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 Ồ, không, điều đó đã xảy ra trước khi Becky được sanh ra.
Và vì thế tôi—tôi nghĩ, “Ồ, anh embiết…” Tôi—tôi chỉ ănmột

bát cháo bột yến mạch, tốn một hào. Ồ, tôi chỉ…Họ cho tôi chiếc
vé, và chỉ ký nó, anh em biết đấy, và tôi đã trả tiền cho nó, trả lại
vé đó, và tôi trả nó lại, vì tôi cómột bảng công tác phí.
2 Và một ngày kia khi chúng tôi có một—một buổi nhóm của
cảnh sát tuần tra. “Chà,” họ nói, “cái người gàn dở này là ai mà
nộp lại vào điều gì đó giống như thế?” Hiểu không? Người—
người đứng đầu, anh em biết đó, “Mười xu cho một bữa điểm
tâm à?” Vậy thì điều đó trông có vẻ thật rẻ với những người khác,
anh em biết đấy. Một số người của họ nộp vàomột đô-la, đấy; hai
đô-la cho một bữa ăn tối. Còn tôi nộp vào hoàn toàn chính xác
như nó đã có.
3 Ồ, tôi nói, “Ồ, vậy thì, không có cần tôi trả tiền. Tôi sẽ làm gì
nếu như tôi chỉ ăn, mười xu?”
4 Ông Fields, là trợ lý giám đốc, ông nói, “Billy à, nộp vào một
đô-la, dù thế nào đi nữa, ít nhất.” Nói, “Đó là điều những người
khác họ đang làm.” Nói, “Anh phải giữ sự hòa đồng.”
5 “Ồ,” tôi nói, “tôi—tôi không bao giờ ăn hơn một tô cháo lúa
mạch, và tôi chỉ trả chừng đó.”

Nói, “Ồ, không, đừng bao giờ làm thế.”
6 Ồ, rồi tôi nghĩ, “Mình sẽ làm gì với việc đó?” Sau đó tôi trả
năm mươi xu cho bữa ăn sáng. Rồi tôi lấy lại bốn mươi xu của
nó, nếu tôi muốn tiêu bất cứ điều gì, cho nó cho một số đứa trẻ
trên đường phố; một số trẻ em, anh em biết đấy, mà trông giống
như chúng cũng cần, một lát bánh mì xăng-wich, xăng-wich. Ồ,
tôi nghĩ có lẽ tôi có thể…Đúng, đó là công ty, chính nó, đang nói
chuyện với tôi giống như thế. Đó làmột người của công ty.

Vậy nên, tôi nghĩ, “Có lẽmình đã làmđiều gì sai.”
7 Vì vậy cách đây không lâu ở đây, với một cảnh sát tuần tra…
Bây giờ họ tuần tra bằng máy bay trực thăng, anh em biết đó. Vì
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thế người đó đến gần và anh ta ngăn lại. Anh ta nói, “Này, Anh
Branham,” nói, “cây này đang lớn lên.”

Tôi nói, “Đúng thế.” Tôi nói, “Trẻ em chơi dưới cây đó ở
ngoài đấy.”

Anh ta nói, “Chúng ta có thể cắt bỏ ngọn củanó không?”

Tôi đáp, “Được, nhưng đừng đốnnó. Hiểu không?”

