
SỰ SỈ NHỤC VÌ NGUYÊN CỚ LỜI

 Cảmơnanh, AnhNeville. [AnhNeville nói, “A-men.”—Bt.]

Tôi đã nói với Anh Neville, “Anh có chắc là anh đã không có
đượcmột chút sự xức dầu nào sáng nay không?”
2 Tôi đi xuống để cầu nguyện cho người đau. Có một số người
nhóm lại trong những gì chúng ta…củamột buổi sáng sớm Chúa
nhật. Điều mà tôi phải nắm bắt được ở đó, tôi thật sự muốn họ
đến đây tại nhà thờ này. Và tôi—tôi luôn nghĩ tốt hơn là cầu
nguyện cho người đau ở chung quanh nhà thờ. Tôi không biết.
Tôi thích hội thánh, và đi xuống đây nơi mà hội chúng, nhiều
người bên ngoài đây đang cầu nguyện.
3 Và cómột cô bé ở phía sau đó, cô bé xinh xắn nhất, ồ, tôi nghĩ
bây giờ cô bé đang ngồi ở đâu đó ngoài đây, nếu những người đó
đã không về nhà. Ồ, tôi thấy bây giờ. Và đó là một cô bé xinh
đẹp nhất. Và cô ấy bị đau nặng. Và chúng ta đang lắng nghe, khi
chúng ta nghemột sứ điệp nói tiếng lạ và sự thông giải xảy ra. Và
chúng ta đang lắng nghe, và chúng ta nghĩ mình hiểu rằng điều
gì đó đã được nói về cô bé. Và chúng ta đang chờ đợi để thấy Chúa
đã ban chomột sứ điệp, điều gì để nói trong đó không. Nhưng tôi
nghĩ cô bé bây giờ tốt rồi, và sẽ được khỏemạnh. Và vì vậy…
4 Và có một quý bà, mà cũng đã mất thị lực, và chúng ta đang
cầu nguyện cho bà. Vàmột ông nào đó trong chiếc xe cứu thương
ở ngoài đó, một mục sư. Tôi không nghĩ ông ấy sẽ cân nặng ba
mươi lăm, hay bốn mươi cân. Thật—thật rất, rất…Và vì vậy tôi
đi xuống cầu nguyện cho họ.
5 Và lý do tôi hầu như lưỡng lự, rất nhiều, sự trám cái răng
trống của tôi. Và tôi đang tự đằng hắng, sáng nay, ngang qua chỗ
đã nhổ răng đó, ngay phía trước đó. Và họ bảo tôi bây giờ tôi
phải vứt bỏ chúng xuống đất, và trám lại chúng. Và vì thế tuổi
già này cứ bò đến, là điều duy nhất tôi biết. Và tôi đã lắp vào chỗ
đó một chiếc răng giả, và hầu như bằng nửa của cái đó, và khi
tôi bắt đầu nói, anh em có thể cảm thấy điều đó, hơi gió hầu như
đẩy ra, anh em—anh em biết tôi muốn nói điều gì, hơi gió xì ra



2 LỜI ĐƯỢC GIẢNG

qua đôi môi bạn. Và điều đó khiến cho bạn hầu như, giống như
nói ngọng.
6 Chúng ta thật là một dân tộc được đặc ân còn sống, và có thể
đến với hội thánh sáng nay. Và vào ngày trước lễ Giáng sinh này,
chờ đợi buổi lễ mà họ có, mà, tôi—tôi hy vọng tôi…Có quá nhiều
trẻ em ở đây sáng nay, vì thế tôi sẽ thật sự giữ yên lặng. Hiểu
không? Và đôi khi, người lớn chúng ta, chúng ta nói những điều
mà thậm chí trẻ emkhông nên nghe, các bạn biết đấy.
7 Nhưng, tôi nghĩ hội thánh đã có một chút quà ở đây cho trẻ
em, lát nữa. Tôi vừa nhìn lại, phía sau đó. Ồ, các em muốn ở lại.
Sau giờ học trường Chúa nhật, các em cứ ở lại, đấy, vì tôi—tôi
nghĩ họ đã cómột số quà ở phía sau đó dành cho những em nhỏ,
để phát ra sáng nay. Và khi tôi…Các bạn trẻ, nên nhớ, trong khi
chúng ta đang làm việc này, tôi muốn làm rõ điều này, không
phải là Santa Claus, vì đó là một câu chuyện mà một ngày nào
đó các bạn sẽ học biết rằng nó không là gì cả với điều đó. Nhưng
chính là từĐức Chúa Jêsus Christ, Lẽ thật củamọi lẽ thật, các bạn
thấy, Con của Đức Chúa Trời. Và chúng tôi đang tặng các bạnmột
món quà nhỏ này, sáng nay, bởi vì để các bạn biết rằng đã một
lần Đức Chúa Trời ban món quà vĩ đại nhất chưa từng có cho
nhân loại: Con Ngài. Và chúng ta có một cách nghèo nàn, diễn
tả điều đó. Và không có gì chúng ta có thể so sánh với điều đó.
Nhưng đúng như những con người phàm trần, lần này đến lần
khác, chúng ta làm điều đó.
8 Vậy thì, tôi sẽ chờ đợi cho đến Chúa nhật tuần sau. Và dù thế
nào đi nữa, tôi có thể sẽ, dựa trên điều gì đó mà tôi đã muốn
nói. Và điều gì đó đã được—đã được bày tỏ cho chúng ta, ở trên
nhà, về một khải tượng, mà tôi phải theo đuổi đến cùng. Và nó
hầu như là một…Nó hầu như, dường như, sẽ hầu như là thô lỗ,
nhưng chúng ta không bao giờ muốn nghĩ rằng những gì Đức
Chúa Trời đã phán thì chưa được trau chuốt. Những gánh nặng
của Ngài—của Ngài thì nhẹ nhàng.
9 Và ý Chúa, sáng Chúa nhật tới, chúng ta sẽ có một—một buổi
nhóm ở đây mà ngay trước Đêm Giao Thừa, nếu Chúa đẹp lòng
chúng ta sẽ có buổi nhóm này. Và chúng ta muốn có một buổi
nhóm sáng, cầu nguyện cho những người đau, và có lẽ có một
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buổi lễ báp-têm. Thế thì tôi nghĩ, thông báo rộng rãi điều đó cho
những bạn bè của chúng ta, để họ có thể đến. Thế thì chúng ta sẽ
có sáng Chúa nhật và tối Chúa nhật. Và rồi mọi người muốn ở lại
mừng NămMới, thì chúng ta có một…Sẽ có thời gian Thức canh,
bước quanămmới này chứ? [AnhNeville nói, “Vâng.”—Bt.]

10 Sẽ có nhiều mục sư truyền đạo ở đây, sẽ giảng đêm Giao
Thừa, nói cho đến nửa đêm. Và—và chúng ta mời nhiều mục
sư như vậy đến và giảng. Ý Chúa, tôi muốn là một trong họ để có
điều gì đó nói vào đêmGiao Thừa.

11 Và rồi Chúa nhật kế tiếp, tôi nghĩ tôi sẽ đưa ramột loạt những
việc đã được làm, điều mà đã được thực hiện, tỏ cho thấy cách
Đức Chúa Trời đang giải quyết với dân sự Ngài, và đưa nó thẳng
lên vàomột—một cao điểm ở đây tại hội thánh.

12 Và nhiều người trong các bạn đang tự hỏi về công việc thuế
lợi tức này mà chúng ta đã được thông qua. Nó đã được giải
quyết. Và vì thế, tôi cũng muốn nói với các bạn nó đã xảy ra như
thế nào. Và tôi nghĩ, nó sẽ là, phải nói lại về điều đó, Chúa nhật
tuần tới, vậy tôi sẽ cứ chờ đợi cho đến Chúa nhật tuần tới. Và cố
gắng nói với các bạn một chút, sáng nay, ra từ Lời. Hiểu không?
Và Chúa nhật tuần tới, tôi sẽ—sẽ cố gắng để, nếu Đức Chúa Trời
muốn, nói với các bạn cách mà tất cả điều đó xảy đến như thế
nào, vàmang các bạn đếnmỗimột trong những việcmà Chúa đã
phán, và xem nó đụng vào thật chính xác phần quan trọng của
nó, cứ đặt một cách hoàn toàn chính xác vào điểm quan trọng.
Hiểu không? Ngài không phán điều gì sai cả.

13 Nhưng, giờ đây, một điều mà tôi muốn nói sáng nay, rằng tôi
có thể sẽ không, sẽ không nói vào Chúa nhật tuần tới, thì liên
quan đến điều gì đó mà đã xảy ra ngày hôm qua. Tôi đã lưỡng
lự một chút về việc đến đây vào sáng nay, bởi vì tôi thật sự hầu
như ray rứt, đến nỗi tôi—tôi không cảm thấy thích điều đó lắm.
Nhưng mà tôi đang có mặt ở đây, ồ, tôi sẽ cố gắng hết sức mà
tôi có thể.

14 Đêm hôm trước, tôi đã có nhóm người cùng làm việc với
nhau, Anh và Chị Sothmann, như chúng ta ở đây biết, một trong
những ủy viên trị sự của hội thánh, và vợ anh ấy, đã đến thăm
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vợ tôi và tôi. Và chúng tôi đã nói về những buổi nhóm sắp đến ở
Phoenix và vùng lân cận, nếu đó là ý Chúa. Và chúng tôi đã họp
đến khoảng mười giờ rưỡi, tôi đoán thế, và tôi đi ngủ ở đâu đó
khoảng mười một giờ.
15 Và đôi khi vào ban đêm, tôi thấy một giấc mơ. Và trong giấc
mơ này tôi đã thấy người nào đó được cho là cha tôi; một người
khổng lồ, vĩ đại, chỉ tượng trưng, nói ẩn dụ, về cha tôi. Tôi thấy
một người đàn bà, trông không giống mẹ tôi; nhưng, tuy nhiên,
bà được cho là mẹ tôi. Còn người đàn ông này (mà được cho là
giống cha tôi, chồng của người đàn bà này) đang ngược đãi bà
một cách hung dữ, đếnmức ông dùngmột khúc gỗ to lớn, và ông
giơ lên như thế này và đánh bà ta với khúc gỗ này, và bà ta loạng
choạng và ngã xuống. Và sau đó—và sau đó, một lát, bà ta đứng
lên lại. Và ông ta bước lại gần, lấy những đồ lặt vặt dùng để may
vá đánh bà ta lần nữa, ông ta đánh bà ấy lần nữa. Còn tôi đang
đứng đằng xa, đang nhìn điều đó.
16 Cuối cùng, tôi thật sự chịu không nổi về điều đó. Và tôi thật
nhỏ hơn người đàn ông này, người được cho là giống cha tôi. Vì
vậy tôi bước đến gần ông ta và đặt ngón tay tôi trên mặt ông.
Tôi nói, “Đừng đánh bà ấy nữa.” Hiểu không? Và khi tôi làm thế,
điều gì đó bắt đầu xảy ra. Đôi cánh tay tôi bắt đầu nở ra co lại
theo nhịp đập, và tôi có những bắp thịt vĩ đại, to khỏe mạnh nở
nang. Tôi chưa bao giờ thấy những bắp thịt như vậy. Và tôi thậm
chí đã nắm lấy cổ áo người đàn ông, và tôi nói, “Đừng đánh bà
ấy nữa. Nếu ông còn đánh bà ấy, ông sẽ phải giải quyết với tôi
nếu ông còn đánh bà ấy lần nữa.” Và người đàn ông đã sợ tôi, và
để mặc bà ấy. Tôi thức giấc.
17 Ồ, nằm ở đó, chỉ một lát, dĩ nhiên, sự thông giải về điều đó
đến. Đó là, dĩ nhiên, người đàn bà, nói ẩn dụ, là Hội thánh, mà
hầu như là một bà mẹ. Người cha là giáo phái ở trên bà, giáo
phái đó cầm quyền ở trên Hội thánh, giống như người chồng ở
trên người vợ. Và chính những giáo phái này đang đánh vào Hội
thánh đó, và thậm chí không để cho Nó đứng trên chân của Nó
như thế. Cứ, mỗi lần Nó cố gắng đứng dậy hay định làm điều gì
đó, họ, những người ở trong đó, giáo phái đó đánh cho Nó ngã
xuống. Và điều đó chỉ có nghĩa đem một ít—một ít sức mạnh
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đức tin ra ngoài đây để giữ ngón tay đang chỉ của tôi ở ngoài đó,
và nói, “Ông đang giải quyết với tôi. Hiểu không?” Vì, có một số
người ở trong đó thuộc về Đức Chúa Trời. Và tất cả chỉ có thế
thôi. Về…
18 Chúng tôi đã ở trên đó, tôi đoán khoảng hai, hay ba giờ. Và
con gái tôi, một trong chúng, Rebekah, trở lại đó, cô ấy làm tại
Bệnh viện Giám Lý ở Louisville. Là, ồ, hình thức huấn luyện y tá
nghiệp dư. Đó là “những tình nguyện viên,” người ta gọi thế, hay
điều gì như thế. Và cô ấy là, cô ấy…Họ gọi cô sang bên đó sáng
hôm ấy, và đó là điều làm tôi thức dậy. Và trời còn sớm, và cô ấy,
có vài bạn đồng nghiệp trẻ tuổi khác ở đây, họ—họ làm việc với
nhau ở đó, và sẽ đem họ tới Louisville. Họ phải ở đó lúc mười
giờ. Và vợ tôi tự hỏi tại sao cô ấy không thể vào buồng ngủ. Tôi
đã khóa cửa rồi.
19 Bây giờ, tôi đã có nhiều việc xảy ra trong đời, nhưng tôi chưa
bao giờ có điều gì giống như thế. Tôi đã đi vào trạng thái xuất
thần. Tôi không biết sự thông giải. Tôi chưa bao giờ có điều giống
như thế trong đời. Nhưng, ở trước tôi, dường như rằng tôi nhận
biết nó là một sự hiện thấy, và tôi đã ở trong sự hiện thấy đó.
Nhưng tôi đang nói chuyện với con trai tôi, Joseph.Mà, nó không
có ở trong phòng lúc đó. Nhưng dù sao đi nữa, nó thật sự đập vào
tôi, tôi đang nói chuyện với Joseph.
20 Và tôi—tôi đã ngước lên nhìn. Và hầu như trong hình dáng
của một kim tự tháp, đang đứng trước tôi, là những chú chim
nhỏ, bé, điều gì đó giống như dài một nửa in-sơ. Và chúng đã, ở
trên ngọn, trên những cành cây, đã có một…có thể nói, ba hay
bốn. Rồi, kế tiếp, cành kế tiếp có thể có tám hay mười con. Và ở
phía dưới cùng, cómười lămhay haimươi con.
21 Và chúng giống như những chiến binh nhỏ bé, vì lông của
chúng bị đánh tơi ra, và trông giống như chúng đang cố nói
chuyện với tôi, đang nói điều gì đó. Và tôi ở phía Tây, dường
như quanh vùng Tucson, Arizona. Và những con chimđang nhìn
về phía Đông. Và tôi đang lắng nghe cho rõ. Đang cố gắng để
nói, trông giống như chúng đang cố gắng nói với tôi điều gì đó.
Và chúng có những cái lông nhỏ, tất cả đã bị đập tơi ra, và các
thứ. Chúng đã có trận chiến khá kinh hoàng. Rồi, thình lình, một
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con chim bắt đầu chiếm một chỗ khác, nhảy giống như thế . Và
chúng, những con chim nhỏ đó ngay lập tức rời khỏi chỗ, bay về
hướng đông.
22 Và khi chúng bay đi, từ nơi đó một con chim khác lớn hơn
đến, giống những chim bồ câu hơn, có đôi cánh nhọn. Và—và—
và chúng đến từng bầy, và ngay lập tức, nhanh hơn những con
chim nhỏ đó, đã bay về hướng đông.
23 Còn tôi vẫn ở trong…hai sự nhận thức với nhau, tôi biếtmình
đang đứng ở đây, và tôi biết tôi đã ở nơi nào khác. Hiểu không?
Và tôi nghĩ, “Bây giờ, đây là khải tượng, và mình phải học biết
điều này có ý nghĩa gì.”
24 Và không có gì hơn nhóm chim thứ hai bay đến gần, tôi nhìn
về hướng Tây. Và trông giống như trong hình dạng củamột hình
chóp nón, giống như hai con trên mỗi phía, với một con ở trên
đỉnh, đã đến năm trong các vị Thiên sứ mạnh mẽ nhất tôi từng
thấy trong đời. Một tốc độ kinh khủng như vậy, tôi chưa hề thấy.
Đầu của họ quay lại, và những cánh nhọn của Họ, đang đập thật
nhanh! Và quyền năng của Đức Chúa Trời Toàn Năng đập mạnh
vào tôi, trong cách như vậy, cho đến khi Nó nhấc tôi lên thẳng
khỏimặt đất, mọi cách, lên khỏi mặt đất.

Tôi có thể nghe Joseph vẫn đang nói.
25 Và nghe như hàng rào âm thanh đang vỡ ra, mà—mà một
tiếng gầm lớn đi ra, đường đi khoảng cách, đến phía Nam. Và
khi tôi đã được nhấc lên…Và có một tốc độ phi thường như vậy
của các Thiên sứ! Và tôi—tôi có thể thật sự thấy Họ ngay bây giờ,
đấy, như—như Họ đang đến, trong hình dáng đó như thế, cứ tác
độngmạnh ngay vào trong tôi.
26 Bấy giờ, không phải là đangmơ, bấy giờ. Không. Tôi đã ởngay
đó, thật sự tỉnh táo như tôi đang ở đây bây giờ. Hiểu không?
27 Nhưng ở đây Nó đến. Và Họ đến thật nhanh kinh khủng, cho
đến nỗi tôi nghĩ, khi Nó được cất lên…Tôi nghe tiếng nổ đó, giống
như, hay giống như một luồng hơi nổ đi ra, giống như một hàng
rào âm thanh. Và khi nó nổ, tôi nghĩ, “Ồ, điều này phải có nghĩa
tôi đang sắp sửa bị giết chết, đấy, bằng một tiếng nổ của loại nào
đó.” Và—và tôi chỉ…Trong khi tôi nghĩ về nhữngđiều đó, tôi nghĩ,
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“Không, nó sẽ không là thế. Bởi vì, nếu đó là một tiếng nổ, nó
cũng, sẽ có Joseph. Bởi vì, cậu ấy ở đó, vẫn đang nói chuyện, đang
nghĩ tôi cómặt ở đó. Tôi có thể nghe cậu ấy. Không phải thế.”

28 Vậy thì, tất cả điều này vẫn là ở trong khải tượng. Nó đã
không…Hiểu không? Nó đã có trong khải tượng.

29 Và rồi, lập tức, như tôi đã nhận thức rằng tôi đã ở…Họ đã
ở quanh tôi. Tôi không thể thấy Họ, nhưng tôi đã được đưa vào
chòm sao hình chóp nón này của Họ, bên trong chòm sao chóp
nón này của—của, của nămThiên sứ. Và tôi nghĩ, “Bây giờ, Thiên
thần sự chết sẽ chỉ có một. Năm sẽ là ân điển.” Tôi đang suy nghĩ
điều đó. Tôi nghĩ, “Ồ! Nó là—Nó đang đến với Sứ điệp của tôi. Đó
là sự kiện đáng chú ý thứ hai của tôi. Họ đang đến để mang tôi
đến với Sứ điệp từ Chúa.” Và tôi hét lên to hết sức mình, như có
thể được, “Ôi Chúa Jêsus, Ngài muốn con phải làm gì?” Và khi tôi
làm thế, Nó chỉ—chỉ đi khỏi tôi ngay.

