời sống để dâng.
Nếu tôi có mười ngàn đời sống tôi cũng muốn dâng hết thảy cho
Nó. Vâng.

128 Bạn không muốn nắm giữ Dây khi nó đi ngang qua con
đường củamình, tối nay sao? Bạn nói, “Anh Branham, tôi không
xứng đáng nắm giữ Nó.” Tôi biết bạn không, hỡi con. Nhưng bạn
đi làmđiều gì đấy để được xứng đáng, và nói với tôi những gì bạn
đã làm, tôi cũng, muốn làm điều đó. Không có một điều gì bạn
có thể làm để được xứng đáng. Bạn được sanh ra không xứng
đáng. Có một điều duy nhất bạn có thể làm, cứ giữ lấy cách mà
được làm ra cho bạn. Bạn đang chết đuối, đừng bị dìm chết trong
điều đó. Đức Chúa Trời đã quăng ra Dây cứu sinh, chúng ta hãy—
chúng ta hãy đưa tay ra và nắm lấy nó tối nay.

129 Lạy Cha trên Trời, con còn nhớ ngay ở đây cũng ở bục giảng
này, cũng tại nơi này mà con đã nói sáng hôm đó, mà khi con
dâng ngôi nhà thờ ngay trên mảnh đất này ở đây. Và viên đá góc
ấy nằm ở đó, vẫn giữ tờ giấy lấy ra từ cuốn Kinh Thánh mà con
đã viết điều đó. Con đã nói, “Lạy Chúa Jêsus, với ân điển Ngài
con sẽ giữ đúng với Lời.” Và giờ đây con thấy nó đã sản sanh ra
thật chính xác những gì nó đã làm trong những thời gian khác.
Và ở đây con ở trong đền tạm này tối nay, sau khi đã đi lại khắp
thế giới, trở về lại, và hòn đá nhỏ vẫn còn nằm đó và tờ giấy ở
trong nó. Xin tra xét con, Chúa là Đức Chúa Trời ôi. Con đã phạm
nhiều lỗi lầm. Con—con đã làm sai, Chúa ôi. Nhiều lần con đã
làm Ngài thất vọng, như con đã vừa làm chứng cách đây một
lát về sự thất bại. Đức Chúa Trời ôi, con—con, con nhanh chóng
làm điều đó, con—con—con muốn sự tha thứ. Trong lòng con
con yêu Ngài. Con—con biết mới đây Ngài đã tỏ cho con thấy
về nơi mà chúng con sẽ đến. Con không biết khi nào Ngài thực
hiện với con lúc này, Chúa ôi. Con—con ở đây tối nay, con…bởi
ân điển Ngài. Và con—con không biết khi nào Ngài sẽ thực hiện,
nhưng con biết điều này phải đến với nơi này. Nhưng khi nó đến
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lúc đó, con—con khôngmuốn làmột kẻ hènnhát. Conmuốn chịu
đựng như những người còn lại đã chịu. Nhưng, Đức Chúa Trời ôi,
nếu—nếu—nếu con phải ấn chứng lời chứng về đời sống riêng
của mình, hay bất cứ điều gì đã được làm, Chúa ôi, xin ban mão
miện cho điều đó vậy. Đừng banmãomiện cho con; xin banmão
miện cho chức vụ mà con đã giảng dạy, Chúa ôi, đó là Lời Ngài.
Và con biết rằng Lời còn nhiều năng lực hơn là có thể khiến con
sống lại vào sự phục sinh chung. Và con không hổ thẹn vì Lời mà
con đã giảng, bởi vì Nó là quyền phép của Đức Chúa Trời đối với
sự cứu rỗi cho những người tin.