Anh ta nói, “Ồ, Chúng tôi muốn đốn nó. Chúng tôi sẽ trả tiền
cho anh về cây đó.”
8 Tôi nói, “Không. Không. Không muốn anh đốn nó.” Ồ, tôi
cũng biết luật pháp về, quyền đi qua đất đai, anh em biết đấy, vì
tôi đã ở với nó bảy năm. Tôi nói, “Không.” Tôi nói, “Không muốn
đốn nó, nhưng anh có thể chặt ngọn nó.” Tôi nói, “Tôi—tôi cứ
chặt ngọn nó, nhưng,” tôi nói, “anh có thể. Anh có thể chặt ngọn
nó nếu anh muốn.” Tôi nói, “Tôi, Anh Wood và tôi, đang định
chặt ngọn nó. Chúng tôi chặt hết ngọn của những cây khác dọc
theo đây.” Và tôi nói, “Nhưng chúng tôi thích giữ lại cây đó cho
trẻ em, Joe và những đứa khác, anh biết đấy, những đứa trẻ đang
chơi ở dưới cây đó.”
9 Tôi đi xa trong một chuyến đi. Khi tôi trở về, nó đã bị cưa
xuống và dời đi. Ồ, thật là lời thỉnh cầu của công ty ấy, anh em
thấy, để đốn cây ấy, anh em thấy. Và vì thế tôi nghĩ, “Bây giờ,”
tôi nói, “Chúa ôi, con thậm chí sẽ không nhắc đến điều đó.” Hiểu
không? “Cho dù nếu có điều gì mà con—mà con, về điều đó, đôi
khi nộp vào, ăn chỉ đáng nửa hào, mà phải nộp ‘nămmươi xu.’”
Hiểu không? Tôi nói, “Nếu có việc gì về điều đó, hãy để nó quyết
định, đấy, mà—mà tôi—mà tôi đã đưa điều đó vào, anh em biết
đấy. Mà tôi…” Và tôi không còn mơ màng về được ở trong Công
ty Dịch vụ Công cộng lúc ấy, đấy, bởi vì nó phải có cái gì đó đằng
sau ở trong đó.

Chúng ta phải xem những gì chúng ta làm. Chúng ta phải
đương đầu với nó ngày nào đấy.
10 Các em bé, đang đến trên nầy. Mẹ các em đã ở đằng kia, ngày
nào đó, hỡi Trudy. Tôi đoán các em không, các em không biết.
Đây hầu như là một sự ngạc nhiên, tôi có thể thấy. Và các em sắp
tốt nghiệp. Và chúng ta có chuyến đi này ra đây với nhau. Tôi sẽ
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đi vào một buổi nhóm bây giờ, ngay lập tức sau buổi nhóm này.
Và chúng ta sẽ về nhà.

11 Tôi nghĩ đó sẽ là một cơ hội tốt để trò chuyện với tất cả các
anh chị em, và rồi cũng nghĩ sẽ tốt để nói với lớp trẻ một chút
trước khi các em xong khóa học. Hãy đọc một câu từ trong Kinh
Thánh, và thật sự nói chuyện với các em từ tấm lòng của tôi,
trong khoảng mười phút. Tôi sẽ trượt ra khỏi con đường của các
bạn. Hiểu không?

12 Trước khi tôi nói chuyện với trẻ em, tôi cũng, muốn nói
chuyện với người lớnmột chút, hết thảy anh chị em. Có lẽ, chính
là lúc này, nó đã là, có lẽ một chuyến đi vất vả. Nhưng kinh
nghiệm mà tôi đã học được từ Đức Chúa Trời, tôi sẽ không lấy
mười ngàn đô-la cho những gì tôi đã học được từ Chúa kể từ khi
tôi được ở đây. Tôi thật sự tin tôi đến trong sự vâng lời trọn vẹn
với mạng lịnh của Đấng Toàn Năng, và tôi—tôi hi vọng tôi có thể
cứ ở lại cách ấy. Và có một…

13 Khi tôi đến, một việc, là bởi một sự hiện thấy, mà tôi đang
đứng trên Tucson ở đây khi một—một—một tiếng nổ phát ra.
Ồ, Anh Fred đã ở đó khi nó phát ra. Và họ đã chụp bức hình đó
lúc bấy giờ, anh em biết đấy, trên bầu trời. Và tôi không nghĩ
ngợi nhiều về điều đó, không hề chú ý nó. Vì thế nó bắt đầu
gây ấn tượng với tôi dù sao đi nữa, ngày nọ. Và Anh Norman,
cha của Norma ở đây, đã bảo tôi, nói, “Anh có để ý điều này
không?”

14 Vàngay khi tôi nhìn, ngay ở đó là các Thiên sứ rõ ràng hết sức
như Họ có thể, đang ở ngay tại đó trong bức hình. Hiểu không?
Tôi nhìn thấy khi nó xảy ra, và đó là lúc, giống như vậy, khoảng
một hay hai ngày trước, hoặc là ngày hay hai ngày sau khi tôi đã
ở trên đó. Tôi nhìn nơi nó đã xảy ra. “Đông Bắc của Flagstaff, hay
Prescott, mà ở dưới Flagstaff.” Ồ, đó thật sự là nơi chúng tôi đã
ở, đấy, hoàn toàn chính xác.