30 Tôi—tôi—tôi đã không cảm thấy thật ổn, từ lúc đó. Hiểu
không? Tôi đã, suốt ngày hôm qua, tôi phải ở lại trong nhà, hầu
như cảm nhận từ bên trong chính tôi. Tôi không thể quyết định
rõ ràng. Và sự vinh hiển và quyền năng của Chúa! Tôi chết lặng
cả người, khi Nó rời khỏi tôi. Tôi đang cố gắng cọ xát đôi tay. Và
tôi nghĩ, “Mình không thể nắm bắt được hơi thở của mình.” Và
tôi đi dạo, và đi qua sàn nhà, và đi tới đi lui. Tôi nghĩ, “Điều này
có ý nghĩa gì, Chúa ôi? Nó có nghĩa gì?” Rồi, tôi ngừng lại. Tôi nói,
“Lạy Chúa là Đức Chúa Trời, đầy tớ của Ngài là…Con—con thật
sự không thể hiểu. Tại sao? Điều đó là gì? Xin bày tỏ nó, Chúa ôi.”
Ồ, khi sự…

31 Tôi không thể kể với các bạn về, khi tôi nói, “Quyền năng
của Chúa.” Không có cách nào để giải thích điều đó. Nó không
phải là những gì bạn cảm thấy ở đây, trong những ơn phước. Đó
là những ơn phước của Chúa. Điều này là một sự thiêng liêng!
Ồ, chao ôi! Nó thì—nó thì vượt xa bất cứ điều gì mà thậm chí
một người phàm có thể tưởng tượng. Hiểu không? Và nó—và nó
đang làm phiền tôi, thậm tệ. Nó không…Nó không phải làmột ơn
phước. Nó là một sự buồn bực. Anh em băn khoăn lo lắng. Hiểu
không? Chính là điều đó. Nếu anh em có thể chỉ…
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32 Nếu tôi có thể chỉ có được cách nào đó để tôi có thể kể với
dân sự điều đó là gì, hay là những gì nó…cảm giác về điều đó là
gì! Nó, nó thật sự không giống như đang ngồi ở đây, muốn vui
vẻ. Nó là—nó là điều gì đó mà mỗi dây thần kinh trong bạn thật
sự…Nó vượt ra xa ngoài giới hạn của sự sợ hãi. Nó vượt xa ngoài
giới hạn sự khiếp đảm.Nó là sự tôn kính thánh. Của…Tôi…Không
có cách nào để giải thích điều đó. Ngay cả, cho đến khi, toàn bộ
xương sống lưng của tôi, từ trên xuống dưới sống lưng của tôi,
qua các ngón tay tôi, đi lên đi xuống bàn chân và các ngón chân
của tôi, cả con người tôi thật sự bị tê liệt đi, đấy, thật giống như
bạn đã—bạn đã đi ra khỏi thế giới, ở một nơi nào đó. Và—và nó
đang lìa khỏi tôi, dần dần, và tôi thưa với—với Chúa, “Ngài sẽ chỉ
cho con biết chứ, Ôi Chúa?”

33 Tôi nghĩ, rằng, sứcmạnhđómà từng đến với lần gầnnhất lần
nữa, là khi tôi ở Zurich, Thụy Sĩ, lúc đó khi mà Ngài chỉ cho tôi
thấy rằng Chim Ưng nước Đức đang canh chừng người cỡi ngựa
nước Anh đi xuống qua châu Phi. Và Ngài phán, “Tất cả đều đã
phạm tội và thiếumất sự vinh hiển.”

34 Và tôi đã kêu la để Chúa, để giúp đỡ tôi. Và tôi—tôi muốn
Ngài ban cho tôi sự thông giải, bởi vì tôi tự hỏi nếu điều đó có ý
nghĩa—nếu điều đó có nghĩa rằng tôi sẽ đi khỏi, thì tôi sẽ bị giết.
Và nếu là vậy, tôi sẽ không nói điều gì với gia đình về điều đó. Đó
là lúc tôi đi về Nhà, ồ, tôi sẽ chỉ về Nhà, tất cả chỉ có thế. Nhưng
nếu—nếu đó là những gì điều đó muốn nói, tôi không muốn kể
với gia đình, không muốn họ biết gì về điều đó. Cứ để nó xảy ra,
và đó—đó sẽ là tất cả về nó.

35 Tôi thưa, “Lạy Chúa, xin giúp đỡ con. Con không muốn nói
với gia đình, nếu—nếu Ngài thì…Điều này, đó là sự gọi con về
Nhà, ồ, con sẽ—con sẽ đi.” Anh em thấy. Tôi nói…Và, anh embiết,
anh em thì…

36 Bạn nói, “Ồ, tại sao ông không nghĩ về những gì ông đã nói
trong khải tượng, những gì khải tượng đã cho biết?”

37 Nhưng lúc ấy anh em không thể nghĩ về những việc giống
như thế. Anh em…Tôi không thể, dù sao đi nữa. Và tôi nghĩ…Tôi
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thật sự lo lắng, cảm thấy khó chịu. Anh em không biết suy nghĩ
như thế nào. Anh em không thể suy nghĩ.

38 Và tôi thưa, “Lạy Cha Thiên thượng, nếu điều đó có ý nghĩa
rằng—rằng một tiếng nổ sẽ đem con đi, ồ, xin cho con biết bây
giờ, để con sẽ không nói gì về điều đó. Xin để sự vinh hiển và
quyền năng của Ngài đến trên con lần nữa, và đem con lên lại.
Hay là, hãy để sự vinh hiển Ngài đến trên con, và rồi con sẽ—con
sẽ biết rằng nó có ý nghĩa—nó có ý nghĩa đó, và để con có thể giữ
điều đó cho chínhmình.” Và không có gì xảy ra.

39 Vậy sau đó tôi nói, “Thế thì, lạy Chúa, nếu điều đó có ý nghĩa
rằng Ngài sẽ ban những Sứ điệp của Ngài với sự ủy thác cho con,
thế thì xin để cho quyền năng của Ngài đến lần nữa.” Nó giống
như đã đem tôi ra khỏi phòng!

40 Mặc dầu, tôi—tôi đã trở lại trạng thái bình thường, với quyển
Kinh Thánh trong tay tôi, rồi, đấy, và cầu xin Đức Chúa Trời giúp
đỡ tôi. Và khi tôi làm thế, Ngài—Ngài đã tỏ cho tôi điều gì đó
trong Kinh Thánh, gắn liền ngay với nó, ngay tại đó. Và tôi suy
nghĩ, “Điều đó thực tế có thể là thế không? Bằng cách nào tôi đã
làm điều đó?” Và, ồ, tôi—tôi không thể giải thích những điều này,
thưa các bạn. Điều đó vượt xa ngoài giới hạn bất cứ điều gì mà
tôi biết. Hiểu không?

41 Vợ tôi là một người nữ rất kỳ cục; một trong những người tốt
nhất trên đời. Nhưng, một thời gian ngắn, tôi đã không biết nói
gì về điều đó. Tôi cứ tiếp tục. Nàng biết có điều gì đó đã xảy ra. Vì
vậy khi tôi kể với nàng, nàng bảo, “Anh biết không, Bill, em thấy
và nghe anh, trong nhiều của những điều đó.” Nói, “Anh biết em
tin anh hết lòng,” nàng nói. Nàng nói, “Nhưng điều đó thật sự có
điều gì đó.”

42 Điều đó thật sự dường như, cứ lay động tôi, tiếng nổ đó và sự
đến nhanh đó của những Thiên sứ kia như thế, năm người trong
họ với nhau, trong một—một chòm sao của Họ. Giống như, hầu
như—như tôi đã có hình kim tự tháp đã vẽ ra ở đây, đấy. Chúng
trông có vẻ, thoạt đầu, Họ trông giống như, hầu như một…trong
khoảng cách, Họ trông hầu như giống trạng thái của những chim
bồ câu. Và chúng thì ở trong—trong sự đến theo cách này. Và
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chúng thì, trông giống như, một, hai; ba, bốn; và rồi một con ở
ngay trên đỉnh, đấy, làm thành năm. Và chúng bay đến với tốc
độ mau lẹ như vậy! Không có cái gì, không có phản lực cơ nào,
không có cái gì khác có thể so sánh với điều đó.
43 Và tôi chỉ có thể thấy Họ, và rõ ràng những cái đầu của Họ
hầu như quay về một bên. Những đôi cánh kia bị che lại ở phía
sau, bọc đầy áo giáp, và Họ đến ở đây, vì vậy “Vùu!” Giống như
thế . Cứ bay đến ngay xuống, và cứ đem tôi vào ngay trong chòm
sao hình chóp nón này của Họ. Tôi thấy tôi ra khỏi, lên khỏi
mặt đất. Tôi nghĩ có lẽ…Tôi nghe, đường đi cách xa, tiếng gầm
đó, “Ùu!” Giống như một—một—một máy bay khi nó bay ngang
hàng rào âm thanh, bạn đã nghe nó xảy ra giống như thế, thật
giống như tiếng gầm từ đằng xa.
44 Tôi nghĩ, “Đây có thể có nghĩa lúc này, khi lúc bấy giờ khải
tượng này lìa khỏi tôi, rằng tôi sẽ bị giết chết bởi một tiếng nổ
hay điều gì giống như thế.” Tôi suy nghĩ, “Con đây này. Con sẽ
được nhấc lên. Con…Họ, Họ đang ở đâu đây. Con—con ở trong
này, hình chóp nón này của những Thiên sứ ở đây. Nhưng, con—
con không biết. Có lẽ Chúa đang đếnmang con vềNhà.”

Rồi tôi nghe Joseph ở dưới đó, đang nói, “Ba ơi?”

Nghĩ, “Không, nếuđúng là thế, điềuđó, cũng sẽmangnóđi.”
45 Rồi Điều gì đó nói, “Ngươi…” Nên nhớ, rằng tôi đang chờ đợi,
chăm chú chờ đợi một Sứ điệp mà tôi luôn luôn trông mong,
điều gì đó.
46 Và khải tượng, ngày nọ, các bạn biết, như tôi đã có ở đây cách
đây không lâu, nói với tôi về những gì sắp xảy ra; tôi sẽ giảng như
thế nào, từ mặt trời, vào nơi này. Và—và rồi Ngài đã phán, “Bây
giờ nên nhớ, sự kiện quan trọng thứ hai chưa đến.”

Tôi nghĩ, “Đó sẽ là một Sứ điệp.”
47 Còn nhớ Sứ điệp của tôi ở đây không? Sự mở ra của hòn đá
đỉnh đó, ở nơi, bảy tiếng đó và các ấn mà thậm chí đã không
được chép trong Lời của Đức Chúa Trời. Còn nhớ không? Và nó
đã đem tôi vào hình chóp đó.
48 Và Junie Jackson, nếu anh có ở đây, giấcmơ đó anh đã nói với
tôi cách đây không lâu. Tôi sẽ không kể nó sáng nay. Anh đã rất…
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Đức Chúa Trời thì quá toàn hảo. Và tôi xin lỗi vì đã không cho
anh sự thông giải; vì, tôi đã thấy điều gì đó đang di chuyển.

J. T., cũng giốngnhưvậy, đấy. Và tôi—tôi—tôi đã biết điềuđó.

Và Chị Collins, cũnghoàn toàn giốngnhưvậy.Hiểu không?

Và sáu trong những người kia, dẫn ngay đến việc giống
như vậy.

49 Và rồi khải tượngmà tôi đã kể với hết thảy các bạn, cách đây
nhiều năm, nó đã thật sự xảy ra ngày nọ. Hiểu không? Điều đó
sẽ xảy ra.

50 Và nó đấy, nằm ngay đấy, mọi việc đang được phơi bày ra
ngay ở đó. Nó thậm chí đang di động. Tôi không biết nó là gì. Xin
Chúa giúp tôi; là lời cầu nguyện của tôi.

Chúng ta hãy cầu nguyện.

51 Kính lạy Cha Thiên thượng, chúng con là—chúng con chỉ là
những con người hay chết, và sáng nay chúng con đứng ở đây.
Và, Chúa ôi, con…Ngài đã ban cho con được chăn dắt bầy nhỏ
này và hội thánh này. Và con đang ở cuối đường của con. Con
không biết đường nào, điều gì, ở đâu, đang đến. Nhưng con biết
một điều này, rằng, Ngài đã phán Ngài sẽ khiến “mọi việc hiệp
lại có ích cho những kẻ mà” yêu mến Ngài và được kêu gọi theo
mục đích của Ngài. Con nguyện xin Ngài, Đức Chúa Trời ôi, để
cánh tay thương xót vĩ đại củaNgài sẽ ở trên chúng con.

52 Chúng con thật sự biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời. Và chúng
con biết rằng Ngài không phải là một đấng đã sống một thời đã
qua, nhưng Ngài sống cho đến ngày hôm nay. Ngài đã luôn luôn
là Đức Chúa Trời. Ngài sẽ luôn luôn là Đức Chúa Trời. Ngài đã là
Đức Chúa Trời trước khi có thời gian, và Ngài sẽ là Đức Chúa Trời
khi không còn thời gian nữa. Ngài sẽ vẫn làĐức Chúa Trời.

53 Và chúng con đang ở trong cánh tay củaNgài, Chúa ôi. Chúng
con chỉ là đất sét, và Ngài là Người Nặn, Thợ Gốm. Tạo hình đời
sống chúng con, Chúa ôi, theo như cách mà sẽ có được sự hầu
việc tốt nhất để tôn vinh Ngài. Xin nhậm lời, Cha ôi. Chúng con
chỉ ở trong tay Ngài.
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54 Chúng con không có cách nào để mang chính chúng con đến
đây, hoặc chúng con không biết chúng con sẽ đi ra như thế nào.
Chúa, Ngài đã ban cho chúng con sự sống, và Ngài có…Chúng
con xin dâng đời sống của chúng con lại cho Ngài, và, như thế, để
đổi lại, Ngài đã ban cho chúng con, Sự sống Đời đời. Đức tin của
chúng con thở vào chính sự hiện hữu của chúng con. Và chúng
con yêu mến Ngài vì điều này, bởi vì chúng con biết rằng một
ngày nào đó chúng con sẽ thấy Ngài, và Ngài sẽ ở trong sự vinh
hiển Ngài. Và chúng con sẽ ngước lên Ngài. Và chúng con ước ao
nghe những lời đó, “Được lắm, hỡi đầy tớ trung tín và ngay lành
của Ta. Hãy bước vào hưởng sự vui mừng của Chúa, đã chuẩn bị
cho ngươi từ khi sáng thế.” Cho tới lúc đó, Ôi Chúa, khi hết thảy
chúng ta gặp nhau, xin dẫn dắt chúng con.

Chúng con là những đầy tớ của Ngài, và chúng con cầu xin
sự tha thứ về tội lỗi của chúng con.

55 Những khải tượng phi thường này, Chúa ôi, thì quá nhiều
cho đầy tớ Ngài. Con không biết điều gì để làm. Con—con chỉ biết
chúng đến. Và con chỉ có thể nói những gì con thấy, và những gì
nó đã được nói. Và đôi khi điều đó làm con hoảng sợ, Chúa ôi. Và
con—con tự hỏi điều gì để làm.

56 Rồi con lấy Kinh Thánh và đọc trong đó cách mà Ê-sai phải
cảm thấy như thế nào ngày đó trong đền thờ, khi ông thấy những
Thiên sứ kia, với những cánh che phủ chân Họ. Không ngạc
nhiên khi ông đã kêu khóc, “Khốn nạn cho tôi! vì mắt tôi đã thấy
sự vinh hiển của Chúa.”

57 Và rồi chính đấng tiên tri đã kêu khóc: sau khi ông đã được
thanh tẩy trong đền thờ, khi Thiên sứ lấy cái kìm và gắp cục than
Lửa đỏ và đặt nó trên môi ông; sau khi ông thú nhận rằng ông
là một người có môi dơ dáy, và đang sống với, ở giữa một dân có
môi dơ dáy. Song, ông là một vị tiên tri. Thiên sứ đã lấy cái kềm
và đặt cục than Lửa đỏ trên môi ông và thanh tẩy ông, và nói,
“Bây giờ hãy đi, nói tiên tri.”

Lạy Chúa là Đức Chúa Trời, Ê-sai đã kêu lên, “Lạy Chúa, có
tôi đây. Xin hãy sai tôi.”
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58 Khi, Ngài đã phán, “Ai sẽ đi cho chúng ta?” Cho thế hệ phạm
tội tà dâm và độc ác đó!

59 Ôi Đức Chúa Trời, xin để điều đó lặp lại lần nữa. Xin cho nó
đến lại, Ôi Chúa. Xin sai Đức Thánh Linh với Lửa thanh tẩy đến.
Vì, con thú nhận, con là người có môi dơ dáy, và cư ngụ trên đất
này ở đây với những người dơ dáy. Và chúng con dơ dáy trước
mắtNgài, Chúa ôi. Nhưng, ồ, xin sai năng quyền thanh tẩy, là Đức
ThánhLinhđến! Xin thanh tẩy chúng con, Ôi Chúa. Xin thanh tẩy
đầy tớ Ngài, Chúa ôi.

60 Và rồi xin phán, Chúa ôi. Đầy tớ Ngài đang lắng nghe. Con
đang ước ao được nghe Tiếng đó. Con là của Ngài. Xin sử dụng
con, Chúa ôi, như Ngài thấy thích hợp, trong lúc con đặt chính
con trên bàn thờ của Ngài. Xin để Đức Thánh Linh thanh tẩy con,
Chúa ôi; và xức dầu và sai đi, Chúa ôi, nếu Ngài muốn người nào
đó đi, nếu đây là giờ và đây là lúc.

61 Con—con không biết, Chúa ôi. Con—con chỉ biết rằng con đã
thấy những Thiên sứ kia. Và Ngài biết những sự việc chúng hoàn
toàn là Sự thật. Và con cầu nguyện, Chúa ôi, “Khốn nạn cho con,”
vậy xin giúp đỡ con.

62 Và bây giờ xin ban ơn cho những người này. Và chúng con ở
đây ngày hôm nay, ngay trước đêm của thì giờ lễ này về sự sanh
ra của Chúa chúng con. Chúng con cầu xin để Ngài sẽ giúp đỡ
chúng con.

63 Và sáng nay, đầy tớ Ngài, Anh Neville của chúng con, đã cảm
thấy rằng có lẽ đó sẽ là thời gian mà anh nên thật sự nghỉ ngơi
một lát, và có lẽ con nên nói. Và con—con cầu xin rằng Ngài sẽ
giúp đỡ con giờ này.