130 Con cảm ơn Ngài vì ngôi nhà thờ nhỏ vẫn đang đứng ngày
hôm nay. Khi con đã đảm nhận vị trí này cho Lời, các vị tiên tri
đã nói tiên tri và nói, “Trong sáu tháng nó sẽ trở thành một cái
nhà để xe.” Bamươi năm trôi qua, nó đã thành công rực rỡ ngày
hôm nay nhiều hơn trong những năm qua. “Trên đá này Ta sẽ
lập Hội thánh Ta.” Chúng con cảm ơn Ngài vì mục sư của chúng
con. Chúng con cảmơnNgài vì những chấp sự, những ủy viên trị
sự. Hết thảy chúng con có dự một phần nhỏ, Chúa ôi, và chúng
con muốn dự phần một cách trung tín, chúng con muốn cư xử
đúng đắn.

131 Có lẽ một số người ở đây tối hôm nay muốn gia nhập với
chúng con, Chúa ôi. Và cách họ gia nhập nó, là chỉ nắm lấy Dây
Cứu Sinh nhỏ bé này và đi tới kéo lấy, quấn Nó quanh cổ tay của
họ, buộc Nó quanh tấm lòng họ, và nói, “Bây giờ, lạy Chúa, xin
hãy kéo, nhấc con lên,” và họ sẽ đi tới và chiếu sáng như vàng.
Xin nhậm lời, Chúa ôi. Chúng conđang trông đợi thì giờ đó.

132 Chúng con tin rằng đã gần sự kết thúc. Chúng con thấy rằng
như chúng con đã đang dạy ở đây, bây giờ đang là lúc của Thời
đại Hội thánh Lao-đi-xê, chúng con thấy không thể có điều gì
khác xảy ra ngoài sự Đến của Chúa. Và, Chúa ôi, điều đó sẽ chẳng
là một sự ban mão triều thiên vĩ đại cho Lời, để thấy Mão miện
chính Ngài đến chăng? Con muốn được đứng đây và nói, “Ngài
kia rồi, đó là Chiên Con.” Giống nhưGiăng đã nói. “Kìa Chiên Con
mà chúng ta đã chờ đợi, đây là Ngài.” Chúa sẽ nhanh chóng vào
đền thờNgài, cất dân sự củaNgài đi trong sự Cất lên.
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133 Xin khiến chúng con sẵn sàng, Cha ôi. Xin tẩy sạch lòng
chúng con bằng Huyết Ngài. Làm cho chúng con tinh khiết và
sạch sẽ, để Lời Ngài có thể ở trong chúng con. Và xin cho chúng
con nhớ rằng chúng con phải hành động dựa trên Lời, để cho Nó
nắm giữ vàmang lại hiệu quả. Xin nhận sự ăn nănmỗi tội nhân.
Xin ban phước chomọi người cómặt ở đây. Các thánh đồ, những
người đó, một số trong những chiến binh lão luyện quý báu này,
Chúa ôi, đã tranh chiến trong hàng ngũ từ nhiều năm nay, đã bị
làm trò cười, bị bàn tán và làm cho lố bịch. Họ vẫn đang tiếp tục
vì họ đã có Sự Sống. Họ biết Đấng mà họ tin, và tin chắc Ngài
có thể giữ điều mà họ đã phó thác cho Ngài. Chúng con cảm ơn
Ngài vì điều đó. Nguyện xin Ngài sẽ chữa lành những người đau
ở giữa vòng chúng con. Xin cất đi hết thảy những tội lỗi và những
sự ốmđau của chúng con. Và, lạy Đức Chúa Trời là Cha, xin nhận
lấy sự vinh hiển thuộc về chính Ngài.

134 Con đã có rất nhiều bạn quý, Chúa ôi. Con—con yêu mến họ,
và con cũng biết, những người khác đã ngã xuống qua thời đại.
Những người bạn yêu quý, những người bạn thân yêu, trẻ cùng
với già, và chúng con yêu mến họ hết lòng. Bây giờ xin làm cho
chúng con trung thành, Chúa ôi, thật trung thành với Lời, đểmột
ngày nào đó chúng con có thể gặp họ trong một xứ tốt hơn nơi
đó sẽ không bao giờ có sự buồn rầu cũng không có sự hối tiếc.
Chúng conđang trông đợi ChúaTái lâm, ngay. Chúng con tin rằng
Ngài sẽ đến.