15 “Cao hai mươi sáu dặm.” Tại sao, hơi nước không thể bốc hơi
cao lên trên—trên bốn, bốn dặm, hay năm dặm, hơi ẩm, bất cứ
loại sương gì hay bất cứ cái gì, anh em biết đấy. Máy bay bay
cao ở mười chín ngàn. Điều đó có nghĩa là ở trên tất cả các đám
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mây, anh embiết đấy. Vàmười chín ngàn là cao khoảng bốn dặm.
Đây là cao hai mươi sáu dặm, và ba mươi dặm băng qua nó, và
trong hình dáng của kim tự tháp, nếu anh chị em nhìn vào bức
hình đó.

16 Và trên phía tay phải, như tôi đã nói với anh em, tôi để ý, nổi
bật lên, Thiên sứ đó. Ngài ở đó, ưỡn ngực ra, đôi cánh ở phía sau,
đến thẳng vào, hoàn toàn chính xác như cách đã có. Tôi không
bao giờ để ý điều đó khiHọ đầu tiên…Đã có rất nhiều điều.

17 Chỉ đang đi xuống con đường ngày nọ, có điều gì đó đã xảy
ra đã nói với tôi về sự việc mà tôi—tôi phải làm. Và đó là—đó
không phải là sứ điệp của tôi.

18 Có một lần, Leo Mercier đã nói, nói, “Anh Branham, lúc ấy
sẽ đến sau điều này,” nói, cách đây khoảng năm hay sáu năm,
có lẽ là bảy năm, nói, “Chúa sẽ thay đổi chức vụ của anh, Anh
Branham à.” Và nói, “Khi Ngài làm điều đó, anh có lẽ sẽ chỉ xếp
hàng các bệnh viện, và nói họ ra khỏi giường—giường và các
thứ.” Điều đó nghe có vẻ không đúng, mặc dù tôi tin Anh Leo
đang cố gắng thành thật về điều đó.

19 Nhưng nó dường như không đúng, bởi vì, xem đấy, Chúa
Jêsus của chúng ta không bao giờ làm thế. Hiểu không? Và Ngài
đã đi vào các bệnh viện. Có một người ở trong bệnh viện đó.
Anh em còn nhớ nó ở đâu trong Kinh Thánh không? Ao Bê-tết-
đa. Đámđông lớn của những người bất lực nằmở đó, tàn tật, què
quặt, đui mù, bại liệt, chờ đợi Thiên sứ. Bấy giờ, đó là trong bệnh
viện thuộc linh nơi mà người chờ đợi sự chữa lành Thiêng liêng.
Và ở đây Chính Đấng Chữa Lành Thiêng liêng đã đến và chữa
lành một người và bước đi ra. Vì thế anh em không thể trông
mong một con người phàm, hay một mục sư đến, sẽ là lớn hơn
điều đó. Hiểu không? Tôi không thể đồng ý với điều đó.

20 Nhưng khi tôi bắt đầu quay lại, Đức Thánh Linh giáng trên
tôi. Tôi đã hỏi xin Leo một cây viết. Tôi lấy một mảnh giấy, và tôi
viết vào đó. Nó ở trong xe moóc của anh ấy ngày hôm nay, nếu
anh em từng lên chỗ đó. Nó là một chiếc xe moóc bằng nhôm cũ
kỹ nơi đó tôi đã chất đồ trang bị. Ngay khi anh em đi vào cửa,
có một cái kệ phía bên tay phải, ngay phía trước của chiếc xe.
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Nó đang nằm ở dưới đó. Tôi đã đặt nó ở trên đó. Nói, “Ngày nào
đó anh có thể lôi tờ giấy này ra. ‘Đức Chúa Trời sẽ không bao
giờ thay đổi chức vụ, nhưng Ngài sẽ thay đổi con người với chức
vụ.’” Đó là điều đã được thực hiện.

21 Xem đấy, tôi—tôi biết mình phải làm gì, nhưng tôi—tôi—tôi
không thể, tôi không thể làmđiều đó trong tình trạngmà tôi hiện
có bây giờ. Bởi vì, tôi phải…Điều gì đó phải xảy ra trong tôi, mà
sẽ làm Đức Chúa Trời thực hiện nó.