64 Có những người kia ở đây, Chúa ôi, và tất cả chúng con, đang
cầnNgài. Vì vậy giờ nầy chúng con cầu xinNgài sẽ banphước cho
chúng con khi chúng con đọc Lời Ngài và suy gẫm trong một lát.
Xin để Thánh Linh Ngài đến trên chúng con, Chúa ôi. Và thanh
tẩy chúng con và đặt chúng con trên Lửa, với Đức Thánh Linh,
với Sứ điệp của Đức Chúa Trời, làm tươi mới lại từ bàn thờ, để
làm rúng động một thế giới đang chết, trước sự đến gần của Đức
Chúa Trời Đời đời vĩ đại. Vì chúng con cầu xin nhơn Danh Đức
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Chúa Jêsus, Con yêu dấu của Ngài, và Chúa Cứu Thế của chúng
con. A-men.
65 Bây giờ tôi muốn nhắc các bạn chú ý đến vài lời Kinh Thánh
ở đây, vàmột vài ghi chú,mà tôi đã ghi xuống.
66 Và tôi tin, Doc, hay là Billy, hoặc một trong họ đã nói cho tôi
biết, rằng muốn ra về sớm một chút, vì lý do những đứa trẻ. Họ
đã có một ít quà cho chúng.
67 Những người em nhỏ vừamới ra khỏi trường Chúa nhật của
mình, các em—các em chỉ quanh quẩn, chỉ một lát. Những gì
tôi nói từ nơi đây có lẽ hơi khó hiểu với các em, nhưng các em—
nhưng các emcứngồi imvới cha vàmẹ, trong vài phút. Tôimuốn
nói chuyện với họ.
68 Bây giờ, lật qua trong Thi thiên, Thi thiên thứ 89, tôi muốn
đọc một hay hai câu, của Thi thiên thứ 89. Tôi sẽ cố gắng đọc câu
thứ 50, 51, và 52 của Thi thiên 89.
69 Bây giờ, các bạn có thể nghe lại bằng mọi cách ở phía sau,
được không? Nếu được, các bạn hãy giơ tay lên. Vì vậy tôi…Cái
nào thì…Tất cả những mi-crô này vẫn còn sử dụng được không?
[Người nào đó nói, “Tôi không biết.”—Bt.] Cái này thì tốt hơn, hay
cái này? Cái này à? Cái này à? [“Hai cái này ở phía đó đều tốt.”]
Ngay ở đây, hai cái bên phía này? [“Cái này, cái này, và cái này.”]
Được rồi.
70 Tôi không biết họ sẽ ghi âm bài này hay không. Nó chỉ hầu
như làmột sự kiện bất ngờ sáng nay.
71 Nhưng bây giờ đừng quên, có tất cả bạn bè của các bạn. Và
tôi—tôimuốn các bạn chắc chắn, gần như, cố gắng thamdự buổi
nhóm Chúa nhật sắp đến.
72 Chẳng bao lâu họ sẽ kết thúc buổi nhóm hội thánh ở đây, tôi
cho là vậy. Và rồi tôi sẽ—tôi sẽ trở lại sau đó vì điều này, giảng
BảyẤnkia, nếuđó là ýĐứcChúaTrời, từ lời KinhThánhởđây.
73 Trong Sách Thi thiên, chương thứ 89, bắt đầu với câu thứ 50.
Hãy lắng nghe kỹ sự đọc về Lời bây giờ.

Xin nhớ lại, Chúa ôi, sự sỉ nhục của các tôi tớ Chúa; tôi
mang trong lòng tôi sự sỉ nhục của tất cả các dân lớn;
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Tức là sự sỉ nhục mà những kẻ thù nghịch Chúa, HỠI

CHÚA; mà chúng đã dùng để sỉ nhục các bước của đấng
chịu xức dầu của Chúa.

Đáng ngợi khen CHÚA đến đời đời. A-men, và A-men.
74 Tôi muốn nói với các bạn trong giây lát về…Tôi muốn các
bạn đánh dấu điều đó, trước tiên, và đọc đi đọc lại điều đó, thật
kỹ. Có lẽ nó được mang ra đọc lại ngay bây giờ. Bây giờ xin nghe
kỹ. Hiểu không?

Xin nhớ lại, Chúa ôi, sự sỉ nhục của các tôi tớ Chúa; tôi
mang trong lòng tôi sự sỉ nhục của tất cả các dân lớn;

Tức là sự sỉ nhục mà những kẻ thù nghịch Chúa, HỠI

CHÚA; mà chúng đã dùng để sỉ nhục các bước của đấng
chịu xức dầu của Chúa.

Đáng ngợi khen CHÚA đến đời đời. A-men, và A-men.
75 Hãy nghiên cứu kỹ Nó, như Đa-vít nói về điều đó. Tôi muốn
dùng cho một đề tài…Nó rất lạ, nếu một chủ đề Giáng sinh lần
nữa; nhưng như tôi đã giảng Chúa nhật vừa rồi về một đề tài
lạ thường. Bây giờ tôi đã quên nó là gì. Nó là…[Một anh em nói,
“Thế Giới Đang Tan Rã.”—Bt.] Xin lỗi? [“Thế Giới Đang Tan Rã.”]
Sự tan rã: Thế Giới Đang Tan Rã.
76 Bây giờ tôi muốn sử dụng cho một đề tài, Chúa nhật này: Sự
Sỉ Nhục Vì Nguyên Cớ Lời. Bây giờ cho phép tôi lặp lại điều đó,
thật chắc chắnmột lầnnữa. Sự…Sự SỉNhụcVìNguyên CớLời.
77 Đức Chúa Trời đã cómột thời kỳ, và một lý do cho thời kỳ đó,
để làm trọn hết thảy Lời Ngài. Đức Chúa Trời biết thật chính xác
những gì Ngài đang làm. Chúng ta thì không. Chúng ta chỉ nhận
nó khi Ngài ban nó cho chúng ta. Nhưng, Ngài biết, và không có
gì sẽ đi sai trật với những gì Ngài —Ngài đã dự định làm. Nó là
tất cả phải đến. Đôi khi, phải là, những điều vất vả và khó nhọc,
chỉ để làm lộ rõ bản chất đúng, thật sự của đối tượng.
78 Bạn biết đó, mưa được sanh ra trong một bầu trời đầy sấm
sét, trải đầy những ánh sáng, gồ ghề, lởm chởm. Và nếu chúng
ta không có mưa, chúng ta sẽ không sống được. Nhưng bạn thấy
phải có điều gì để mang đến cơn mưa? Sấm sét, chớp nhoáng,
ánh sáng lóe lên, sự giận dữ. Và ra khỏi đó là đến cơnmưa.
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79 Một hạt giống phải chết, thối rữa, hư nát, có mùi hôi, và trở
về với bụi đất, để sinh ra sự sốngmới.
80 Người ta phải nghiền vàng ra, lật đi lật lại, trở lên trở xuống,
và nghiền cho tới khi tất cả những rác rưởi được lấy ra khỏi
nó. Không phải vì nó chiếu sáng, mà bởi vì quặng đồng và sắt,
những gì được biết như các khoáng sản vàng, chiếu sáng giống
như vàng thật. Nhưng, các bạn đặt cả hai với nhau. Các bạn đặt
chúng ra ngoài một phía, các bạn khó có thể phân biệt chúng.
Nhưng đặt chúng với nhau, bạn có thể nói điều đó. Còn người
đánh phải đánh luôn cho tới khi người ấy—người ấy thấy hình
ảnh của chínhmình phản chiếu trong vàng.
81 Và Đức Chúa Trời đặt một thời kỳ và có một mục đích cho
mọi việc Ngài làm. Không có gì xảy ra chỉ một cách ngẫu nhiên
đối với những người mà yêu mến Chúa và được kêu gọi theo
sự kêu gọi của Ngài. Hiểu không? Chúng ta được định trước. Và
mọi việc thực hiện thật sự đúng, cho điều đó, bởi vì Ngài không
thể nói dối. Và Ngài đã phán điều đó là vậy, rằng mọi việc có kỳ
của nó, mùa của nó, và nó có cách của nó. Và Đức Chúa Trời ở
đằng sau mọi cử động. Và đôi khi các bạn nghĩ rằng mọi việc
đang đi sai trật. Nó tùy thuộc chúng ta. Những điều đó được đặt
trên chúng ta, những thử thách và những điều kỳ diệu. Nó đang
thử nghiệm, để thấy chúng ta sẽ phản ứng hành động lại như
thế nào.
82 Cách đây một thời gian, ở trên Vermont, Anh Fred và tôi đi
qua trên phía New York, băng qua Hồ Champlain, và chúng tôi
đã vượt qua trên phía New York. Và tôi đi lên một ngọn núi ở đó,
trên Núi Hurricane, nơi mà tôi thường săn bắn. Và ở đó tôi còn
nhớ khi tôi lạc đường, và cáchmà Đức Chúa Trời đã dẫn tôi quay
lại, chỉ bởi mộtmình Đức Thánh Linh, qua trận bão. Mà, tôi chắc
hẳn đã chết, hưmất, và vợ tôi và Billy cũng vậy, xuống trongmột
căn lều nhỏ cách xa nhiều dặm. Và tôi đã quay trở lại.
83 Và thật sự có một chút tuyết chúng tôi đã kéo qua, để vào
trong trại, đầu mùa xuân. Và tôi đang đứng đó nói chuyện với
Anh Fred, và Đức Thánh Linh phán, “Ngươi hãy đi ramộtmình.”
Và tôi đi ra bước vào bụi cây một lát, nơi đó. Ngài phán bảo tôi,
“Cómột cái bẫy được bố trí cho ngươi. Vậy hãy cẩn thận.” Nhưng
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Ngài không phán với tôi nó như thế nào, là cái gì. Tôi trở về và
kể với Anh Fred.
84 Đi đến nhà thờ tối hôm đó trong thính phòng, đã thông báo
điều đó với mọi người. Và đêm kế tiếp nó đã xảy ra. Và rồi đang
đứng đó khi Ngài bảo tôi, dựa trênmột số người nhạo báng, Ngài
phán, “Nó ở trong tay ngươi. Hãy làm điều đó với họ. Bất cứ điều
gì ngươi nói, sẽ xảy ra ngay bây giờ.”
85 Thế đấy. Nơi mà, một số người bất kính, không tin, và họ
đang làm trò cười và chế giễu ở buổi nhóm, một thanh niên và
một thiếu nữ. Và anh ta đang cố phô bày tình yêu thô bỉ với cô
ta trong tòa nhà; và khiến mọi người chú ý, trong lúc tôi đang cố
giảng. Và kéo đầu cô gái ra phía sau và phủ mặt vào lòng cô ta,
rồi kéo đầu cô gái trở lui và cố gắng hôn cô ta, và cứ tiếp tục như
thế trong buổi nhóm, gây sự chú ý.
86 Và Đức Thánh Linh phán, “Bây giờ anh ta…Chúng đang ở
trong tay ngươi. Ngươi sẽ làm gì với chúng?”
87 Có một sự im lặng thánh khiết. Mọi người ngồi im lặng như
chết. Và tôi nghĩ, “Ôi Chúa, con phải làm gì?”
88 Rồi tôi nhớ, chẳng phải điều đó đã có sự cảnh cáo của Đức
Thánh Linh, trước đây hai ngày. Tôi nói, “Tôi sẽ tha thứ cho bạn.”
Vậy thì, đó là những gì Ngài đãmuốn tôi nói. Hiểu không?
89 Bởi vì, xét cho cùng, tôi—tôi đã phạm tội, có thể không phải
điều đó, nhưng phạm tội. “Và sự phạm tội nhỏ nhất thì cũng như
phạm hết thảy.”
90 Vì vậy tôi nói, “Tôi tha thứ cho bạn.” Và có những người làm
chứng đang ngồi ở đây bây giờ, đã có mặt ở đó. Rồi Đức Thánh
Linh đã giáng xuống.
91 Vậy thì, các bạn thấy, tôi tin rằng tất cả những điều này có
một ý nghĩa. Bạn sẽ làm gì với một quyền năng? Bạn sẽ như thế
nào, đấy, sự phản ứng của một hành động? Điều gì đó mà đến
như một hành động, rồi bạn phản ứng lại như thế nào với hành
động đó? Các bạn hiểu những gì tôi muốn nói không? Các bạn
sẽ làm gì? Và có lẽ tất cả điều này đã bị kích động đến nơi chúng
ta có mặt bây giờ. Tôi không biết. Tôi—tôi thật sự không thể nói.
Nhưng luôn luôn đã có cách nào đó…
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92 Và nên nhớ rằng, sự sỉ nhục về—về Lời có…Lời đã luôn luôn
bị sỉ nhục. Quamọi thời đại, Lời được xức dầu của Đức Chúa Trời
đã luôn luôn bị sỉ nhục. Và đó là lý do thật quá khó cho những
ngườimàkhônghiểu, sẽ biết cáchđể chấpnhận sự sỉ nhục đó.

93 Các bạn có thể nhớ cácmônđồđãquay trở lại về và vuimừng
vì họ hình dung rằng họ được kể như xứng đáng để chịu đựng sự
sỉ nhục vì DanhNgài không?Ngài đã phán, “Tất cả những ai sống
tin kínhĐấngChrist sẽ chịu đựng sựbắt bớ,” sự sỉ nhục về Lời.

94 Các bạn luôn luôn phải chịu đựng sự sỉ nhục này để đem
lại cho các bạn sự thử nghiệm, để hiểu biết. Mỗi người mà đến
với Đấng Christ trước tiên phải trở nên giống như con trẻ được
huấn luyện, cho mục—cho mục đích mà Đức Chúa Trời đã định
sẵn cho bạn. Và nên nhớ, nếu như bạn có thể cứ giữ im lặng! Nhớ
rằng, nếu Ngài đã kêu gọi bạn vì mục đích này, thì không có gì
mà có thể giữ cho nó khỏi xảy ra. Không có đủ những điều khủng
khiếp trong sự đau khổ, nhưng những gì thuộc về Lời của Đức
Chúa Trời sẽ được làm cho sáng tỏ. Bạn được sanh ra vì mộtmục
đích, và không ai có thể thay thế chỗ của bạn. Các bạn có thể gặp
những kẻ giả mạo và mọi thứ khác, nhưng họ sẽ không bao giờ
thay thế chỗ của bạn. Đúng. Lời của Đức Chúa Trời sẽ thắng. Nó
không thể sai. Đó là nơi mọi Cơ-đốc nhân phải chịu đựng, biết
điều—điều đó. Và những thử thách sẽ đến gần, và dường như
bằng mọi cách, với bạn. Nhưng nên nhớ, Đức Chúa Trời có một
mục đích, và tất cả sẽ thực hiện đúng.

95 Vậy thì chúng ta chỉ gợi lại một—một vài trong các sự kiện
của Lời của Đức Chúa Trời đã được làm trọn, và những ngườimà
đãmang Lời trong thời đại của họ.

96 Tôi—tôi cảm thấy ở trong Thánh Linh, cách đây không lâu,
rằng người nào đó đang chỉ trích tôi. Điều đó có thể đã xảy ra
trong lãnh vực băng ghi âm. Về việc luôn luôn nhắc đến quá
nhiều, đi trở lại và lấy ra những nhân vật Kinh Thánh dựa trên
những gì tôi đang nói. Ồ, tôi làm điều đó vì một mục đích. Kinh
Thánh nói những điều này được ghi lại để chúng ta có thể nhìn
xem họ. Và đó là cách duy nhất, không có học vấn, cách duy nhất
tôi có thể làm, là tham khảo lại và nói, “Anh thấy ở đâu có quan
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điểm này, cái gì đã xảy ra bởi điều đó, ở đâu điều này đã xảy ra.”
Hiểu không? Và rồi bạn chỉ đặt chínhmình vào nơi đó.
97 Giống như tôi đã giảng, cách đây không lâu, về một cậu bé ở
ngoài con tàu, bạn biết đấy, và—và người hoa tiêu già sắp chết.
Ông ấy bị đau. Và ông đã hỏi có quyển Kinh Thánh nào trên tàu
không. Và họ đã bắt gặpmột cậu bé có quyển Kinh Thánh, và cậu
ấy đến và đọc Ê-sai 53:5. “Ngài đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì
sự gian ác chúng ta mà bị thương.” Và cậu ấy nói, “Cho phép…
Cho phép tôi nói với ông, thưa thuyền trưởng, cách mà mẹ tôi
thường đọc câu đó.” Nói, “Đây là cách mẹ tôi đã viết nó. ‘Ngài đã
vì tội lỗi củaWilly Pruitt mà bị thương. Và Ngài đã bị đánh đập vì
Willy Pruitt. Và Ngài đã làm hết thảy những điều này, là vì Willy
Pruitt.’” Đó là tên cậu ấy.

Thuyền trưởng già nói, “Tôi thích điều đó. Cậu có thể đọc tên
của tôi vào đó không?”
98 Cậu ấy trả lời, “Tôi sẽ cố gắng.” Và cậu nói, “Ngài đã bị thương
vì tội lỗi của John Quartz. Ngài đã bị đánh đập vì tội lỗi của John
Quartz. Vàbởi lằn roiNgài chịu JohnQuartz đãđược chữa lành.”

Ông ấy nói, “Tôi hiểu điều đó.” Và Chúa đã chữa lành cho
ông. Hiểu không?
99 Hãy đọc tên của bạn vào đó. Ngài đã bị thương vì tội lỗi của
WilliamBranham. Ngài đã bị đánh đập vì sự gian ác củaWilliam
Branham. Ngài đã làm điều đó vì tôi, và Ngài đã làm điều đó vì
bạn. Hãy đọc tên của bạn vào đó.
100 Ồ, đó là cách tôimuốn đemKinh Thánh đến với dân sự của—
của tôi, là những gì Ngài đã làm cho người nào khác mà đã vâng
lời Ngài. Những gì Ngài đã làm cho những ai khác mà sống đúng
với Nguyên cớ, và những gì Ngài đã làm cho những ai khác mà
không đúng vì Nguyên cớ, rồi bạn đọc tên của bạn vào đó. Nếu
bạn đã ở đó, bạn sẽ đưa ra quan điểm gì? Và nên nhớ, bạn đã có
đặc ân, ngàyhômnay, để tuyênbố loại quanđiểmgiốngnhưvậy.
101 Khi, Nô-ê, vì sự sỉ nhục của Lời mà Đức Chúa Trời đã phán
với ông. Nô-ê, đã có một sự sỉ nhục. Nô-ê đã sống trong một thời
đại có tính khoa học, tại đó có những thành tựu khoa học mà họ
có thể sản xuất, mà đã vượt quá bất cứ cái gì chúng ta đã chế tạo
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ngày nay. Họ đã sáng dạ hơn, thông minh hơn. Khoa học của họ
tiến bộ xa, so với chúng ta. Và chỉ nên nhớ, ông phải chịu đựng
sự sỉ nhục về Lời mà ông đã rao giảng, một trăm hai mươi năm,
đối mặt với những kẻ nhạo báng. Đường lối có tính khoa học vĩ
đại của họ đã chứng minh với họ rằng không có mưa trên trời.
Nhưng, tuy nhiên, Nô-ê đã nghe Lời của Chúa, và Nó trái ngược
với quan niệm của họ về Nó. Vì thế, trước khi cuộc đời ông có thể
được cứu, ông phải chịu đựng một cách công khai và chịu sự sỉ
nhụcmànhững kẻ chế giễu này đã sỉ nhục ông lúc đó.
102 Ồ, không nghi ngờ gì, họ phải cảm thấy xấu hổ về thầy giảng
già nua tội nghiệp. Họ đã không giết ông hay làm điều gì khác,
bởi vì có lẽ không có nhiều nhà thuộc về loại đó trong thời ấy.
Ông thì vô hại. Ông sẽ không làm tổn thương ai, vì vậy họ cứ để
mặc ông. “Cứ nói đi, ông già cuồng tín lên đó ở phía ngọn đồi
đó, xây một con đường cho thuyền chạy ở đây nơi mà không có
nước. Ồ, chao ôi, ông già tội nghiệp! Nhưng,” và nói, “ông sẽ lấy
nước ở đâu, để làmnổi con tàu củamình, Nô-ê?”

“Mưa xuống từ các từng trời.”
103 “Vô lý. Chúng ta có thể bắn tới mặt trăng và các vì sao, bằng
đài ra-đa,” bất cứ cái gì họ đã có. “Không cómưaở trên đó.”

Nhưng ông trả lời, “Đức Chúa Trời đã phán Ngài sẽ đặt một
ít mưa trên đó.”