135 Giờ nầy xin ban phước cho người không tin ở đây tối nay,
Chúa ôi, và xin cho người ấy sẽ trở thành một tín đồ và tin nhận
Ngài làm Cứu Chúa củamình tối nay.

136 Và trong khi chúng ta cúi đầu, nếu có người nào ở đây với
đầu cúi xuống, muốn nói, “Anh Branham, sâu tận trong lòng tôi,
tôi—tôi muốn đi đến cuối đường, chiến đấumột trận xứng đáng.
Tôi muốn là một Cơ-đốc nhân. Tôi sẽ giơ tay lên.” Đức Chúa Trời
ban phước cho bạn, và Đức Chúa Trời ban phước cho anh. Điều
đó tốt. Đức Chúa Trời ban phước cho bạn, các bạn. “Tôi muốn
đến ở cuối đường của tôi, với một trận chiến xứng đáng để lại
đằng sau tôi. Tôi muốn tin nhận Đấng Christ ngay bây giờ. Tôi
muốn Ngài là Đấng Giúp Đỡ tôi.” Tốt lắm, xin Chúa ban phước
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cho anh. Đức Chúa Trời ban phước cho bà, bà ở phía sau. Điều
đó tốt. Ngài—Ngài biết các bạn. Tôi đã học hỏi đủ để biết về Ngài
trong tất cả những năm này, gần ba mươi hai năm nay đằng sau
bục giảng, tôi đã học biết đủ về Ngài lúc này để biết rằng Ngài
biết mọi hành động mà các bạn làm. Ngài thấy con chim sẻ. Tóc
trên đầu bạn đã được đếm rồi. Đấy, Ngài biết tất cả về nó. Các
bạn cứ giơ tay lên, vàmuốn nói điều đó, đó là tất cả những gì các
bạn phải làm. Và có sẵn nước.

137 Nên nhớ, các bạn làm gì? Các bạn ăn năn, tin vào Phúc âm,
và rồi chịu phép báp-têm. Để—để làmgì? TrongDanh Chúa Jêsus
Christ, cho những tội lỗi của các bạn được tha. Đó là lời chứng
của các bạn, rằng các bạn là thế. Tội lỗi bạn đã hết khi bạn chịu
phép báp-têm; bạn đã xưng nhận chúng, và bạn tin. Mời bạn
nắm giữ Dây Cứu Sinh bây giờ khi Nó đang kéo ngang qua tấm
lòng bạn, và nói, “Hãy đến con đường này, hỡi người lữ hành.
Hãy đồng hành với Ta, mang lấy thập tự giá của Ta trên ngươi.
Hãy nương dựa vào Ta, Ta có lòng nhu mì và khiêm nhường, và
gánh Ta nhẹ nhàng.” Chỉ vươn đến và nắmgiữNó.