22 Chúng tôi đang định trở về nhà. Những đứa trẻ nhớ nhà,
hết thảy chúng đều muốn đi về. Vì thế tôi hình dung về việc
đem chúng về, ý Chúa, có lẽ sau buổi nhóm ngày thứ Bảy, và
đi về vậy. Từ đó, tôi không biết. Nhưng tôi biết ngay khi điều
gì đó xảy ra trong tôi, làm tôi cảm thấy hướng về dân sự, khác
hẳn với những gì tôi làm hiện giờ. Tôi đã từ chối nhiều—nhiều
người, đấy, và tôi—tôi không muốn phải làm với họ nữa. Anh
em biết tôi muốn nói điều gì, những gì mà tôi gọi là những
cô cậu “ricky, ricketta,” họ có những việc mà họ đã làm. Tôi
đã giảng với tất cả sự chân thành, và Đức Chúa Trời đã chứng
thực điều đó trong mọi cách. “Và nếu họ không muốn tin Nó,
ồ, cứ để mặc họ vậy.”

23 Tôi sẽ đi lên đó, gia nhập với Bud mùa thu sắp đến này, bắt
đầu trang bị đồ đạc ở trên đó. Chờ đợi trong đồng vắng, để tóc và
râu mọc ra. Và nếu Chúa muốn tôi đi bất cứ nơi nào, Ngài có thể
ban cho tôimột lời, và tôi sẽ đi xuống làmvà điều đó.

24 Và trên đường đi, đến ngày nọ, Ngài đã khiến tôi dừng lại.
Và tôi đã thấy nơi mà…điều tôi sẽ đến. Tôi—tôi đang trên đường
đến điều gì khác lúc bấy giờ. Và tôi nghĩ, khi tôi về đến nhà, tôi
sẽ làm những gì chúng ta gọi là một cuộc trò chuyện từ tấm lòng
đến với tấm lòng, có lẽ nó được ghi âm, và rồi và để công chúng
sẽ thấy tại sao sự thay đổi đột ngột.

25 Bây giờ, các em nhỏ, chúng ta hãy chỉ…Chúng ta hãy có một
lời cầu nguyện ngắn.

26 Lạy Đức Chúa Jêsus, chúng con biết ơn vì có thì giờ này, biết
rằng chúng con được nhóm nhau lại ở đây, người trẻ và già, và
trung niên. Và chúng con đã nhóm nhau lại, phía bên này của
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cõi Đời đời, một lần nữa nói về Ngài một lần nữa và về các việc
mà gắn liền với Sự sống Đời đời.
27 Và những người trẻ này đang ngồi ở đây tối nay,một số người
sắp tốt nghiệp, một số đã tốt nghiệp rồi. Nhưng con nhận thấy,
Chúa ơi, điều gì đó đã xảy ra cách đây chỉ vài giờ trước khi cú va
chạm dữ dội đó, hay sự nổ lớn, đã xảy ra trên núi ở trên đó, phía
bắc Tucson, khi các Thiên sứ của Chúa giáng xuống. Con còn nhớ
những gì đã được nói, và—và đặc biệt về những người trẻ. Con
cầu xin Ngài, Chúa ôi, giúp chúng con hiểu. Và xin cho con có thể
nói điều gì đó với những người trẻ này, tối nay, để giúp họ suốt
cuộc hành trình. Vì, Chúa ôi, hết thảy chúng con đều cần sự giúp
đỡ đó vào lúc này.
28 Xin ban phước cho chúng con. Xin tha thứ tội lỗi chúng con.
Và nếu điều gì mà chúng con đã làm từ khi chúng con ở ngoài
này, mà không làm Ngài hài lòng, chúng con cầu xin Ngài tha
thứ cho chúng con điều đó. Vì chúng con nhận biết, ngày hôm
nay, rằng chúng con không—không có sự bảo đảm của ngàymai.
Chúng con không biết ngày mai mang đến điều gì. Chúng con
phải chuẩn bị ngày hôm nay để đối đầu với ngày mai. Và, lạy
Cha là Đức Chúa Trời, chỉ có một cách duy nhất mà chúng con
biết để làm điều này, đó là, chuẩn bị để gặp Ngài, vì dần dần
chúng con nhận biết rằng hết thảy chúng con sẽ làm điều đó. Và
chúng con phải đi gặp điều đó lúc nào đấy, cũng trong sự bình
an, như một người bạn hay trẻ thơ, hoặc như một kẻ thù. Không
đời nào, Chúa ôi, mà chúng con có thể là cái gì khác ngoài con
cái yêu dấu của Chính Ngài. Xin nhậm những lời này chúng con
cầu xin, trong Danh Chúa Jêsus. A-men.
29 Ngày hôm nay, trong khi tôi đang nhổ cỏ, thật sớm sáng nay,
tôi thấy một chỗ trong Kinh Thánh, tôi nghĩ sẽ là một điều tốt để
đọc vào lúc này. Và đó là một…có lẽ không quá thích hợp lắm,
nhưng tôi nghĩ chỉ dành cho…chỉ một—chỉ một vài phút, để trò
chuyện. Tôi muốn đọc điều này từ chương thứ 18 Thánh Lu-ca.
Tất cả bốn trước giả Phúc âm đều chép về điều đó. Chương thứ
18 và câu thứ 18.