“Ngài sẽ làm điều đó bằng cách nào?”
104 “Đó là việc của Ngài. Điều duy nhất tôi được cho làm là cảnh
báo các bạn hãy ra khỏi đây.”
105 Hiện nay cũng giống như vậy. “Lửa sẽ đến từ đâu?” Thưa anh
em, ngày nay nó rõ ràng hơnmột chút so với thời Nô-ê. Chúng ta
thấy điều đó ở đâu rồi. Chỉ sẵn sàng để xóa bỏ, chỉ thế thôi. Khoa
học đã chứngminh rồi…Không có lý do để bào chữa lúc này, chút
nào, bởi vì khoa học đã tìm thấy nó rồi. Vâng, thưa quý vị.
106 Vậy bây giờ chúng ta tìm thấy điều đó là một việc hoàn toàn
đúng. Cho nên họ cảm thấy hối tiếc cho thầy giảng đạo già tội
nghiệp, và cứđểmặc ông ấy. Đó làmột điều lạ, có lẽ, với họnhững
người đó, để nghĩ rằngmột ngườimà được cho là thôngminh, và
sẽ tin rằng Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa của trời và đất, sẽ làm



SỰ SỈ NHỤC VÌ NGUYÊN CỚ LỜI 21

điều gì đó, hay là nói điều gì đó rằng Ngài sẽ làm, trái với cách
suy nghĩ của họ, những gì họ đã có. Có lẽ anh emkhông hiểu điều
đó. Hãy xem. Đã có…Họ nghĩ rằng họ có thể chứngminhmọi vật
tự nhiên bằng khoa học của họ. Nếu đó không phải là một thứ
thuộc về thế giới chúng ta đang sống ngày hôm nay, một thế giới
đầy trí tuệ, giáo dục của khoa học! Và bất cứ điều gì mà họ có thể
chứng minh, điều đó là sai, Đức Chúa trời thì…“Đức Chúa Trời
có thể từng không nói bất cứ điều gì mà (đã) có thể được chứng
minhmột cách khoa học rằng nó đã không có ở đó.”

107 Bây giờ, ngày nay người ta có ý tưởng giống như vậy. Nếu
bác sĩ của bạn nói bạn bị ung thư, bạn phải chết, và khoa học
chứng minh bạn bị ung thư, và đó là ở trong một giai đoạn tiến
bộ, thật ngu ngốc khi suy nghĩ bất cứ điều gì khác, bởi vì bạn
sắp chết; chỉ thế thôi. Khoa học nói bạn sẽ chết. Người ta đã xét
nghiệm bạn, và đó là tất cả về nó. Bạn sẽ chết. Và họ nghĩ thật
điên khùng nếu bạn cố nói rằng Đức Chúa Trời đã hứa thực hiện
điều đó. Đấy, giốngnhưnóđã có, bạnphải chịu sự sỉ nhục đó.

108 Họ nói, nếu bác sĩ nói ở đây, “Chúng tôi đã xem qua, và thấy
bệnh ung thư tiến triển. Chúng tôi đã mở thân thể bạn ra. Tất cả
đi qua thân thể bạn, và qua tim bạn, qua phổi bạn, qua gan bạn,
qua tất cả. Điều đó không thể được.”

Vì thế, bạn thấy, khi bạn nói, “Nhưng dù sao đi nữa, ông ấy
sẽ sống.”

Họ nói, “Ồ, anh chàng tội nghiệp, cứ đểmặc anh ta.”

109 Tôi nhớ buổi tối ấy. Bill Hall, Anh Hall xuống tại nhà thờ
Milltown, nhiều người trong các bạn còn nhớ trường hợp ấy. Và
khi anh ấy…Họ đã gọi tôi ra. Vợ tôi, mẹ vợ và tôi, đi ra đây. Anh
ấy đã cưới một cô gái mà là một chị, tôi tin, đi đến George Cupp,
là thị trưởng của thành phố, hay là quan tòa ở đây. Của anh ấy…
Đó là anh rể của anh ấy. Họ đem ông ấy đến đây để chết. Bác sĩ
ở Milltown, bác sĩ ở New Albany, đã chẩn đoán trường hợp của
ông như là ung thư gan. Vì thế tôi đi xuống để gặp BàHall. Và ông
đã mắc bệnh vàng da, và người ông vàng hết thảy. Và tôi nói, “Ồ,
tôi cho là ông ấy sắp chết.” Và tôi đã nói…
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110 Bà ấy nói, “Anh Bill, có cách nào mà có…Anh có thể nghe từ
Đức Chúa Trời không?”

Tôi đáp, “Tôi—tôi không biết, Chị Hall à. Tôi có thể cầu
nguyện.”

111 Tôi đã cầu nguyện. Và tôi đi về nhà, và Chúa đã không phán
gì với tôi. Rồi tôi trở lại, ngàyhômsau, và tôi cầunguyện lầnnữa.

Và chị ấy nói, “Anh có biết bác sĩ nào giỏi không?”

112 Tôi đáp, “Ồ, bác sĩ gia đình của chúng tôi là Bác sĩ Sam Adair,
dưới đây ở Jeffersonville. Anh ấy là—anh ấy là—anh ấy là…Cha
anh ấy là bác sĩ gia đình của chúng tôi. Sam nhỏ và tôi luôn luôn
là những người bạn đùm bọc nhau, và—và chúng tôi đã đi học
cùng một thời, đã lớn lên với nhau. Chúng tôi luôn luôn đi đến
anh ấy khi có điều gì không ổn.”

Chị ấy nói, “Không biết anh ấy đến xem bệnh cho Bill Hall
được không?” chồng chị.

Tôi nói, “Tôi sẽ mời anh ấy.”

113 Ồ, Sam đã nói với tôi, anh nói, “Billy, nếu bác sĩ nói ông ấy
bị ung thư,” nói, “thì chỉ có một cách duy nhất, tôi làm, tôi sẽ gởi
ông ấy đếnmột người nào đó giỏi hơn tôi, tới một chuyên gia. Và
chúng tôi sẽ chụp tia x quang; và chúng tôi sẽ không đặt ông ấy
dưới sự khó khăn nào nữa.”

114 Chúng tôi đã gởi đến New Albany và bác sĩ dưới đó đã chụp
x quang. Mang ông ấy tới Louisville và đã xét nghiệm ông, đem
ông ấy vào xe cấp cứu, vàmang ông trở về.

115 Thế rồi, dĩ nhiên, anh ấy sẽ không nói với Bà Hall về bệnh
của ông ấy, vì thế anh ấy đã gọi tôi. Anh ấy nói, “Ông ta sắp chết,”
nói, “anh bạn thầy giảng của anh.” Nói, “Chuyên gia ở Louisville
vừa gọi tôi, và nói, ‘Sự chẩn đoán những bác sĩ đưa ra ở—ở…
dưới Milltown; và bác sĩ, New Albany; đã đưa ra loại chẩn đoán
đúng.’” Và nói, “Đó là bệnh ung thư gan, và nó đã phát triển. Và,
Billy, chúng ta không thể cắt lá gan của một người ra, mà người
đó vẫn sống.” Nói, “Ông ấy sẽ chết. Và nếu ông ấy là một nhà
giảng đạo, ông ấy nên sẵn sàng.”
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116 Tôi nói, “Đó không phải là vấn đề. Nhưng ông ấy không quá
khoảng năm mươi lăm tuổi, vì thế ông ấy vẫn còn có nhiều sự
sống trongmình, để giảng đạo.” Và tôi nói, “Ồ, nếu ông ấy sẽ chết,
thì điều đó không có gì bàn cãi nữa. Cảmơnanh, Bác sĩ Sam.”
117 Và tôi đã đi xuống và gọi Bà Hall ra, và tôi nói với bà. Tôi nói,
“Bà Hall, Sam đã nói rằng sự chẩn đoán của Louisville thì cũng
giống như ở New Albany và Milltown. Ông ấy sắp chết. Anh Hall
sẽ chết. Và anh ấy bị ung thư gan, và nó đã phát triển.”
118 Và vì thế bà ấy bắt đầu khóc. Tôi quay lại, cầu nguyện với
ông. Và chính ông ấy như đang ở một nơi rất xa xôi, lúc ấy, cho
đếnnỗi ông không biết rằng tôi đang cómặt trong phòng.
119 Vì vậy, tôi trở lại. Và nhiều người đã đến tại nhà, trong những
ngày đó. Không có một ai khác ở ngoài đồng. Điều đó đã không
làmnhiễmbệnh quá nhiều, và người ta đến từmọi nơi.
120 Tôi muốn nghỉ ngơi một chút. Vì thế tôi đã lẻn vào, thức dậy
sớm, khoảng hai giờ rưỡi, hay ba giờ. AnhWood chưa di chuyển
trên đường mòn. Và tôi nhìn ra đường lăn gỗ trên đồi xuống, và
không có, không có ai ở ngoài đó, vì vậy tôi lấy cái mũ cũ của
mình và lẻn vào phòng riêng, và lấy khẩu súng trường .22 của
tôi. Và tôi định đi ra và săn sóc nâu, cho đến khi mặt trời lên
khoảng tám giờ, và rồi nằm xuống dưới một cây ở đâu đó và để
ngủmột chút. Bạn không thể có được điều đó ở nhà.
121 Tôi đã lấy mũ và bắt đầu đi qua phòng. Treo trên tường là
một trái táo. Và nó là trái—trái táo bị nhiễm bệnh nhất. Nó đã bị
sâu ăn, và nó có nhiều mắt nhỏ, và nó đã bị ung thối hết cả. Và
tôi nghĩ, “Meda treo trái đó trên tường để làm gì?”
122 Và tôi để ý, lần nữa, và nó không ở trên tường. Nó đang được
treo ngoài không khí. Tôi giật mạnh chiếc mũ cũ ra, đặt khẩu
súng vào trong góc, và quì gối xuống. Tôi nói, “Lạy Chúa, Ngài sẽ
cho đầy tớ của Ngài biết điều gì?”
123 Một quả táo khác rơi xuống, một quả khác rơi xuống, cho
đến khoảng bốn hay năm trái táo (bây giờ tôi thật sự đã quên nó
là trái nào) đã treo ở đó. Rồi một trái táo đẹp, thật to, có những
đường sọc ở trênnó; đúng làmột trái táo rất to, trông khỏemạnh,
rớt xuống và nhai rào rạo những trái táo khác trông hôi thối kia.
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Và Ngài phán, “Hãy dậy. Đứng trên chân của ngươi.” Phán, “Hãy
đi, nói Bill Hall, người sẽ không chết. Người sẽ sống.”
124 Ồ, tôi chạy nhanh hết sức, và tôi nói, “Bà Hall, tôi đã có CHÚA
PHÁNNHƯVẬY. Ông ấy sẽ sống.” Và ông ấy nghe tiếng tôi. Và ông
ấy đang cố gắng kêu, và ông không thể nói nữa.
125 Tôi trở lại và gọi Sam.Và tôi nói, “Samơi, anh của—của chúng
ta sẽ sống.”

Anhấynói, “Làm thếnào ông ấy có thể sốngđượcnhư thế?”
126 Tôi nói, “Điều đó tôi không hình dung ra được. Đức Chúa Trời
đã phán vậy. Không có gì bàn cãi nữa.”
127 Ngày nay ông ấy vẫn đang sống. Điều đó đã xảy ra cách đây
khoảng mười năm. Thật sự tráng kiện và khỏe mạnh. Rồi từ đó
vợ ông ấy đã chết. Ông ấy lại tái hôn.
128 Làm sao điều đó sẽ xảy ra với GeorgeWright, và nhiều người
nữa chúng ta có thể nói, mà chúng ta có thể gọi? Đó là gì? Đó là
để chịu đựng sự sỉ nhục. Người ta cười cợt và làm trò cười.
129 Tôi còn nhớ trước trận lụt năm ’37. Tôi đã đứng đó với Công
ty Chuyển nhận Thành phố Falls, và nói với họ về, sẽ có nước
dâng lên khoảng bamươi hai fút, tôi tin như thế, trên Phố Spring.
Người ta đã cười vào mặt tôi. Họ nói, “Billy tội nghiệp. Tôi đoán
anh ta…Đứa con nít kia!” Khi ấy tôi chỉ là một cậu bé. Họ nói,
“Billy là một đứa trẻ ngoan. Thật xấu hổ khi cậu ấy đã nhầm lẫn
tất cả.” Tôi đã không nhầm lẫn. Tôi đã chịu phép báp-têm ở trong,
không nhầm lẫn. Tôi đã thật sự “ở trong.” Và nó đã xảy ra đúng
cách ấy.
130 Từ khi tôi nói, tôi để ý Chị Hattie Wright, tôi tin, đang ngồi
đằng sau đó. Chị còn nhớ về trường hợp đó của Bill Hall. Nhiều.
Bao nhiêu người ở đây, cómặt sáng nay, còn nhớ trường hợp đó?
Ồ, chao ôi! Chắc chắn. Có nhiều người trong anh chị em.
131 Bây giờ, người ta cảm thấy tiếc cho chúng ta, cảm thấy tiếc
cho bất cứ người nào cố gắng giữ lấy Lời, trong thời của những kẻ
chế giễu. Nhưng, nên nhớ, sự sỉ nhục phải đến. Nó luôn luôn xảy
ra cách đó. Họ phải có ý nghĩ đó, như họ đã làm lúc đó, mà Đức
Chúa Trời, sau bất cứ điều gì đã được khoa học chứngminh, rằng
Đức Chúa Trời sẽ không nói điều nào chống lại với khoa học. Ồ,
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đó là những gì khiến Ngài là Đức Chúa Trời. Nếu Ngài sẽ chỉ đi
theo khoa học, thì điều đó sẽ không là gì hơn là những gì con
người có thể đạt được. Nhưng, Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài là—
Ngài là Đấng Tạo Hóa của khoa học. Ngài có thể làm những gì
Ngài muốn.

132 Người ta ắt phải có ý nghĩ, “Lão già Nô-ê đáng thương, ồ, hãy
đểmặc ông lão. Ông ấy đang thiếu tất cả những thú vuimà chúng
ta đang có trong những ngày này, vì thế cứ để mặc ông ấy.” Bây
giờ cũng gần giống cách đó.

133 Nhưng, bây giờ, tôi muốn nói một điều khác ngay ở đây. Bây
giờ, chúng ta nhìn lại và ngưỡng mộ đức tin của ông. Nhưng tôi
tự hỏi, nếu chúng ta sống trong thời đó, chúng ta sẽ phải chịu
đựng được giống như Nô-ê đã chịu không? Chúng ta sẽ có thể
và muốn chịu đựng sự sỉ nhục để đi với Lẽ thật không? Khi mà,
trong tất cả hàng triệu người đã có trên thế giới lúc đó, chỉ có Nô-
ê và gia đình của ông ủng hộ cho Lẽ thật đó. Bạn đã suy nghĩ gì về
điều đó không? Chỉ con người đó và ba con trai của ông, và con
dâu của ông, vợ ông, là người duy nhất mà đã ủng hộ Lẽ thật đó.
Nhưng họ đã có CHÚA PHÁNNHƯVẬY. Chúng ta nhìn lại và kính
phục ông. Chúng ta có thể suy nghĩ điều đó lần nữa không?

Tôi phải vội vì những phầnquà củanhững đứa trẻ này.

134 Áp-ra-ham, chính từ Áp-ra-ham có nghĩa là “cha của nhiều,”
đã khiến ông là “cha của nhiều dân tộc.”

135 Vậy thì, Áp-ra-ham đã nghe Lời của Đức Chúa Trời. Áp-ra-
ham là một vị tiên tri, và ông đã nghe Lời của Đức Chúa Trời. Và
chúng ta khâm phục Áp-ra-ham vì sự vâng giữ của ông đối với
Lời củaĐứcChúaTrời; cáchmàông tựphân rẽ khỏi nhữngngười
bà con của mình thế nào; điều đó thật khó cho Áp-ra-ham. Ông
đã được nuôi nấng ở đó. Từ Ba-bên đi xuống, và—và đã ở dưới
đó trong vùng đất của Si-nai và người—người—người Canh-đê,
tại thành phố U-rơ, nơi tất cả những người đồng hương của ông,
dân tộc ông, và những người đi nhà thờ với ông, và mọi thứ.
Nhưng Đức Chúa Trời phán, “Chính ngươi hãy phân rẽ.” Ồ, chao
ôi! Đó thật là một việc khủng khiếp, lìa khỏi tất cả những người
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mà ông yêu dấu, mọi việc mà là thật với ông, mà ông yêu quí. Và
Đức ChúaTrời đã phán với ông, “Chínhngươi hãy phân rẽ.”

136 Và cho ôngmột điều rất kỳ cục. “Ngươi sẽ cómột con trai với
vợ ngươi.” Và ông đã bảy mươi lăm tuổi, và bà đã sáu mươi lăm.
Ở tuổi bà người phụ nữ đã ngừng sinh sản, trong nhiều năm,
theo qui luật của người phụ nữ sẽ sanh con. Và ở đây, sau khi
sống với bà từ thuở bà còn con gái, vì bà là em cùng cha khác
mẹ, và rồi làm sao ông có thể từng sanh đứa con đó? Và bây giờ
bạn có thể hình dung Áp-ra-ham đi ra giữa những người đồng
hương của mình, và nói, “Chúng tôi sẽ có một đứa con, Sa-ra và
tôi”? Bạn có thể tưởng tượng điều đó không?

137 Ồ, người ta đã nói, “Lão già tội nghiệp đó, có điều gì không
ổn với ông ấy.”

138 Đó là một sự sỉ nhục, nhưng Áp-ra-ham vẫn nắm giữ nó. Và
khi ông đã một trăm tuổi, ông không bao giờ lưỡng lự về lời hứa
của Đức Chúa Trời. Ông vẫn chịu đựng sự sỉ nhục, chắc chắn vậy,
bám chặt vào điều đó.

139 Bạn có để ý sự khác nhau ở đó không? Sa-ra đã cố để cho Áp-
ra-ham, hay cho Đức Chúa Trời, thì đúng hơn, một sự giúp đỡ
nhỏ bé, bởi chính bà. Bà nghĩ, bạn biết đấy, rằng, về mặt khác
hơn những gì Đức Chúa Trời đã hứa. “Bây giờ, ông biết đó, tôi
đã già rồi, nhưng A-ga ở đây là một người xinh đẹp. Áp-ra-ham,
cũng sẽ không phiền hà khi cưới cô ấy. Vì vậy, ông biết, điều đó
sẽ—điều đó sẽ giúp đỡ Đức Chúa Trời. Điều đó sẽ giúp đỡ Đức
Chúa Trời, bởi vì A-ga, ở đây, cô ấy có lẽ chỉ hai mươi tuổi. Cô ấy
là người hầu của tôi. Và ông biết tôi sẽ làm gì? Tôi sẽ cho cô ấy,
làm vợ của chồng tôi,” bởi vì chế độ đa thê thì hợp pháp. Vì thế
ông ấy nói…“Ta sẽ ban cho nàng, và nàng sẽ có con với chồng ta,
và rồi ta sẽ lấy đứa bé đó. Và đó là một đứa con, Đức Chúa Trời
đã hứa.”

140 Các bạn thấy, chúng ta luôn luôn cố gắng làm điều gì đó;
không thể chờ đợi Ngài. Chúng ta phải làm điều gì đó, tự chúng
ta. Có thể là rất đúng. Cô ấy có thể là rất đẹp. Điều đó trông dường
như rất tốt, nhưng nó không căn cứ trên Lời. Đức Chúa Trời đã
phán bảo Áp-ra-ham, “Đứa bé sẽ đến bởi Sa-ra.”
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141 Nhớ những gì Ngài đã phán về Bầy nhỏ không? “Những dấu
hiệu này sẽ theo những kẻ tin.” “Như việc đã xảy ra trong thời
Nô-ê thể nào, trong sự đến của Con người đến cũng sẽ như vậy,
ở khía cạnh nào đó, chỉ có tám linh hồn, được cứu.” Những Lời
này không thể sai, vì vậy chúng ta hãy canh giữ chính mình cẩn
thận và ở lại với Lời. Đúng thế. Hiểu không?

142 Người ta đang luôn luôn cố gắng tạo ra điều gì đó, để thay thế
cho ý sáng tạo của Đức Chúa Trời. Bạn thấy, như tôi đã thường
nói, và có lẽ trước hội thánh, trước, các bạn biết, các bạn không
thể xin con chiên, “Ngươi sẽ sản xuất cho ta một ít len không?”
Không, nó không thể làm điều đó. Này, một con dê không thể
sinh ra lông chiên, vì bản chất của nó sẽ không cho phép nó. Cho
dù bạn cố gắng bao nhiêu để trói cột lông chiên vào một con dê,
nó sẽ không có tác dụng. Con dê không thể sản sinh ra len, và
con chiên không mọc ra tóc. Nhưng nó có len vì nó là chiên. Đó
là những gì làm nên nó. Nó không sản xuất.