138 Bao nhiêu Cơ-đốc nhân ở trong Đường đó tối nay, ở trong
đây, mà sung sướng rằng bạn bắt đầu cách đây đã lâu? Đã làm
sự khởi đầu của mình, và phía dưới dọc đường, vẫn đang đi đến
cuối đường. Tôi cầu nguyện để Đức Chúa Trời sẽ ban mão miện
cho chức vụ của anh chị em, bất cứ làm công việc gì. Nó có thể là
một người nội trợ. Tôi cầu xin để Đức Chúa Trời sẽ đội mãomiện
cho chức vụ của bạn. Nó có thể là một thầy giảng. Nó có thể là
một chấp sự. Nó có thể là một thuộc viên bình thường. Nó có thể
là một nông dân. Tôi không biết nó là gì. Bất kể là gì đi nữa, cầu
xin Đức Chúa Trời đội mão miện cho đời sống của anh chị em
với sự vinh hiển của Lời Ngài, và sự Đến lần thứ Hai của Ngài
anh chị em sẽ được cất lên và đem anh chị em vào Xứ khác ở đó
anh chị em sẽ thật sự giống như con cá nhỏ đó mà tôi đã nói về,
ra khỏi sự tối tăm ở dưới đó. Đấy, anh chị em không thể đi lên
nơi Đó với loại thân thể này. Anh chị em cũng không thể đi lên
giống như những phi hành gia này, đấy, anh chị em phải ở trong
thùng có áp suất không đổi. Anh chị em không bị gây áp lực vì
điều đó. Nhưng khi Đức Chúa Trời thay đổi anh chị em, thế thì
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anh chị em được gây sức ép lúc đó, anh chị em sẽ ở trong sự Cất
lên. Khi những giác quan xưa thuộc trái đất đã mất, và anh chị
em tiếp tục đi trong con đường vinh hiển đó của thập tự giá, đi
về Nhà với Chúa Jêsus.
139 Giờ này, lạy Đức Chúa Trời là Cha, chúng con cảm ơn Ngài
vì những bàn tay này đã giơ lên để trở thành những tín đồ Đấng
Christ. Con tin rằng họ muốn nói điều đó trong lòng họ. Con cầu
xin cho họ, để họ sẽ không thất bại bất cứ lúc nào. Và nếu họ
thất bại, xin cho họ nhanh chóng có Đấng Biện Hộ đó ở với Cha.
Mà con đã học được là điều vĩ đại như vậy, Cha ôi, rằng khi con
phạmhết thảy lỗi lầm của con, thì con thấy rằng con cómột Đấng
Biện Hộ, ngay lập tức, ở với Cha, qua Chúa Jêsus Christ. Và con
được mang trở lại trong ân điển lần nữa. Cánh tay yêu thương
của Chúa lau sạch hết thảy, có một Của Lễ đẫm máu đang đặt ở
đómà con xưng nhận là Cứu Chúa của con.
140 Hết thảy những người đau ốmvà có nhu cầu, con cầu nguyện
để Ngài đáp ứng những nhu cầu của họ và chữa lành hết thảy
bệnh tật, Chúa ôi. Và những người mà bây giờ đang ngồi ở đây
dưới sự xức dầu đầy vinh hiển nầy của Đức Thánh Linh, như
chúng con cảm thấy Nó đang chảy qua linh hồn chúng con rất
êm dịu.
141 Lạy Đức Chúa Trời là Cha, Ngài biết con đang nghĩ gì về việc
đi xuống từ Canada ngày nọ. Con nghĩ, “Ồ, thật con thích đi vào
buổi nhóm phục hưng thuở xưa lần nữa, và chỉ những thánh đồ
của Đức Chúa Trời, ca hát, và quyền năng của Đức Chúa Trời,
ban xuống.” Ồ, lòng conmongmỏi điều đó biết bao, Chúa ôi. Xin
cho ở đó mở ra một cơn phục hưng như trong đền tạm này vậy,
ồ, quyền năng của Đức Chúa Trời sẽ—sẽ thật sự đổ xuống trong
những dòng suối ân điển, đi vàomọi tấm lòng.
142 Con tạ ơn Ngài vì nơi nhỏ bé này, Chúa ôi. Chúng con không
thể giữ nó theo cách này, nó đã là ân điển của Ngài mà được giữ
gìn thiêng liêng. Và bây giờ con tin rằng, Chúa ôi, một điểm nhỏ
thiêng liêng nhất trong đất nước, mà con biết về, thì ở ngay đây
tại góc Đường thứ Tám và Penn. Con cảm ơn Ngài vì điều này
biết bao, Chúa ôi! Đi vào những nhà thờ và thấy họ lạnh lùng và
lãnh đạm, và những phụ nữ quá trơ trẽn đến nỗi họ thậm chí