Và một quan nào đó hỏi Ngài, rằng, Thưa Thầy Nhân
Lành, tôi phải làm gì cho được hưởng sự sống đời đời?
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Và Đức Chúa Jêsus phán với người rằng, Sao ngươi gọi
Ta là nhân lành? Chỉ có một đấng nhân lành, cứu người,
đó là, Đức Chúa Trời.

Ngươi đã biết các điều răn nầy, Ngươi chớ phạm tội tà
dâm, Chớ giết người, Chớ trộm cướp, Chớ nói chứng dối,
Hãy hiếu kính cha và…mẹ ngươi.

Và…thưa rằng, Tôi đã làm mọi điều này, và đã giữ
chúng từ thuở nhỏ.

Bấy giờ khi Đức Chúa Jêsus nghe những điều này, Ngài
bèn phán cùng người rằng, Còn thiếu cho ngươimột điều:
Hãy bán hết…ngươi có, và phân phát cho kẻ nghèo,…thì
ngươi sẽ có của cải ở trên trời:…hãy đến, đi theo Ta.

30 Tôi nghĩ, từ ngữ, Hãy Đến, Đi Theo Ta, đó sẽ là lời khuyên tốt
nhất tôi có thể đưa ra nếu tôi đang nói chuyện với mười ngàn
trẻ em, hay nếu tôi đang nói chuyện thật sự với chính mình. Đó
là một mạng lệnh, và điều lớn nhất mà tôi nghĩ điều đó được
tặng cho bất cứ người nào, và đặc biệt một người trẻ tuổi, “Hãy
theo Ta.”
31 Các bạn sẽ đi theo người nào đó. Vậy thì, các bạn chỉ…Các
bạn có thể nhớ điều đó. Các bạn sẽ đi theo người nào đó. Và cách
các bạn đi theo người ấy, chắc chắn rằng, người này đang đi theo
ai. Hiểu không? Chúng ta…
32 Phao-lô có lần đã nói, “Hãy bắt chước tôi như tôi bắt chước
Đấng Christ.” Nói cách khác, “Giống như tôi đi theo Đấng Christ,
anh em hãy đi theo tôi.”
33 Và bây giờ, ở bước ngoặc này, giai—giai đoạn này của đời
sống nơi mà tất cả chúng ta đến. Và nhiều lần anh em đã nghe
tôi la lối về các cô cậu “ricky, ricketta,” và các thứ. Nó, nó là thời
đại đó. Chính là thời đạimà chúng ta đang sống. Nó thật ra không
phải những người đó.
34 Những người ấy là những người giống như chúng ta. Những
đứa trẻ kia ở bên ngoài này với những chiếc xe được cải tiến,
chạy lên chạy xuống đường phố, điều khiển theo cách của chúng,
hút thuốc và uống rượu, và những cô gái hiện đại mặc đồ vô đạo
đức, cùng những thứ, họ là những cô gái chàng trai giống như
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chúng ta. Hiểu không? Họ là con người. Họ yêu đương. Họ ăn. Họ
uống. Họ ngủ. Họ thở. Họ phải cái chết. Họ là những con người
giống như chúng ta. Và tuy nhiên họ đã bị…

35 Họ đã bị một tà linh chiếm hữu. Họ không biết điều đó.
Không phải vì—vì dân chúng, nhưng bởi vì, đôi khi, người lãnh
đạo nào đó mà họ đang đi theo đã dẫn dắt họ trong con đường
sai trật.