143 Chúng ta không được cho là để sản sinh ra những trái của
Thánh Linh. Chúng ta được cho là để mang bông trái của Thánh
Linh. Trái táo không sanh ra trái táo; nó chỉ tạo ra nó bởi vì nó
là một cây táo.

144 Và nếu chúng ta cố gắng tạo ra bất cứ điều gì, “Tôi sẽ giúp đỡ
Nguyên cớ. Tôi sẽ nghiên cứu mười năm trong trường thần học.
Tôi sẽ học điều này, điều kia, hay điều nọ, và lấy bằng Cử Nhân
của tôi và bằng Tiến sĩ của tôi. Tôi sẽ giúp đỡ một mình, Chúa.”
Nó sẽ không có tác dụng.

145 Đức Chúa Trời, bởi sự định trước, kêu gọi những người Ngài
muốn. Ngài ban nước Thiên đàng cho những ai Ngài muốn cho
Nó. Chúng ta đã học hỏi điều đó quaNê-bu-cát-nết sa.

146 Chúng ta đã học hỏi điều đó qua—qua Giê-rê-mi. Khi Đức
Chúa Trời phán với ông rằng bởi Lời của Chúa, rằng sẽ có một
thời kỳ mà dân Y-sơ-ra-ên sẽ bị mang đến Ba-by-lôn trong bảy
mươi năm. Ở đây có một tiên tri khác đến. Ngài đã nói với ông
rồi, nói, “Bây giờ, các ngươi sẽ có những tiên tri, sẽ nổi dậy. Và các
ngươi sẽ có họ dưới đó ở Ba-by-lôn, sẽ dấy lên, và những người
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hay chiêm bao và các vị tiên tri, mà sẽ nói tiên tri trái với điều
Này. Nhưng hãy bảo dân sự đừngnghe nhữngngười đó.”

147 Và một người đến bằng tên của—của, một trong các vị tiên
tri, Ha-na-nia. Và khi Giê-rê-mi đang đứng đó với cái ách trên cổ
ông, Ha-na-nia đến, nói, “CHÚA PHÁN NHƯ VẬY; Trong hai năm
trọn, tất cả các cái bình của Chúa…” Bây giờ, về cơ bản, điều đó
dường như rất tốt. “Đức Chúa Trời sẽ ban ơn cho dân Ngài. Ngài
sẽmangmọi thứ thật sự hoàn toàn trở về, trong hai năm.”

148 Và Kinh Thánh đã nói, ngay cả tiên tri Giê-rê-mi đã nói, “A-
men. A-men. Hỡi Ha-na-nia, nguyền xin Chúa làm cho những lời
của ngươi ứng nghiệm. Nhưng hãy để chúng tôi nghĩ đến điều
gì đó, hỡi Ha-na-nia. Đã có những tiên tri trước chúng ta, và họ
đã nói tiên tri chống lại các nước lớn tranh chiến, và vân vân.
Nhưng, nên nhớ, vị tiên tri được biết sau khi lời tiên tri của người
đã được bày tỏ.” Hiểu không?

149 Lúc đó Ha-na-nia đến gần, bẻ cái ách nơi cổ của Giê-rê-mi,
trước tất cả các thầy tế lễ và hội chúng, có lẽmột triệu rưỡi người.
Và đã lấy cái ách mà Đức Chúa Trời đã đặt vào cổ của Giê-rê-mi,
như là một dấu hiệu, và bẻ nó ra từng mảnh, và ném nó dưới
chân ông, thật hăng hái, và nói, “CHÚA PHÁN NHƯ VẬY; Trong
hai năm, họ sẽ trở về.”

150 Giê-rê-mi chỉ nhìn ông. Điều đó trái với Lời, vì thế người chỉ
bỏ đi. Và Đức Chúa Trời phán, “Hãy trở lại và nói với người đó,”
phán, “Ta đã không bao giờ phán với người đó.”

151 Ông ta thật nhiệt tình. Ông ta thật có ấn tượng của riêng
ông. Hiểu không? Ông ta đã không bao giờ chờ đợi cho đến khi
ông thật sự thấy nó và biết điều đó không phải là ông, mà đó là
Đức Chúa Trời đang phán điều đó. Ông đã trở lại, tất cả nhiệt
tình. Nếu…

152 Chúng ta thấy điều đó, khắp đất nước, ngày nay. Một trong
những cuốn băng ghi âm của chúng ta đã được nghe mới đây
trong một ngôi nhà, nơi mà một nhóm mục sư đã tin chắc ngay
lúc đó, và đang đến để chịu phép báp-tem nhơn Danh Đức Chúa
Jêsus Christ. Và một người trong phòng đã đứng lên, người mà
nói tiếng lạ và nói, “CHÚA PHÁNNHƯ VẬY. Hãy giữ những gì các
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ngươi đã nhận. Cứ giữ, tiếp tục như thế, và Ta sẽ ban phước cho
các ngươi.”
153 Họ nói, “Ồ, nếu Chúa đã phán điều đó, tôi nghĩ chính là thế.”
Các bạn thấy, nó không được xem xét với Lời. Nó phải nhận lấy
Lời, trước tiên. Thế đấy. Điều đó trái ngược với Lời.
154 Ở đây Giê-rê-mi trở lại, vị tiên tri được xức dầu ấy. Đức Chúa
Trời phán bảo ông, nói, “Ta biết Ha-na-nia đã bẻ cái ách bằng
gỗ đó, mà Ta đã đặt trên cổ ngươi, nhưng bây giờ Ta sẽ làm một
cái ách bằng sắt.” Ngài phán, “Và đặt trên mọi dân tộc này mà
đã đi xuống phục vụ Nê-bu-cát-nết-sa, đầy tớ Ta,” và ông ta là
người ngoại giáo. Hiểu không? Và Y-sơ-ra-ên, giữ mọi của lễ của
họ, nhưng họ đã không…Hiểu không?
155 Đức Chúa Trời đã thực hiện một lời hứa, rằng Ngài sẽ ban
phước, nhưng ban phước cho họ dưới những điều kiện. Và các
bạn phải đápứngnhững điều kiện đó, để làm công việc ấy.
156 Ngồi, cách đây một lát, với một cô bé, đáng yêu ở đây. Trước
tiên, tôi đã tìm hiểu gia đình đó, để thấy có điều gì không ổn
chăng. Đức Chúa Trời sẽ chữa lành, nhưng nó phải chịu tác động
của hoàn cảnh. Hiểu không? Điều duy nhất tôi tìm thấy, là, người
mẹ sợ là sai trật để sử dụng thuốc men. Tôi nói, “Chị đừng nghĩ
thế, chị à. Hãy lấy điều đó ra ngoài tâm trí chị. Cứ tiếp tục ngay
với đứa trẻ. Cho nó uống thuốc. Đức Chúa Trời sẽ làm điều đó
được bày tỏ.” Hiểu không?
157 Bây giờ, nhưng, sự việc là, nhận thấy, biết. Và rồi, nếu đó là
CHÚA PHÁNNHƯ VẬY, tốt lắm.
158 Vậy thì chúng ta thấy ở đây rằng, những người này, họ đang
cố gắng tạo ra một điều gì đó; A-ga và—và Sa-ra, để giúp đỡ Áp-
ra-ham, giúp Đức Chúa Trời làm cho lời hứa của Ngài trở thành
hiện thực. Bạn không thể làm điều đó. Không có cách nào, chút
nào, để làmđiều đó. Nó—nó chống lạimọi việc. Lời củaĐức Chúa
Trời sẽ xảy ra, dù sao đi nữa. Bạn chỉ phải đứng ngay trên Lời,
và nói, “Chính là đường này,” và giữ lấy Lời. Bây giờ, hãy xem,
chế tạo ra điều gì đó để thay thế Lời Ngài!
159 Có lẽ bạn bè của Áp-ra-ham, cũng vậy, nếu chúng ta từng để
ý, có lẽ bạn bè của Áp-ra-ham đến bên và nói, “Ồ, cha của các
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dân tộc, bây giờ ông có được bao nhiêu đứa con?” Khi ông đã
một trăm tuổi. “Nói đi, cha của các dân tộc, cha của nhiều dân,
bây giờ ông có bao nhiêu đứa con?”Những kẻ nhạo báng!
160 Vậy thì, bạn đã thấy thời gian chưa? Chúng ta chưa thấy nó,
khi thỉnh thoảng chúng ta cầu xin điều gì đó, nó đã không xảy ra
phải không?
161 “Ở đây một ông già ngồi,” họ nói. “Ông ấy bị mù. Ông ấy bị
điếc. Ông ấy bị câm. Ông ấy bị đau. Ông ấy đã làm điều này. Các
ông là những người chữa lành Thiêng liêng, hãy đi qua đó và
chữa lành cho ông ấy. Chúng tôi sẽ tin điều đó.”
162 Họ có nhận thức điều đó cũng giống như ma quỷ mà đã nói,
“Hãy xuống khỏi thập tự giá, rồi ta sẽ tin Ngươi. Hãy biến những
hònđánày trở nên bánh, và ta sẽ tin điều đó”?Hiểu không? Cũng
ma quỷ đó mà đã cột một miếng giẻ quanh mắt của Chúa chúng
ta, và dùng một cây gậy đánh trên đầu Ngài, và nói, “Bây giờ,
nếu Ngươi là một vị tiên tri, hãy nói cho chúng ta biết ai đã đánh
Ngươi, và chúng ta sẽ tin Ngươi.”
163 Ồ, bạn biết Ngài biết ai đã đánh Ngài. Ngài có thể khiến
nhữnghònđá đó biến thànhbánh.Hay là, Ngài có thể rời bỏ thập
tự giá. Nhưng chúng ta sẽ ra sao ngày nay nếu Ngài đã làm thế?
Hiểu không?Họ không biết chương trình củaĐức ChúaTrời. Bạn
phải nhận thấy những gì Đức Chúa Trời đã hứa.

Bây giờ tôi phải đi nhanh.
164 Vậy thì, vậy thì họ có thể đã nói, “Cha của các dân tộc, chúng
ta đã nghe ông, cách đây hai mươi lăm năm, nói ông sẽ có con
với Sa-ra, và ngoài điều đó ra sẽ có những đứa con của các dân
tộc. Thật sự cho đến lúc này ông đã có bao nhiêu đứa con, cha
của các dân tộc?” Hừ! Hiểu không? Điều đó cũng giống như linh
chỉ trích xưa kia mà sẽ chỉ trích.
165 Áp-ra-ham đã làm gì? Nói, “Người đã không lưỡng lự về lời
hứa, của sự chẳng tin.”

“Ồ, ở đây ông đã cầu nguyện cho Người này người nọ, và họ
đã không khỏe mạnh.”
166 Đó không phải là vấn đề. Nếu tôi đã cầu nguyện cho mười
ngàn người tối nay, và mười ngàn người đó chết sáng mai, tối
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mai tôi vẫn sẽ xức dầu cho người đau và cầu nguyện cho họ.
Đức Chúa Trời đã phán vậy. Đừng ngừng điều đó lại, chút nào.
Đức Chúa Trời đã hứa điều đó. Tôi tin nó. Chắc chắn vậy. Điều họ
nói, vẫn không quan trọng gì đến tôi. Nhưng, họ sẽ nhạo báng.
Đó là sự sỉ nhục về Lời.

167 Áp-ra-ham, đứng trên Lời của Đức Chúa Trời, rốt cuộc Điều
đó được thỏamãn. Ồ, chao ôi!

168 Hãy xem sự chế nhạo về việc son sẻ. Bị nhạo báng, và sự sỉ
nhục về sự son sẻ, trước tiên. Họ đã…Bà phải chịu đựng sự sỉ
nhục vì son sẻ trong tất cả những năm đó. Bà đã gần một trăm
tuổi. Bà đã chín mươi, với Lời của Đức Chúa Trời mà đã phán
bà cũng sẽ là công chúa, mẹ của đứa trẻ này. Và bà và Áp-ra-
ham, đều hiếmmuộn, cả hai thân thể của—của họ gần như chết,
nhưng cho đến lúc ấy họ không bao giờ nghi ngờ Lời đó, một
chút nào. Nhưng họ phải chịu đựng điều đó, trước tiên. Và rồi,
ha-lê-lu-gia, Đức Chúa Trời đã giữ Lời Ngài, trong giờ phút đen
tối đó: Y-sác được sanh ra. “Và dòng dõi của người thì giống như
cát dưới biển hay như sao trên Trời.” Hiểu không?Đức Chúa Trời
luôn luôn đáp Lời của Ngài. Vâng. Sự son sẻ trước tiên, rồi Y-sác
được sanh ra.

169 Xa-cha-ri và Ê-li-sa-bét, cũng tương tự như vậy, ông lão và bà
lão đó, vẫn nắm giữ. Và khi Xa-cha-ri lên nơi đó, và có thể viết ra
trên bảng đá của ông, và nói, “Một Thiên sứ đã gặp tôi, nói rằng
tôi sẽ sanh ramột đứa con với Ê-li-sa-bét, người vợ già nua của tôi
ở đây. Tôi không thể nói được nữa. Tôi bị câm. Tôi sẽ bị câm cho
tới ngày con trẻ được sanh ra. Nhưng con trẻ sắp được sanh ra,
và người sẽ là một tiên tri của Đấng Rất Cao. Người sẽ giới thiệu
Sao Mai Sáng chói. Người là người dọn đường của Đấng Mê-si.”
Làm sao điều đó có thể từng xảy ra được?

170 Một số người nói, “Ông lão tội nghiệp. Ồ, tôi—tôi đoán ông
lão hầu như bị lãng trí, anh biết đấy. Có một chút gì đó. Nhưng
hãynhìn bà cụ Ê-li-sa-bét ngoài kia, gần támmươi. Và hãynhìn—
nhìn—nhìn xemXa-cha-ri, cái cách già nua và run rẩy, và rồi ông
ấy định nóimột điều như vậy đó. Ồ, ông lão tội nghiệp.”
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171 Nhưng ông đã có Lời của Chúa. Một sự sỉ nhục như vậy, cho
đến nỗi chính bà đã ẩn mình trong nhiều ngày. Nhưng ông vẫn
ở lại với Lời. Ồ, chao ôi!

172 Sự từ chối tính đại chúng, sự từ chối ý kiến phổ biến, đã từ
chối vẻ lịch sự của thời đại, và những phong cách và những thứ
trong thời của họ. Họ đã khước từ nó. Họ khước từ đi với đám
đông những kẻ không tin kia. Họ đã từ chối những điều thuộc
về thế gian. Họ phải làm điều đó, để ở lại với Lời của Đức Chúa
Trời. Họ đã phải làm điều đó.

173 Ngày nay cũng vậy. Hãy phân rẽ chính bạn ra khỏi mọi việc
ngoài bạn và Đức Chúa Trời. Không phải là những gì giáo hội
làm. Mà chính là những gì bạn làm với Đức Chúa Trời. Hiểu
không? Chính là bạn, nhưmột cá nhân. Vâng.

174 Nhưng hãy nhìn những gì Đức Chúa Trời đã ban cho ông.
Khi Jêsus chính Ngài đến, Xa-cha-ri đã qua đời, Ê-li-sa-bét, cũng
vậy. Nhưng khi con trai họ đến trong đồng vắng, với CHÚAPHÁN
NHƯ VẬY, Chúa Jêsus phán, “Chưa hề cómột người được sanh ra
trong vòng đàn bà quan trọng như người.” A-men. Điều gì? Bà
đã chịu sự sỉ nhục vì hiếm muộn. Bà đã ở lại trên Lời, và được
ban chomột con trai như vậy.

175 Giống như Sa-ra ngày xưa, như Áp-ra-ham ngày xưa, đôi vợ
chồng già đã giữ vững điều đó. Nhìn xem, hầu hết người mà đã
từng được sanh ra, “giống như cát biển,” không cómột giống dân
nào trên thế giới nhiềunhưdânDoThái. “Giốngnhư cát biểnhay
các ngôi sao trên trời.” Điều gì đã xảy ra? Nó đã xảy ra trong số
ít, một con trẻ.

176 Bây giờ các bạn thấy nơi tôi sẽ nói đến. Một đứa con, thế là
đủ. Chỉ cần một đứa con để rung chuyển các dân tộc và hướng
đến Đấng Mê-si. Cần một người, vâng lời. Đúng thế. Đức Chúa
Trời chỉ cần một người. Đó là tất cả những gì Ngài cần, nơi nào
đó Ngài có thể có một tiếng nói. Ngài chỉ muốn thế thôi, để kiếm
đượcmột con người trong sự kiểm soát của Ngài. Ồ, thật Ngài ưa
thích có được một người!

177 Ngài đã có một Nô-ê, một thời. Ngài đã có một—Ngài đã có
một Môi-se, một thời. Ngài đã có một—một Giê-rê-mi. Ngài đã
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có một—một Ê-li. Ngài đã có một Ê-li-sê. Ngài đã có một Giăng.
Ngài—Ngài có…Ngài đã có một Sam-sôn. Chừng nào Ngài có thể
có được một người trong sự điều khiển của Ngài, thì đó là Tiếng
của Ngài. Ngài có thể nói qua nó. Ngài có thể kết tội thế gian. Ồ,
chao ôi!
178 Thật Ngài đói và mỏi mòn, để có được một người ở trong sự
điều khiển của Ngài, “Để Ta có thể nói qua người. Ta có thể để
cho Tiếng Ta được biết. Mặc dầu người sẽ chịu đựng sự sỉ nhục,
nhưngTa sẽ làmchoTiếng Tađược biết.”Hiểu không?Ồ, vâng.
179 Sự son sẻ, trước hết. Phải bị sự son sẻ, phải chịu đựng sự sỉ
nhục của sự không sanh sản. Sa-ra đã phải chịu điều đó. Xa-cha-
ri và Ê-li-sa-bét cũng phải chịu đựng điều đó.
180 Hãy nhìn, ngày nay. Bây giờ tôi sẽ nói đôi điều. Hãy nhìn xem
ngày nay những đứa con của gái điếm. Nó đã lấy các dân tộc dưới
sự cai trị chính trị của giáo phái, gái điếm và những đứa con gái
của nó. Hãy nhìn những gì một thế hệ của những giáo phái đã
dấy lên, và thật ít người công nghĩa làm sao. Bạn đừng lo. Hãy ở
lại với Lời. Điều đó tốt lắm.
181 Bạn có thể bị chế giễu, bị gọi là thánh giật gân. Bạn có thể bị
gọi bằng tất cả, bất cứ thứ tên tồi tệ nào. Nhưng, hãy ở lại ngay
đó, Nó là Lời, sự sỉ nhục về Lời, điềumàngười ta sẽ nói về bạn.
182 Một người trẻ tuổi, người đó có thể ở đây sáng nay. Anh ấy là
một trong những người bạn của tôi; Jim Poole, Jim trẻ, dân tộc
của—của anh ấy. Ngày nọ anh ấy đã được hỏi. Ồ, anh ấy đã chịu
phép báp-têm ở đây. Người nào đó đã nói với anh ấy, nói, “Nếu
anh đã định làm chịu phép báp-têm trong một giáo hội, tại sao
anh không chọnmột giáo hội lớn, điều gì như vậy?” Hiểu không?
Nhưng anh ấy đã thấy Sự Sáng. Chính là đấy. Hiểu không?
183 “Có nhiều đứa con của sự bất nghĩa hơn đứa con của sự công
nghĩa.” Đúng thế. Được rồi. Những người công nghĩa, thật ít ỏi
thay! Hãy xem một nhóm người thật ít ỏi đã có trong thời của
Nô-ê. Hiểu không? Hãy nhìn xem những gì đã có trong thời Sô-
đôm.Hiểu không? Thật ít người công bình làm sao!
184 Gái điếm có biết bao nhiêu đứa con! Nó cứ sanh ra những
đứa con bằng bất cứ cách cũ nào, nhưng tất cả bọn chúng



34 LỜI ĐƯỢC GIẢNG

chỉ là những đứa con hoang. Gái điếm sanh ra gái điếm. Chó
sanh ra chó.
185 Và Đấng Christ sanh ra người được xức dầu. Kinh Thánh
sanh ra người công bình, vì thế chúng ta phải chịu đựng tư tưởng
làmột nhómnhỏ bé. Thật làmột sự đầy ân điển!
186 Hãy nhìn xem hội thánh Ê-phê-sô lớn, chỉ có mười hai người
trong đó. Đúng thế. Hãy nhìn xem những gì nhóm người chúng
ta có ngày nay, một phía của họ. Vâng.