GIAI ĐOẠN HIỆN TẠI TRONG CHỨC VỤ CỦA TÔI 43

không biết ngượng ngùng, và không một tiếng “a-men” hay một
giọt nước mắt trên má, hay không có gì cả, và không có sự cứu
rỗi, không có gì ngoài việc chỉ gia nhập giáo hội của họ và đọc
tín điều của họ. Ôi Đức Chúa Trời, rồi bước vào một nơi nhỏ bé
ấm áp êm dịu nơi mà những ngọn lửa được nhóm lên trên mỗi
bàn thờ của tấm lòng của họ. Thật đó là sự an ủi biết bao, Cha ôi!
Thật là một sự an ủi tuyệt vời! Cảm ơn Ngài, Cha ôi, và xin cho
nó vẫn còn cho đến khi Chúa Jêsus Tái lâm. Xin ban phước cho
chúng con với nhau giờ này.

143 Và ngày mai là ngày Sa-bát. Và, Chúa ôi, xin giúp đỡ con vào
buổi sáng, nếu rơi nhằmphần con để giảng về Sự ĐếmNgược đó.
Đức Chúa Trời ôi, xin cho con có thể đưa nó vào theo như cách
dân sự sẽ thấy nó, Chúa ôi. Và bây giờ xin cho họ thấy được tình
trạng của chức vụ, và nó ở nơi nào, và chúng con đang chờ đợi
điều gì, và tại sao mọi việc tiếp tục diễn biến theo cách nó hiện
có. Xin cho họ đọc từ câu 5 trở đi, và rồi nhận ra được chỗ mà
chúng con đang đứng.

144 Và bây giờ, Cha ôi, con cầu nguyện để Ngài sẽ ban phước cho
chúng con và cho chúng con được nghỉ ngơi tốt trong thân thể
chúng con, và mang chúng con trở lại ngày mai. Xin ban phước
cho tất cả những người đang đứng chung quanh các bức tường,
và dựa chân này trên chân kia. Những người đàn bà, đàn ông
đang đứng dưới mưa ở ngoài đó, và quanh các cửa sổ, và đang
ngồi trong xe hơi của họ, và hết thảy những người đi lên và đi
xuống. Con cầu nguyện rằng Ngài sẽ ban phước cho họ, Chúa ôi.
Xin cho họ về nhà với ân điển của Đức Chúa Trời trong lòng họ.
Con cầu xin nhơn Danh Chúa Jêsus. A-men.

145 Bây giờ anh chị em hiểu không? Hãy đọc, trước hết, từ Ti-
mô-thê Nhì 2:4, Ti-mô-thê Nhì chương 4, từ câu thứ 5 trở xuống,
trước khi anh chị em đi ngủ tối nay, nếu anh chị em có thể, và
anh chị em sẽ thấy mình đang ở đâu. Tại sao mọi người họ đã lìa
bỏ người? Tại sao họ đã không đến? Và bây giờ cứ so sánh chức
vụ đó với những gì chúng ta đang trải qua ngày hôm nay. Hãy so
sánh sự giảng dạy của ThánhPhao-lô. Nênnhớ trong điều Thiêng
liêng nhỏ bé tôi đã thấy, tôi đã nói, “Ồ, Phao-lô sẽ phải đứng với
dân sự của người không?”
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Họ đáp, “Có.”
146 Tôi nói, “Tôi đã giảng Lời giống như người đã giảng, thật
chính xác trung thành với Phúc âm giống như vậy.”
147 Và hàng triệu bàn tay giơ lên và nói, “Chúng tôi đang yên
nghỉ trên Điều Đó.”
148 Chúa ban phước cho anh chị em. Anh chị em yêu Ngài
không? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.]

Cho đến lúc chúng ta gặp nhau! Cho đến lúc
chúng ta gặp nhau!

Cho đến lúc chúng ta gặp nhau! 
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