Chỉ có tám linh hồn được cứu trong thời Nô-ê.
187 Chỉ có năm người được cứu trong thời của Lót, không, bốn;
Lót và vợ ông, hai con gái của ông. Và bà đã biến thành tượng
muối sau khi bà đi ra, bởi quay nhìn lại. Trên thực tế, có ba người
ra khỏi trong ngày đó.
188 Và Chúa Jêsus đã phán, “Như việc đã xảy ra trong thời họ.”
Chúng ta phải coi chừng và cẩn thận. Thật là ít người công bình
làm sao! Nhưng, bao giờ cũng vậy, những kẻ chế nhạo phải sỉ
nhục. Sự son sẻ-…Chịu đựng sự sỉ nhục của sự son sẻ, trước tiên.
Chao ôi!
189 Tôi thật phải vội vàng. Tôi thì…Tôi không…Muốn giúp có
nhữngđứa trẻ này. Cứ chịu đựng với tôimột chút. Hiểu không?
190 Conngười bao giờ cũng luôn giống nhau. Bây giờ tôi sẽ nói lại
đôi điều. Và tôi muốn các bạn…Và tôi không biết nó đang được
ghi âm, hay không. Nhưng nếu nó được ghi âm, tôi muốn các
bạn lắng nghe tôi, các bạn nghe trên băng ghi âm. Các bạn đừng
bỏ lỡ điều đó, nhưng hãy nghiên cứu nó. Con người hiện nay
thì luôn luôn giống con người từ xưa đến nay. Người ấy sẽ ca
ngợi Đức Chúa Trời vì những gì Ngài đã làm; trông đợi những gì
Ngài sẽ làm; và không để ý đến những gì Ngài đã làm và đang
làm. Người đó ca ngợi Đức Chúa Trời vì những gì Ngài đã làm;
người ấy trông đợi những gì Ngài sẽ làm; nhưng người không để
ý những gì Đức Chúa Trời đang làm, và tại đó người đã bỏ lỡ toàn
bộ sự việc. Tôi hi vọng họ hiểu được điều đó. Hiểu không? Không
để ý đến những gì Ngài đang làm! Người đó biết những gì Ngài
đã làm; và người ấy biết lời hứa Ngài sẽ làm gì; nhưng người lại
không thấy những gì Ngài đang làm.
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191 Ồ, các bạn Ngũ Tuần, giá như các bạn không làm gương về
điều đó! Các bạn đang trông đợi điều gì đó xảy ra: như luôn
luôn, đã xảy ra ngay dưới các bạn, và các bạn không biết nó.
“Bao nhiêu lần Ngài đã ấp ủ các ngươi, như gà mái ấp con mình,
nhưng các ngươi chẳng khứng.” Bạn đã nghĩ về những truyền
thống và giáo phái củamình nhiều hơn là bạn làm theo Lời Ngài
và Thánh Linh Ngài. Vâng.

192 Thật là một sự sỉ nhục đối với Ma-ri! (Để chúng ta kết thúc.)
Thật là một sự sỉ nhục cho Ma-ri và Giô-sép, vì Lời Ngài. Đó là
thì giờ Giáng sinh. Tôi đang dự định giữ lại chỉ một chút, nhưng
bạn sẽ nghe nhiều về điều đó trên ra-đi-ô và giữa những mục
sư, và vân vân. Thật là một sự sỉ nhục cho Ma-ri và Giô-sép, để
giữ Lời của Đức Chúa Trời về lời hứa. Bây giờ, nên nhớ. Và sự
nhạo báng, mà lộ ra trên lông mày, khi họ thấy Ma-ri nhỏ bé đi
qua, thấy Giô-sép. “Anh đang cưới một con điếm.” Hiểu không?
Và nên nhớ, thưa anh em, tội ngoại tình là sự chết trong thời họ.
“Bây giờ, anh giữ cô ta khỏi bị giết chết. Cô ta được làm mẹ bởi
anh.” Và, nhưng, nên nhớ, luônmọi lúc, Đức Chúa Trời đang giải
quyết với họ, và điều đó đúng theo Lời. Và họ đã không biết điều
đó. Hiểu không?

193 “Một trinh nữ sẽ sanh một con trẻ.” Giô-sép đã biết điều đó.
Ma-ri biết điều đó, bởi vì, sau khi Lời đã được chép, cómột Thiên
sứ nói chuyện với họ, xác nhận, hay bày tỏ chính Lờimà đã được
chép, điều đó sẽ xảy ra. Bây giờ đừng mơ mộng. Hãy suy nghĩ.
Đức Thánh Linh giáng lâm trên đất; không bao giờ nói với toàn
thể hội chúng. Ngài đã phán với họ.

194 Giô-sép đã nhìn. Và trước khi Thiên sứ thăm viếng ông, ông
đã nói, “Ồ, này, tôi yêu nàng. Nhưng, tôi làmột người công nghĩa.
Tôi không thể cướimột người nữ như thế.”

195 Và Thiên sứ của Chúa đã hiện ra với ông, trong giấc mơ, và
phán rằng, “Hỡi Giô-sép, con cháu Đa-vít, ngươi chớ ngại lấyMa-
ri làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh.”
Ồ, chao ôi! Thật làmột sự an ủi! Hiểu không?

196 Và, Ma-ri, trên con đường nàng đến giếng nước. Gái đồng
trinh trẻ, khoảngmười bảy,mười tám tuổi, kết hônvớimột người
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đàn ông đã kết hôn trước đó và đã có bốn con; một ông già. Và
nàng đã…Nàng đã yêu ông ấy, và—và nàng không biết tại sao.
Và ông đã yêu nàng, và ông không biết tại sao. Và họ ở đây. Đang
đến, đi đến giếng, để lấymột ít nước, và tất cả sự nghiên cứu dựa
trên các việc mà nàng—nàng đang suy nghĩ về, lời Kinh Thánh,
không nghi ngờ gì, và rồi một Ánh Sáng lóe lên trước mặt nàng.
Khi Ánh Sáng đó lóe lên,một Thiên sứ đứng ở đó.

197 Tự hỏi Ma-ri nhỏ bé cảm thấy thế nào? Bạn đã bao giờ nghĩ
về điều đó chưa? Tôi ngạc nhiên nàng có cảm thấy sợ hãi như tôi
đã có ngày hôm qua không.

198 “Dừng lại, Ma-ri!” Hail có nghĩa là “dừng lại.” “Để ý những
gì ta sẽ nói với ngươi. Ngươi được phước giữa những người đàn
bà, vì ngươi được ơn trước Đức Chúa Trời, và ngươi sẽ sanh một
Con. Ngươi chưa hề biết người nam nào, nhưng ngươi sẽ có một
Con. Và chị bà con với ngươi là Ê-li-sa-bét, cũng, đã già rồi, nàng
cũng đã chịu thai, và sẽ sanh một con trai. Và những dấu hiệu
này sẽ được thực hiện.”

Nàng thưa, “Làm sao sẽ có được sự này, biết, thấy rằng tôi
chưa hề nhận biết người nam nào?”

199 Ngài phán, “Đức Thánh Linh sẽ phủ bóng trên ngươi. Con
Thánh đó mà sẽ được sanh ra bởi ngươi sẽ được xưng là Con
Đức Chúa Trời.”

200 Hãy để những kẻ nhạo báng nói những gì họ muốn. Nàng đã
biết điều đó. Nàng biết sẽ có chuyện đó, bởi vì Đức Chúa Trời đã
phán vậy.

201 Bấy giờ, thật nàng phải cảm thấy, sự dâng hiến của ngày đó
như thế nào, hay là việc đến để cắt bì cho Con Trẻ, khi nàng đi
lên đó với Con Trẻ này trong cánh tay nàng, như thế . Và hết thảy
phụ nữ đang giữ khoảng cách của họ, tất cả với việc châm chọc,
đối với việc dâng con của họ và cắt bì cho chúng, và hầu như tất
cả bọn họ đang kéo một con cừu non. Nhưng nàng có hai chim
cu gáy, để làm lễ tẩy uế cho chính nàng. Con Trẻ được quấn trong
vải tã, làm ra từ cái ách trên lưng của cổmột con bò đực, cái ách,
quấn trên lưng của một con bò đực. Đó chỉ là tấm vải tã trong
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máng súc vật. Họ đã không có gì dành cho Ngài. Họ quá nghèo.
Và tại đây nàng đã đứng.
202 Không nghi ngờ gì, tất cả những người đàn bà đều giữ
khoảng cách với cô gái đồng trinh nhỏ bé. Họ nói, “Chị thấy đó,
cô ta đã có một đứa con hoang.” Thấy cách Đức Chúa Trời khiến
các sự việc được nhìn rất cực đoan thế nào. Ồ, chao ôi! Ngài chỉ
lừa Sa-tan. “Bẩn thỉu làm sao! Dơ dáy làm sao! Tội tà dâm. Đó là
những gì nàng là. Nàng là một người phạm tội tà dâm.” Điều đó
không ngừng đánh vào trái tim củaMa-ri bé nhỏ. Họ giữ khoảng
cách của họ với Ngài.
203 Họ vẫn đang làm điều giống như vậy, gọi Ngài bây giờ là,
“Thánh giật gân, haymột người cuồng tín,” hay là điều gì đó.

Ma-ri đã biết Con Trẻ đó là của Ai. Nàng cứ tiếp tục, cứ giống
như vậy.
204 Nhưng, ồ, lẽ ra họ nên chú ý khi, Si-mê-ôn, đang ngồi phía
sau trong phòng, ông đã được lời hứa? Ông đã đi quanh, nói tiên
tri. Ông nói, “Chúa đã hiện ra với tôi.” Và nói, “Tôi sẽ không thấy
sự chết…” Và ông đã được támmươi mấy rồi. “Tôi sẽ không thấy
sự chết trước khi tôi thấy sự cứu rỗi của Ngài.”
205 “Ồ, Si-mê-ôn, ông đã già rồi, ông bạn à. Của ông—của ông…
Ông già ấy hầu như bị lẩm cẩm, anh biết đấy, ông ấy hơi…Cứ để
mặc ông ấy. Ông ấy vôhại. Ông ấy sẽ không làmhại người nào.”
206 Nhưng Si-mê-ôn đã có Lời của Chúa, nói, “Tôi đã thấy Thánh
Linh của Đức Chúa Trời đến trên tôi. Tôi đã đứng và nhìn xem
Ngài. Ngài đã phán bảo tôi, ‘Hỡi Si-mê-ôn, ngươi là một người
công bình. Và ngươi sẽ không…Ta sẽ làm cho ngươi là một lời
chứng ngoài đó.’” Ừ-m. Chỉ thế thôi.

“Ngài sẽ làm gì cho điều đó, lạy Chúa?”

“Đó là việc của Ta.”
207 Quan điểm của tôi là, rằng Ngài có thể chắc chắn đổ lỗi trên
họ, vào Ngày đó. “Ngươi đã có một sự làm chứng. Tại sao ngươi
đã không lắng nghe nó?”
208 Có bà lão An-ne bị mù, đang ngồi trong đền thờ, cầu nguyện.
Chúa đã mặc khải với bà, “Si-mê-ôn thì đúng.” A-men. Bà không
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thể thấy ánh sáng ban ngày từ bóng tối, nhưng bà có thể thấy
xa hơn nhiều người ngày nay có đôi mắt tốt. Bà đã thấy, trong
Thánh Linh, sự đến Đấng Mê-si đã gần, Thánh Linh đang hành
động trong lòng bà.
209 Thấy một Hội thánh nhỏ bé có gì không? Xa-cha-ri, Ê-li-sa-
bét, Ma-ri, Giăng, An-ne, và Si-mê-ôn; sáu người trong số hàng
triệu. Giống như trong những ngày của Nô-ê. Sáu người trong
họ. Đức Chúa Trời giải quyết với mỗi người trong họ. Tất cả họ
đều ăn ý nhau. Tất cả họ đều đến với nhau. A-men.
210 Ở đây, cụ Si-mê-ôn. Ở đây Con Trẻ đến. Ông chưa bao giờ
nghe gì về điều đó. Đây là Con Trẻ. Và rồi Si-mê-ôn ngồi trong
phòng của ông, và Thánh Linh giáng trên ông, phán, “Hãy đi ra,
hỡi Si-mê-ôn.”
211 Tại đây ông đã đi, đang bước đi, không biết ông đang đi đâu.
Giống như Áp-ra-ham, ông đang tìm kiếm điều gì đó. Ông không
biết nó ở đâu, nhưng ông vẫn cứ đi. Sau một lát, ông dừng lại. Và
Đức Thánh Linh đã phải phán với ông, “Ngài kia kìa.”
212 Ông đã vươn tới, trong cánh tay của Ma-ri, ẵm lấy Con Trẻ
vào cánh tay mình. Ngước mắt lên và nói, “Lạy Chúa, xin cho tôi
tớ của Chúa bây giờ lìa khỏi đời này trong sự bình an. Mắt tôi
đang nhìn thấy sự cứu rỗi của Ngài.” Điều mà mọi người đang
làm trò cười, điều mà những người đàn bà đang xa lánh, thì Si-
mê-ôn nói, “Đó chính là sự cứu rỗi củaNgài, lạy Chúa.”
213 Và khoảng thời gian đó, đến tại đây một bà lão mù, đang dò
lối đi, loạng choạng đi qua đám cử tọa. Và bà đến gần Ngài, và bà
cũng nói tiên tri, vì bà đang trông đợi Ngài. Bà đã nói với Ma-ri,
“Một thanh gươm sẽ đâm thấu qua lòng ngươi, nhưng Nó sẽ bày
tỏ những ý tưởng củanhiều tấm lòng.”Hiểu không?Đó là gì?
214 Bây giờ, tôi đoán, một số họ trong các phụ nữ đã nói, “Bây
giờ thấy đó! Chị thấy nó là loại tầng lớp gì chứ? Thế đấy. Hiểu
không? Chính là thế. Thấy nó ở đâu không? Ông già đó, đầu óc
dở hơi. Ông ấy đang ở đằng kia, đứng trước cô gái điếm đó, cố
gắng nói một điều giống như thế. Thế đấy. Đứa Con hoang đó.
Hãy xem bà lão An-ne đó, ngồi xuống ở đây, kiêng ăn cho đến
chết, và cứ như thế. Bà ấy sẽ không làm trò cười nào giống như
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chúng ta. Nhưng, thế đấy, xem đó. Bà ấy có thể thuộc về hết thảy
các tầng lớp của đất nước ở đây. Bà xuất thân từ một gia đình
khá danh giá, đấy, và bà ấy có thể thuộc về nơi đó. Nhưng bà ấy
kia kìa. Thấy cách mà đám người đó đến với nhau không?” Ồ,
vâng. A-men.
215 Ngày nay cũng giống vậy. “Đang ngồi trong các nơi trên Trời
trong Chúa Cứu Thế Jêsus, đã được cất lên bởi Đức Thánh Linh.”
Chắc chắn vậy. Vâng, thưa quý vị.
216 Ồ, chúng ta còn một chút thời gian nữa không? Tôi phải nói
đôi điều. [Hội chúng nói, “Vâng.”—Bt.]
217 Tôi đã có một nhân vật khác ở đây, tôi đang nhìn, vào lúc đó
khi Lời đang được bày tỏ, những người thông thái.
218 Ước gì tôi có thì giờ, Fred à, cho anh đọc điều đó. Anh có nó
trong túi anh không? [Anh Fred Sothmann nói, “Có.”—Bt.] Tôi
đoán nhiều người đã thấy nó trong tạp chí.
219 ĐiềumàĐức ThánhLinh đã phándưới đây tại con sông, cách
đây bamươi ba năm, người ta vừa đào nó lên. Ngày 9 thángMười
hai, đang chứng minh nó, về thiên văn học đó, bằng cách nào
mà—mà sao Mộc và những ngôi sao khác, họp thành chòm sao
của chúng!
220 Người ta đã có một lịch thiên văn xưa-…những sự ghi dấu
của nó, họ đã đào lên. Đó chính xác là lúc chòm sao này đã đi
vào, họp thành chòm của những ngôi sao này, và đã rơi ngay
xuống về hướng Ba-by-lôn, và những nhà thông thái đã đưa nó
ra. Còn nhớ không? Chúng đã bay qua những quỹ đạo của chúng,
di chuyển theo một đường cong thấp, lại cách nhau hàng tỉ năm
ánh sáng. Và những người thông thái Do Thái kia mà đã ở trên
Ba-by-lôn, họ đã thấy ngôi sao đó đến họp thành chòm sao đó,
những ngôi sao đó. Ba trong số chúng di chuyển, với nhau, và
tạo thành một ngôi sao mai. Và họ đã biết điều đó bởi Lời của
Đức Chúa Trời, rằng đó là lúc, khi mà những ngôi sao chúng đến
với nhau, là lúc ĐấngMê-si đến trên đất.
221 Đó là lý do họ đã khởi hành, “Ngài ở đâu, Vua dân Giu-đa
được sanh tại đâu? Ngài ở đâu? Nơi nào đó! Vì, khi những ngôi
sao kia đi vào, cho đến khi các thiên thể của chúng trở nên một
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thiên thể vĩ đại này ở đây, khi ba ngôi sao chúng di chuyển với
nhau, Đấng Mê-si sẽ ở trên trái đất vào lúc đó.” Và khi chúng di
chuyển vào trong quỹ đạo của chúng, những người thông thái
kia họ biết rằngĐấngMê-si đã hiện diện trên trái đất.
222 Họ là những người tinh thông trong lãnh vực của họ. Họ là
những con người vĩ đại. Họ là những giáo sư trong lãnh vực của
họ về khoa học tôn giáo. Họ đang theo dõi về mặt tôn giáo của
nó. Và họ đã thấy những ngôi sao kia di chuyển đằng xa kia, sao
Mộc và sao Thổ, và rồi di chuyển theo hàng lối của—của chúng.
Và họ nói, “Chúng ta biết rằng Đấng Mê-si ở nơi nào đó. Vì thế,
Ngài phải ở Giê-ru-sa-lem, bởi vì đó là thủ đô tôn giáo của thế
giới, thuộc về tôn giáo của Đấng Mê-si. Đó là cơ quan đầu não
của họ. Đó là cơ quan đầu não giáo phái. Đó là nơi các nhóm vĩ
đại thuộc giáo hội ở.”
223 Và trong hai năm, họ đi bằng những con lạc đà, băng qua
Sông Tigris, và qua những đầm lầy và những khu đất hoang đầy
bụi bặm, làm một cuộc hành trình, đi đến thành phố, tấm lòng
đầy sự vui mừng.
224 Họ biết khi những ngôi sao đó còn treo lơ lửng ở đó. Và điều
này, ngay cả những nhà thiên văn học nói, ngày nay, “Nếu chúng
thật sự, những ngôi sao chúng, đến trong nơi đó lần nữa, nó sẽ
làm thành một ngôi sao, từ nơi họ đang đứng, nhìn.” Nhưng họ
phải đang đứng từ nơi đó, để thấy nó. A-men. A-men.
225 Tùy thuộc nơi bạn đang đứng. Tùy thuộc những gì bạn đang
nhìn. Ừ-m. Đúng thế.
226 Vì thế họ đã thấy nó, và họ đi theo nó, và họ đã đi đúng
đường. Cho dù họ đến đâu, nó phải đúng trong hàng lối với họ.
Nó đã dẫn dắt họ. Hiểu không?
227 Đó là cách bạn phải có được tất cả những lời Kinh Thánh
theo hàng lối, mọi thứ, rồi ở lại trong hàng lối đó với những lời
Kinh Thánh. Đó là cách duy nhất. Nó sẽ dẫn dắt bạn đến ngay
thẳng với Ngài. Chắc chắn sẽ vậy.
228 Bây giờ để ý. Ở đây họ đến, đang kêu lên, “Ngài ở đâu, Vua
dân Giu-đa đã sanh tại đâu?” Vào thành Giê-ru-sa-lem, Ngôi Sao
đã dẫnhọ đếnngay đó, ngay thẳng đến tổng hànhdinh giáo phái.
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Nhưng khi họ quay vềmột bên để tìmnó, Ngôi Sao đã lìa khỏi họ.
Họ đi vào thành phố, đi lên đi xuống đường phố. Họ nghĩ thành
phố sẽ đầy sự vui mừng của Đức Chúa Trời. Từ trên xuống dưới
đường phố, đầy sự vui mừng, họ vừa đi, vừa la lên, “Vua dân
Giu-đa Ngài được sanh tại đâu? Chúng tôi đã thấy Ngôi Sao của
Ngài khi chúng tôi ở bên Đông phương, và chúng tôi đến để thờ
lạy Ngài.”
229 Nên nhớ, Ngôi Sao, họ đã đi đến hướng tây. Họ đã ở phương
Đông. “Sự dẫn dắt đến phương Tây, vẫn đang tiến bước. Hãy dẫn
chúng tôi đến…” Hiểu không? Họ tuyệt đối…Họ đã…Ồ, Ba-by-lôn
và Ấn-độ nằm ở phía Đông của Pa-lét-tin, hầu như hướng đông
nam. Và họ đang đi đến hướng tây. “Dẫn đến hướng Tây,” các bạn
biết bài hát đó, “vẫn tiến bước. Hãy dẫn chúng tôi đến Sự Sáng
tuyệt vời đó.” Hiểu không? Họ, những nhà thông thái, đang đi
đến phương tây. Rời phương Đông, đi đến phương tây, và họ đã
thấy Ngôi Sao đó. Vậy thì, nếu họ ở phương Tây, đang nhìn lại,
họ đã không thấy Nó. Hiểu không?
230 Họ, khi họ đến đó, Nó đã hướng dẫn họ đến ngay nơi đó, rồi
Nó lìa khỏi họ. Và họ nghĩ, “Đây rồi. Ngôi Sao đã rời khỏi, vậy
đúng đây rồi.” Họ ở trong thành phố. Vì thế, “Ồ, chao ôi,” họ nói,
“mọi người thật sự đang hát và vui vẻ. Sự vinh quang của Đức
Chúa Trời chan hòa trên mọi vật. Vì thế, đúng đây rồi. Chúng ta
biết rằng—chúng ta biết rằng thành tựu của chúng ta, khi chúng
ta chăm chú nhìn chòm sao đó, không một ai, không một giáo
sư nào, có thể đến gần đó mà kéo những ngôi sao lại với nhau.
Và chúng ta biết, khi mà—khi mà những ngôi sao đó hình thành
một thiên thể đó, đó là lúc ĐấngMê-si đến với thế gian. ĐấngMê-
si đến với trái đất.”
231 Và mỗi rất nhiều trăm năm, chúng đi qua họp thành chòm
sao lần nữa, anh em thấy, và rồi đó là một món quà đến với thế
gian. Để ý.
232 “Đấng Mê-si đến trên thế gian, khi mà—khi mà chòm sao đó
họp lại với nhau.” Và họ biết Ngài đã ở đó, vì thế họ đi đến tổng
hành dinh của tôn giáo, và bắt đầu đi, vừa nói, họ đi lên đi xuống
đường phố, trên lưng những con lạc đà này, “Ngài ở đâu? Ngài ở
đâu? Vua dân Giu-đa Ngài được sanh ở đâu? Chúng tôi đã thấy
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Ngôi Sao Ngài bên Đông phương. Ngài ở nơi nào đó ở đây. Ngài ở
đâu?Ngài ở đâu?Ngài ở đâu?”Hừ! Thật làmột sự sỉ nhục!
233 Họ đã đi đến thầy tế lễ cả. Ông ấy nói, có thể đã nói, “Các
ông có vấn đề gì vậy? Tại sao, các ông là một đám người cuồng
tín!” Hiểu không? Thật là một sự sỉ nhục, dựa trên những thành
tựu khoa học của họ! Bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, họ đã
thấy Ngôi Sao của Ngài. Và họ là những nhà thông thái, khôn
ngoan. Họ ở trong lãnh vực về khoa học tôn giáo. Và họ đã biết,
khi những ngôi sao chúng có ở đó, Đấng Mê-si đã ở nơi nào đó.
Và ở đây, nơimàđãnênbiết điều đó, lại không biết gì vềNó.
234 Tôi có thể hình dung, những đứa trẻ đứng trên đường phố,
nói, “Ha! Nhìn đó kìa. Ha! Đó là một đám người cuồng tín. Hãy
nghe họ, đang nói, ‘Ngài ở đâu, Vua dân Giu-đa sanh ra ở đâu?’
Họ không biết rằngHê-rốt là vua ở dưới đây. Họ không biết Giám
mục Gì Đó.” Ồ, chao ôi!
235 “Vua dân Giu-đa Ngài được sanh ra tại đâu? Chúng tôi đã
thấy Ngôi Sao Ngài bên Đông phương.”
236 Họ nói, “Hãy đến đây, hỡi hết thảy những người thông thái ở
đây, ở quanh đây.” Ừ-m. “Hãy đến đây. Tất cả các người có thấy
Ngôi Sao nào ở đâu không?”

“Ồ, tôi chưa bao giờ thấymột điều như Thế.”
237 “Hết thảy các ông những nhà thiên văn học hãy đến đây. Hết
thảy các ông có thấyNgôi Sao nào ở đâu không?”

“Không. Không.”

“Các ông có thấy điều nào giống nhưmột loại dấu hiệu huyền
bí nào đó không?”

“Không. Chúng tôi không thấy điều gì như thế. Không.”
238 Họ cũng, chưa thấy. Giống như vậy. Họ không thấy gì cả. Họ
không thể thấy Nó.

“Ừ, chúng ta hãy gọi những—nhữngmục sư truyền đạo. Còn
hết thảy quý vị thì sao?”

“Không. Chúng tôi chưa bao giờ thấyNgôi Sao ấy.”
239 “Được rồi, còn các ông nhữngngườimà canh giờ, ở bênngoài
trên bức tường ở đây thì thế nào? Các ông chăm chú theo dõi
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những ngôi sao. Các ông từng biết…Các ông biết mỗi chòm sao
có trên trời ở đâu. Các ông biết mỗi ngôi sao. Các ông đã thấy
điều nào không?”

“Không. Chúng tôi không thấy một điều nào hết.” Nhưng Nó
đã ở đó.
240 Vinh quang thay Đức Chúa Trời! Ồ, chao ôi! Bạn không thể
thấy Nó ư? Nó ở đó bây giờ, và họ không thể thấy Nó. Nó đang di
chuyển, ngay chung quanhhọ,màhọ không thể thấyNó.
241 “Không. Chúng tôi đã không thấy gì cả. Ồ, tôi đã đi qua đó.
Tôi đã không thấy gì cả.” Chắc chắn, bạn không thấy. Thật sự quá
mù. Nó không dành cho bạn thấy Nó. Hiểu không? Nếu bạn mù
điều đó, ồ, chắc chắn, bạn sẽ không thấy Nó.
242 Nó chỉ dành cho những ai mà Đức Chúa Trời sẽ mặc khải
Nó với người đó. Đó là người mà thấy Nó. Luôn luôn là cách đó.
Chắc chắn.
243 ChínhNô-êmà có thể thấymưa trên trời, các bạn biết, nhưng
những người còn lại không thể thấy điều đó. Hiểu không? Họ đã
không thấymưa ở trên đó, nhưngNô-ê thấy nó.
244 Chính Áp-ra-hamđã thấy Sa-ra đang bồng giữ đứa con. Đúng
thế. Không phải những kẻnhạo báng kia đãnói, “Cha của các dân
tộc, bây giờ ông đã có được bao nhiêu đứa con?”
245 Thật chúng ta có thể cứ đến qua suốt Kinh Thánh, những
hiền nhân và những vị tiên tri, qua mọi cách! “Đức tin là bằng
cớ những điều không thấy được.” Họ biết Lời đã phán điều đó,
và nó ở đó. Đây là chứng cớ của điều đó. Họ thấy nó. Vậy thì để
ý. Ồ, chao ôi!

“Những nhà thông thái của chúng tôi không thấy Ngôi Sao
đó. Không có gì với Nó.”
246 Tại sao? Trên thực tế, khi họ đang nhìn, và họ đi vào với một
nhómngười như vậy, thì Ngôi Sao đi ra ngoài.
247 Ngày nay cũng thế. Đó là những gì đẩy nhiều Sự Sáng ra
ngoài, đúng thế, nó đangbịmóc lên vớimột nhómngười như thế,
mà thậmchí không tinNó, trong chỗ trước tiên. Và bằng cáchnào
chúng ta sẽ cómột—một sự hiệp nhất của các giáo hội? “Làm thế
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nào chúng ta sẽ bước đi với nhau trừ khi chúng ta đã đồng ý?”
Thế nào là tình thân hữu của sự…của tính toàn cầu nầy, ở đây,
hết thảy những—những giáo hội, những giáo hội liên hiệp của
thế giới? Chúng ta sẽ kết hiệp với nhau như thế nào, khi chúng
ta cách xa nhau hàng triệu dặm? Hiểu không? Chúng ta sẽ làm
điều đó như thế nào? Những người theo Phúc âm với chúng ta,
và điều này, và điều kia, và điều kia, và tất cả cùng nhau, và tuy
nhiên đã liên hiệp với nhau vớimột đám thối nát như vậy.
248 Đức Chúa Trời đang tìm một người Vợ trong sạch, thánh
khiết, không phạm tội tà dâm, ở lại với Lời Ngài. Đúng thế.
249 Sự sỉ nhục vì Lời của Chúa Jêsus. (Và rồi chúng ta sẽ ngừng
lại, chỉ trongmột phút.) Chúa Jêsus đã bị sỉ nhục vì Lời. Hãy nhìn
ở đây. Làm saoNgài có thể chịu đựng sự sỉ nhục, khi Ngài là Thần
thánh, hiện thân Đức Chúa Trời? Ngài là Đức Chúa Trời, chính
Ngài, đã trở nên xác thịt.
250 Bây giờ, các bạn biết Kinh Thánh đã nói vậy. “Chúng ta đã sờ
được Ngài. Các Thiên sứ đã thấy Ngài.” Cứ suy nghĩ về điều đó.
Tôi tin Ti-mô-thê đặt nó giống điều gì đó như thế. Hiểu không?
Rằng, “Mọi người đều tin sự mầu nhiệm của sự tin kính là lớn
lắm; vì Đức Chúa Trời đã được tỏ ra trong xác thịt, thì đã được
Thiên sứ trông thấy.”
251 Các Thiên sứ đã có mặt khi Ngài giáng sinh. Các Thiên sứ ắt
hẳnphải nhìn xuống vàmừngvui xiết bao, khi họnhìn xuống cái
máng nhỏ và thấy Đức Chúa Trời hóa thân. A-men. Không lạ gì
họ bèn la lên, “Hôm nay, tại thành Đa-vít, đã sanhmột Đấng Cứu
Thế là Christ.” Các Thiên sứ vuimừng, và họ đung đưa những đôi
cánh lớn với nhau, và trên khắp các ngọn đồi xứ Giu-đa, họ hát,
“Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao, bình an dưới đất, và
ân trạch cho loài người.” Họ đã thấy Lời của Đức Chúa Trời, mà
họđã chămxemNó, để thấyNóđược bày tỏ. VàNóđã ởđấy.
252 Bấy giờ, Sa-tan đã không tin điều đó, bạn biết đấy. Nó nói,
“Nếu Ngài là…”

Thiên sứ đã phán, “Ngài là.” Đó là sự khác nhau.

“Nếu Ngài là, hãy làm điều này điều kia. Hãy cho chúng tôi
xem Ngài làm điều đó.”
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Nhưng Thiên sứ đã phán, “Ngài ở đó.”

253 Những người thông thái với khoa học tôn giáo của họ, đã nói,
“Ngài ở đó.” A-men.

254 Đó là lý do những nhà khảo cổ học và mọi sự ngày nay đang
đào bới những điều này lên, mà nó đã được nói tiên tri cách đây
vài năm, điều đó sẽ ứng nghiệm. Và ở đây họ, đang đào lên. Họ
không bao giờ ngay cả…

255 Không có lịch sửnàomà từngnói rằngBôn-xơ Phi-lát đã từng
có mặt trên trái đất. Bạn đã biết điều đó không? Một số các bạn
học sinh hãy nói cho tôi biết nơi nào trong lịch sử mà đã nói
rằng có Bôn-xơ Phi-lát. Và những kẻ không tin nhạo báng vào
điều đó và làm trò cười về điều đó, nói, “Không bao giờ có một—
một hoàng đế Rô-ma được đặt tên, một—một thống đốc tên, Bôn-
xơ Phi-lát.” Nhưng cách đây khoảng sáu tuần, họ đã đào lên một
viênđá góc: Bôn-xơ Phi-lát, thốngđốc. Ồ, chao ôi! Vô lý nhưvậy!

256 Họ nói, “Không bao giờ có một Rameses trong lịch sử,
Rameses trên xứ Ai Cập.” Nhưng người ta đã đào lên một tảng
đá, khảo cổ học: Rameses, đệ nhị. Để ý.

257 Và họ đã nói rằng những bức tường chúng đã không bao giờ
ngã xuống. Những nhà khảo cổ học đang đào chung quanh, và,
điều trước tiên bạn biết đó, họ đã đào lên, con đường xuống nơi
những bức tường đã sụp xuống tại thành Giê-ri-cô, các bạn biết,
khi tiếng kèn vang lên. Họ nói, “Đó chỉ là một huyền thoại, một
bài hát người nào đó đã nói, đã hát trở lại nơi đó.” Đúng thế. Kẻ
nhạo báng nói thế. “Đó chỉ là một huyền thoại. Không bao giờ có
chuyện như những bức tường đổ xuống, và Giô-suê đã thổi kèn,
và chạy lên trên những bức tường và họ đi xuống. Không bao giờ
có một chuyện như vậy.” Và nhà khảo cổ học Cơ-đốc vĩ đại nào
đó chỉ cứ đào bới, bởi vì ông ta đã biết điều đó phải là vậy. Ông đã
đào xuống ba mươi mấy fút, bên dưới nơi còn lại của chúng. Đã
có những bức tường, chất đống ngay trên đỉnh của nhau, đúng
như Lời đã nói.

258 Họ nói, “Không có chuyện như Đa-vít đã từng chơi nhạc cụ
củamình,một đàn hạc, bởi vì đàn dây chỉ được biết từ thế kỷ thứ
mười lăm.” Nói, “Không bao giờ có chuyện như vậy.” Những nhà
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khảo cổ Cơ-đốc đã đào, ở dưới Ai Cập. Cách đây bốn ngàn năm,
họ đã có nhạc cụ đàn dây. A-men. Ồ, chao ôi!

259 Họ nói, về dân Hê-bơ-rơ làm cho họ những hòn đá và các
thứ như thế, ra từ rơm, “Không có chuyện như vậy.” Những nhà
khảo cổ học đã đào bới trên chỗ đó. Họ đã tìm thấy gì? Đó là khoa
học. Họ đã tìm thấy gì? Những bức tường của thành phốmà dân
Hê-bơ-rơ đã xây dựng, lớp địa tầng đầu tiên của những viên đá
là những cọng rơm dài; lớp thứ hai được chặt nhỏ ra thành từng
miếng đầy những gốc rạ; và lớp thứ ba không có rơm trong đó,
chút nào. Ồ, chao ôi!

Các dân tộc đang náo loạn, Y-sơ-ra-ên đang
tỉnh thức,

Những dấu hiệumà các vị tiên tri đã nói trước.

260 Vâng, thưa quý vị. Nó đã di chuyển tất cả lên ngay trên chúng
ta, thưa anh em, chị em. Tại sao thế? Trong vài năm vừa qua,
chưa bao giờ thế giới phim ảnh đã từng thực hiện những gì nó
đã làm được. Câu chuyện về Mười Điều Răn bởi Cecil DeMille
đã xuất hiện trênmàn hình. Cuộc đời của Chúa Jêsus Christ xuất
hiện trênmànhìnhquaBenHur. Trênmànhìnhxuất hiệnNgười
Đánh Cá Vĩ Đại, sự biến đổi của Phi-e-rơ. Và tất cả những vở kịch
tôn giáo này, mà phim ảnh đã chối bỏ, và đã làm cho nhơ nhớp,
và đãnémđi. Nhưng, Đức ChúaTrời, trong quyềnnăng vĩ đại của
Ngài, làm chonó lan truyềnmạnhmẽ, cũng giống nhưvậy.

261 Ngay bây giờ, những điều đó mà đã được nói cách đây vài
năm, chính tôi, một đầy tớ nhỏ bé tầm thường, nghèo nàn, của
Đức Chúa Trời. Tôi đã nói, “Có một Ánh Sáng mà đã đứng và trò
chuyện với tôi, và bảo tôi những điều để làm.” Người ta đã cười
và nói, “Ông ấy hơi bị điên.” Có một bức tranh về Nó. Khoa học
đã chụp ảnh Nó. Nó ở đó. Đó là Sự thật.

Tôi nói, “Người đàn bà ấy bị phủ bóng cái chết.”

262 Họnói, “Như cái bóng à, vậy thì, vô lý. Ông ấy chỉ tưởng tượng
điều đó.”

263 Có bức ảnh của nó. Đức Chúa Trời sẽ khiến những tảng đá la
lên. Ngài có thể làm những gì Ngài muốn.
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264 Chúa Jêsus, sự sỉ nhục vì Lời. Con Thánh của Đức Chúa Trời
đang đứng đó, Em-ma-nu-ên, thật làmột sự sỉ nhục! Để cho kẻ tội
lỗi không tin trói Ngài, nhổ vào mặt Ngài, và rứt nắm râu ra, và
dám làm bất cứ điều gì với Ngài theo cách đó. Sự sỉ nhục vì Lời!
Ừ-m. Gì vậy? Để làm trọn Lời của Cha. Ồ! Nhưng, nên nhớ, Ngài
phải chịu sự sỉ nhục của sự chết. Đức Chúa Trời, Đấng không thể
chết, và Đấng duy nhất mà có thể chết để cứu tội nhân. Không
người nào khác, không có người thứ hai hay người thứ ba, có thể
làm điều đó. Chính Đức Chúa Trời là Đấng duy nhất có thể làm
điều đó. Và Ngài đã ở đây.
265 Ngài đã phán, “Không ai có thể lên ngoài Ngài là đấng
đã xuống, ngay cả Con người mà hiện giờ ở trên Thiên
đàng.” A-men.
266 Họnói, “Tổ phụ của chúng tôi ănma-na trong đồng vắng.”

“Và họ chết,” Ngài phán.

“Và Ngài nói rằng Ngài là Bánh Sự Sống?”
267 Ngài phán, “Trước khi có Áp-ra-ham, TA HẰNG HỮU. Ta là
Bánh Sự Sống. Ta là ĐẤNGHẰNGHỮU.”
268 Họ nói, “Ngài không tới nămmươi tuổi, mà nói rằng Ngài ‘đã
thấy Áp-ra-ham’?”
269 Ngài phán, “Trước khi có Áp-ra-ham, TA HẰNG HỮU.” Và
rồi để cho những người tội lỗi trói Ngài, giáo hội giáo phái, đã
trói Ngài.
270 Các bạn nên nhớ, trong những ngày sau rốt, hội thánh Lao-
đi-xê giàu có này, thậm chí, họ loại Ngài ra, khỏi giáo hội. Các
bạn thấy điều đó ở đâu bây giờ không? Các bạn có thể thấy tại
sao tôi đang kêu la chống lại hệ thống đó không? [Hội chúng nói,
“A-men.”—Bt.]
271 Tại sao Chúa Jêsus để những tội nhân trói Ngài? Đó là để
làm trọn Lời, mang một sự sỉ nhục với Đức Chúa Trời, sự chết.
Đức Chúa Trời phải chết. Ngài phải trở nên xác thịt, để chết. Và
Chúa Jêsus biết điều đó. Ngài đã phán với họ về điều đó. Ngài
phán, “Hãy phá hủy đền thờ này đi, và Ta sẽ dựng nó lại.” Không
người nào khác dựng nó lại. “Ta sẽ dựng nó lại. Trong ba ngày,
Ta sẽmang nó trở lại ngay. Các ngươi hãy hủy phá nó; Ta sẽ dựng
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nó lại. Như Giô-na ở trong bụng cá, trong ba ngày và đêm, Con
người cũng phải ở trong lòng đất như vậy.” Và họ đã không hiểu
ngay cả điều đó. Hiểu không? Một sự sỉ nhục vì Lời, Ngài—Ngài
đã chịu.

272 Vậy thì, bị nhạo báng đến chết, để sống lại với Sự sống Đời
đời. Trước hết Ngài phải bị đặt đến chết, để Ngài có thể sống
lại với Sự sống Đời đời, và mang mọi người khác (mà đã ở trong
hình thức củaNgài) đến với Sự sốngĐời đời, hầu cho sẽ tiếp nhận
Nó. Hiểu không? Ngài trở nên con người, trở nên một Đấng Cứu
Chuộc sản nghiệp, và phải chịu sự sỉ nhục của tất cả sự nhạo
báng, và chịu tất cả làm trò cười, giống như những đầy tớ Ngài
đã làm trước Ngài. Giống nhưMôi-se, như Nô-ê, giống như tất cả
những người còn lại của họ đã chịu sự nhạo báng đó, Ngài phải
chịu đựng sự nhạo báng. Tại sao? Ngài đã có Lời, và Ngài là Lời.
Đó là nguyên nhân họ chế giễu Ngài nhiều hơn bao giờ hết. Ngài
là Đấng Thánh và Lời Tự Hữu. Halêlugia! Đó là những gì họ đã
làm cho Ngài.

273 Chúa Jêsus phán, “Các ngươi là những kẻ giả hình.” Phán,
“Các ngươi xây mộ cho các đấng tiên tri, và các ngươi là người
mà đã đặt họ vào trong đó. Họ đến với Lời của Đức Chúa Trời,
và các ngươi đã không tin họ. Các ngươi phạm tội với mỗi một
người trong họ.”

274 Ở Phoenix, ý Chúa, tôi đã nhấn mạnh một lời vào ngày nọ.
Tôi sẽ lên án thế hệ này vì đang giết chết Chúa Jêsus Christ, đang
đóng đinh Ngài lần nữa. Tôi sẽ đưa ra một bản cáo trạng ở trước
hiệp hội mục sư truyền đạo đó, ý Chúa. Họ phạm tội về Huyết
của Chúa Jêsus Christ, vì đang đóng đinh Ngài lần nữa. Vâng,
thưa quý vị. Kết tội toàn thể!

275 Phi-e-rơ đã cáo buộc họ, vào Ngày lễ Ngũ Tuần. Ông nói, “Các
ngươi đã mượn tay độc ác đã đóng đinh Hoàng tử của Sự Sống,
Đấng mà Đức Chúa Trời đã khiến sống lại. Chúng ta là những
người làm chứng.” Ông đãmang đếnmột bản cáo trạng.

276 Tôi sẽ lấy Lời của Đức Chúa Trời, buộc tội mọi giáo phái
hiện có, và mọi người trên mặt đất, mà phạm tội về Huyết của
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Đức Chúa Jêsus Christ. Xin Đức Chúa Trời giúp tôi làm người ủy
quyền của Ngài vào ngày đó. A-men. Vâng.

277 Ồ, những kẻ nhạo báng đã làm trò cười vềNgài. Họ đã sỉ nhục
Ngài. Ngài ở lại ngay vớiNó. A-men. Ồ!Hãy xemnhững gìNgài đã
làm. Ngài là Con của Đức Chúa Trời, chịu đựng cái chết để buộc
tội lỗi vào sự chết. Ngài phải làm điều đó. Sự…Đó là con đường
duy nhất nó có thể bị buộc vào cái chết. Và Ngài đã làm điều này,
và chịu đựng nó, bởi vì tất cả còn lại của chúng đã làm.

278 Bởi vì, tất cả đằng sau chúng có một bức tranh thu nhỏ Lời
của Đức Chúa Trời. Bởi vì, Đức Chúa Jêsus đã phán như vậy.
“Lời—Lời của Chúa đã đến với những vị tiên tri. Và người nào
trong họ,” Ngài phán, “mà tổ phụ các ngươi, tôn giáo được tổ
chức của các ngươi, đã không ném đá đến chết? Người nào trong
bọn họ đã tiếp nhận những vị tiên tri? Rồi các ngươi xây mồ cho
họ sau khi họ chết.” Phán, “Các ngươi phạm tội đưahọ vàođó.”

279 Rồi Ngài cho họ một ẩn dụ về một vườn nho cho thuê, và
những đầy tớ đến. Người ta hành hạ họ, rồi cuối cùng nói, “Bây
giờ chúng ta sẽ giết con trai ấy, bởi vì nó là kẻ kế tự.” Hiểu không?
Ồ, họ giận dữ khi họ thấy điều đó. Hiểu không?

280 Nhưng Ngài phải chịu đựng sự sỉ nhục. Và ở đây Chính Ngài
đã bị trói, dẫn đến cái chết, để bị đặt cho chết, hầu mang lại Sự
sống Đời đời. Thật vinh hiển thay Đức Chúa Trời! Ồ, tôi yêu Ngài
biết bao! Mang lại Sự sống Đời đời và làm sống lại mỗi người con
của Đức Chúa Trời, qua các thời đại, mà đã chịu đựng với Lời đó
và nhận lấy sự sỉ nhục. Đúng thế.

281 NếuNgài đã không đến, Nô-ê không thể sống lại. NếuNgài đã
không đến, Ê-li không thể trở lại. Nếu Ngài đã không đến, Nô-ê sẽ
không bao giờ sống lại, nếu Ngài không thể…nếu Ngài đã không
đến. Bởi vì, Ngài là Chiên Con được định trước đó, đến để nhận
lấy sự sỉ nhục trên chính Ngài, và chết cái chết cho mọi Lời của
Đức Chúa Trời mà đã được phán, và những người công bình này
đã đấu tranh cho. Ngài phải là vậy. Không ai khác có thể làmđiều
đó. ChínhĐức Chúa Trời, vàNgài đến và nhận lấy chỗ đó, đểNgài
có thể cứu chuộc và ban cho Sự sống Đời đời cho mỗi người con
của Đức Chúa Trời mà đã đấu tranh cho Lời giống như vậy và
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sẽ chịu đựng sự sỉ nhục. Mỗi người con của Đức Chúa Trời, qua
các thời đại, mà sẽ chịu đựng một sự sỉ nhục, không người nào
có thể cứu chuộc mình, nhưng bởi đức tin người đó thấy Đấng
Cứu Chuộc đến.
282 Gióp đã thấy Ngài. Gióp đã chịu đựng ở đó, và họ nói, “Ồ, ông
là một người phạm tội thầm kín. Đức Chúa Trời rõ ràng đang
hành hạ ông, vì ông là người phạm tội kín giấu.”
283 Ông đáp, “Tôi biết Đấng Cứu Chuộc tôi vẫn sống. Vào những
ngày sau rốt Ngài sẽ đứng trên đất. Mặc dầu thân thể này bị
sâu mọt thiêu hủy, tuy nhiên, trong xác thịt tôi sẽ thấy Đức
Chúa Trời.”
284 Vợ ông nói, “Tại sao ông không nguyền rủa Ngài và chết đi?”
Nói, “Ông trông giống nhưmột người bất hạnh khốn khổ.”
285 Ông đáp, “Ngươi nói như một người đàn bà ngu muội.” A-
men. Ngài ở đấy. “Tôi biết Ngài sống, và Ngài sẽ đứng vào Ngày
sau rốt.”
286 Nếu Chúa Jêsus đã không đến, Gióp không thể được cứu
chuộc, bởi vì Ngài là Chiên Con đã chết từ trước khi sáng thế. Ông
biết nơi của Ngài. Ông biết địa vị của Ngài.
287 Đó là lý do, Ma-ri đã nhận biết địa vị đó, ngày ấy khi bà đi
ra đó. Ngài phán…“Nếu tôi…Ngài đã có ở đây, anh tôi chắc sẽ
không chết.”

Ngài phán, “Anh trai ngươi sẽ sống lại.”

Thưa rằng, “Vâng, lạy Chúa, trong sự sống lại. Anh ấy là một
người tốt.”

Đức Chúa Jêsus phán, “Nhưng TA LÀ sự sống lại đó. Ngươi
tin điều này không?”
288 Bà thưa rằng, “Vâng, lạy Chúa, tôi tin rằng Ngài là Con của
Đức Chúa Trời đấng phải đến thế gian.”

Ngài phán, “Các ngươi đã chôn người ở đâu?” Ồ! Thế
đấy. Ừ-m.
289 Bà đã nhận biết điều đó. Người đàn bà nhỏ bé ấy đã không
nói điều đó. Bà đã có bảy con quỷ đã bị đuổi ra khỏi bà. Bà đã biết
quyền năng của Đức Chúa Trời, mà có thể lấy đi sự kiêu hãnh và
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sự căng thẳng và mọi thứ, ra khỏi bà, mà có thể lấy linh trường
học ích kỷ, tầm thường đó ra khỏi bà, và có thể khiến bà trở nên
một tạo vật mới. Ngài đã đuổi bảy quỷ ra. Những người đàn bà
họđãbiếtNgài là thể nào, nhữngngườimàđã tiếp nhậnNgài.

290 Họ biết những gì Ngài có thể làm cho họ. Vì thế, ngày nay họ
cũng làmvậy. Chỉ chấp nhận nó. Đó là việc kế tiếp.

291 Ngài ở đấy. Bà đã thưa điều đó. Và Ngài…Các bạn biết những
gì đã xảy ra. Ồ!

292 Tất cả đều sẽ chịu đau khổ vì Lời giống như vậy, Ngài đã chết
vì nguyên cớ đó. Ngài là Đấng duy nhất mà có thể chết, để làm
điều đó, vì Ngài là Lời. Ngài là Lời, Lời được bày tỏ. Tất cả người
khác đã có những sự dầmmìnhmột chút, nhưng ở đây là sự đầy
trọn của Đức Chúa Trời, ở trong Ngài. Ngài giống như vậy ngày
nay. Hê-bơ-rơ 13:8, “Đức Chúa Jêsus Christ hômqua, ngày nay, và
cho đến đời đời không hề thay đổi.” Hãy lắng nghe.

293 Tôi đang kết thúc, thật vậy. Tôi sẽ làm điều đó, chỉ phải làm.
Tôi đã quá thời gian.

294 Ngài đã không bao giờ viết một lời. Phải không? [Hội chúng
nói, “Không.”—Bt.] Không hề viết một lời. Tại sao? Ngài là Lời.
Ngài là gì? Những Lời mà đã được chép, Ngài là sự bày tỏ của
Lời đó. Vinh hiển thay! Chà! Bây giờ tôi cảm thấy dễ chịu. Ngài là
Lời. Ngài đã không phải viết điều gì. Ngài là Lời, Lời được viết ra
này đã được bày tỏ. Vinh quang thay Đức Chúa Trời! Ngài ngày
nay, hômqua, ngày nay và đời đời không hề thay đổi. Ngài là Lời,
Lời được bày tỏ.

Bạn nói, “Đúng thế không, Anh Branham?”

295 Hãy xem Đức Giê-hô-va đã đứng đằng sau ở đó và thổi một
hơi qua chúng những lượn sóng đằng xa kia, và làm thành con
đường cho dân Y-sơ-ra-ên đi qua.

296 Hãy xem Đức Giê-hô-va trong xác thịt, phán, “Hãy yên đi,
lặng đi.” Khi những cơn sóng đang đập vào bờ, trong bão tố, và
ma quỷ đang liếmmọi vật, như thế, Ngài phán, “Hãy yên đi, lặng
đi.” Và nó đã vâng lời Ngài; gió và mọi vật. Ngài là Đức Giê-hô-
va. A-men.
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297 Đức Giê-hô-va đó có thể đứng trên xa kia và rắc ra một ít
giọt sương, để nó rơi xuống đất và làm thành bánh, để nuôi một
dân tộc.
298 Ngài đã đứng và lấy năm con cá, hay là, năm cái bánh và hai
con cá, và nuôi năm ngàn người.
299 Ngài là Lời. A-men. A-men. Ngài là Lời, và Ngài luôn luôn sẽ
là Lời. Và cho tôi và nhà tôi, chúng tôi sẽ hầu việc Lời.

Ôi, tôi muốn thấy Ngài, muốn nhìn lên mặt
Ngài,

Ở đó hát mãi mãi về ân điển cứu chuộc của
Ngài;

Trên những đường phố của sự Vinh hiển, hãy
để tôi cất tiếng lên;

Khi hết thảy lo âu qua rồi, rốt cuộc ở nhà, luôn
sướng vui.

300 Ồ, chao ôi! Vâng. Chịu đựng sự sỉ nhục về Lời. Có một sự sỉ
nhục đi với Lời. Ở lại ngay với Lời, và chịu sự sỉ nhục.

Chúng ta hãy cầu nguyện.
301 Chúa Jêsus ôi, như tối hômnọ, Chúa ôi, con đã khóc, “Ôi Chúa
Jêsus, Ngài sẽ bảo con làm gì? Con có thể làm gì, Chúa ôi? Thấy
những điều này, và biết thời đại mà chúng con đang sống, con có
thể làm gì, Chúa ôi? Con có thể làm gì?”
302 Con cầu nguyện cho hội thánh thân yêu của con ở đây, Chúa
ôi. Con nghĩ về những con chim nhỏ trong khải tượng, những
điều mà đã xảy ra; và những con chim khác, mà là những điều
vĩ đại. Nhưng chúng có ba tầng của chúng, lạy Chúa. Nhưng khi
họ các Thiên sứ bước vào, thì không con chim nào ở lại. Những
sứ giả nhỏ bé thật tuyệt vời, lạy Chúa, nhưng con tin rằng có điều
gì đó rõ ràng sắp xảy ra. Hãy để nó xảy ra, Chúa ôi. Xin hun đúc
chúng con và làm cho chúng con theo đường lối Ngài. Chúng con
là—chúng con là đất sét. Ngài là Thợ Gốm.
303 Trong đêm lễ Giáng sinh này, Chúa ôi, chúng con biết ơn vì
quà tặng của Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời ban cho chúng
con. Mặc dù đây là một số, như chúng con tin trong lòng mình,
sự mê tín ngoại giáo nào đó của một thời mà họ đã cố gắng nặn
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đúc nó và khiến nó giống như một—một thánh lễ, thánh lễ cho
Đấng Christ, nhưng chúng con không đến theo cách của Santa
Claus và những cây thông Giáng sinh và—và những đồ trang trí.
Nhưng chúng con đang đến trong Danh của Chúa Jêsus, để thờ
phượng Đức Chúa Trời của Thiên đàng, mà đã hóa thân, trở nên
xác thịt như chúng con, và ngự giữa chúng con, để cứu chuộc
chúng con; và chịu sự sỉ nhục của Danh, chịu đựng sự sỉ nhục
về thập tự giá, để cho một tổ chức thế gian đưa Em-ma-nu-ên
đến chỗ chết, để Ngài có thể mang chúng con đến với Sự sống
Đời đời.

304 Chúng con là ai, Chúa ôi? Chúng con là ai, mà chúng con
muốn lảng tránh bất cứ sự sỉ nhục nào? Lạy Đức Chúa Trời, xin
khiến chúng con trở nên những người lính dũng cảm. Con giao
phó những lời này cho Ngài, Cha ôi. Họ có lẽ bị suy yếu; mệt mỏi
và kiệt sức như con. Nhưng, Cha ôi, xin ban thưởng những người
này vì đang ngồi và lắng nghe. Và nguyện xin quyền năngmà đã
mang đến Chúa chúng con, và đã ban tặng Ngài cho chúng con ở
đây vì một Đấng Cứu Thế, trong những ngày sau rốt này, xin cho
nó làm sống lại mọi linh ở đây, Chúa ôi, đối với sự gần Đến của
Đức Chúa Jêsus. Xin được như vậy, Cha ôi.

305 Xin chữa lành người đau ốm và buồn phiền ở giữa vòng
chúng con. Băng bó những tấm lòng tan vỡ. Chúa ôi, chúng con
là…Chúng con đã trải qua quá nhiều, lòng con đã có rất nhiều
vết sẹo trên đó, Chúa ôi, từ những trận chiến gay go. Con là một
chiến binh già. Xin giúp đỡ con, Chúa ôi. Con cần sự giúp đỡ của
Ngài. Có lẽ tất cả sự huấn luyện này đã có vì một mục đích. Con
tin nó là vậy, Chúa ôi. Xin giúp đỡ con, Ôi Chúa. Và giúp đỡ hội
thánh này. Và ban phước cho chúng con, với nhau.

306 Xin ban phước cho những em nhỏ này. Con đang nghĩ về
nhiều, trẻ em nhỏ bé, đáng thương sẽ không nhận bất cứ điều
gì ở ngoài đó ngày nay. Và con—con cầu nguyện để Ngài sẽ ở
với chúng và giúp đỡ chúng. Xin ban cho chúng Sự sống Đời đời,
Chúa ôi. Đó là điều lớn…đó làMónQuà Giáng sinhmà chúng con
muốn, là Sự Sống của Đức Chúa Jêsus Christ để cai trị và tể trị
trong lòng con. Đó là điều conmuốn, Chúa ôi.
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307 Xin ban phước cho chúng con, với nhau giờ này. Chúng con
xin dâng những Lời này cho Ngài. Xin để chúng rơi xuống bất cứ
nơi nào chúng muốn, Chúa ôi. Bất cứ nơi nào mà mọi tấm lòng
mở ra, xin cho chúng có thể sanh ra một thời đại cứu rỗi vĩ đại,
nhơn Danh Chúa Jêsus. A-men.
308 Ai đã từng…Bao nhiêu người yêu mến Ngài? [Hội chúng nói,
“A-men.”—Bt.] Ở trong sự vội vàng như vậy, dầu sao đi nữa? Ồ,
tôi yêuNgài! Tôi yêuNgài. “Chúa ôi, Ngài sẽ cho con làmgì?”
309 Đừng quên những buổi nhóm tối nay. Anh chị em biết lễ
Giáng sinh có nghĩa là gì bây giờ chứ? Ồ, Đây là món quà Giáng
sinh của tôi. Đây là Lời đó. Chúa ôi, ước gì con thật sự có thể để
cho chính con, nếu con có thể thật sự để chính con nói ra cách
ấy để Lời Ngài có thể biểu lộ Nó, chính Nó ra qua ở đây, đó là—
đó là điều vĩ đại nhất mà con biết về.
310 Bây giờ tôi nghĩ họ có một ít đồ họ muốn cho các em thiếu
nhi. Bây giờ tôi sẽ giao buổi nhóm lại cho Anh Neville. Xin Chúa
ban phước cho anh chị em.

Anh Neville. 
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