36 Bây giờ, các cô và các cậu biết điều đó rõ hơn. Các bạn biết
đấy. Các bạn được dạy dỗ tốt hơn thế. Các bạn có cha mẹ tốt
hơn huấn luyện kỹ càng để làm điều giống như thế. Các bạn
biết rõ hơn.

37 Nhưng họ thì không, bởi vì các giáo hội mà họ đi đến là
những giáo hội hiện đại, quan điểm hiện đại. Và họ—họ chỉ sống
cho hiện tại, được quần chúng ưa chuộng nhiều hơn. Và, ồ, chao
ơi! Thật là…Đạo đức trở nên đức hạnh với họ. Hiểu không? Vì thế
họ, điều gì…Như có lần tôi đã nói, trong một vở kịch tôi đã thấy
ở dưới đây, cách đây không lâu, về Sô-đôm và Gô-mô-rơ, rằng
người đàn bà bị ma quỉ chiếm hữu này đã nói với—với Lót, “Cái
mà ông gọi là vô đạo đức, tôi gọi là đức hạnh.”

38 Chúa Jêsus phán, “Như việc đã xảy ra trong thời Nô-ê, thì
cũng sẽ xảy đến trong ngày Con Người đến.” Vì vậy chúng ra trở
lại với nơi đó lần nữa.

39 Chúng ta hãy nhìn lại người trai trẻ này, trong vài phút, mà
chúng ta đã đọc. Không nghi ngờ gì chàng trai trẻ này được sanh
ra trong một gia đình tốt, giống như các bạn trẻ ở đây. Anh được
cha mẹ là người tốt giáo dục. Bởi vì, nó đã chứng minh điều đó,
khi Chúa Jêsus giới thiệu cho anh những điều răn của Đức Chúa
Trời. Anh nói, “Tôi đã giữ những điều này từ thuở nhỏ.” Điều đó
tỏ cho thấy anh đã—anh đã được— anh đã được dạy dỗ đúng
đắn. Anh không phải chỉ là kẻ lừa đảo trộm cắp. Và anh em biết,
anh—anh ta được giáo dục để biết điều gì đúng, giống như hết
thảy các bạn những người trẻ ở đây. Có lẽ đến gần dưới sự kính
sợ Đức Chúa Trời của chamẹ, để—để—để dạy anh đúng đắn, khi
anh còn bé. Ồ, điều đó thì tốt.
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40 Có lẽ, khi còn bé, mẹ anh đã có tham vọng cao về anh là một
người vĩ đại ngày nào đó. Cha anh là người có tiền của, có thể
gửi anh đến trường và—và cho anh có một nền giáo dục mà ông
có thể…anh ta có thể xuất thân với một nền giáo dục tốt và có
thể là nhân vật nào đó trong thế gian. Và với sự chân thành của
người mẹ và người cha này, giáo dục đứa trẻ này, có lẽ đến thời
gian tốt nghiệp của anh giống như các bạn hiện nay, xemđấy, lúc
anh ta ra trường và có sự học vấn của mình. Không nghi ngờ gì
có lẽ anh là niềm hãnh diện và sự vui mừng của—của cuộc đời
của người cha người mẹ đó. Không nghi ngờ gì, trong thời của
họ, anh đã có những con ngựa tốt, giống như các bạn bây giờ có
những chiếc xe ô-tô, và có một người cha và người mẹ tốt giống
như hết thảy các bạn đã có, để thấy điều đó, các bạn có quần
áo tốt, và—và chiếc xe hơi, và có thể…và chỉ tận hưởng đời sống,
giống như điều gì đó các bạn có ngày nay.

41 Còn người cha và người mẹ với…sự cầu nguyện thường
xuyên để—để con trai của họ sẽ không trở thànhmột người bình
thường, mà anh ta sẽ là một người phi thường. Tất cả bậc cha
mẹ đều muốn thế. Các bạn có nghe Chúa Jêsus nhắc đến mạng
lịnh đó, “Hãy hiếu kính chamẹ ngươi,” rồi dừng lại không? Hiểu
không? Và đó là tham vọng của bất cứ bậc cha mẹ nào, làm hết
sức cho con cái mình, mà họ có thể, giáo dục chúng, cho chúng
những thứ có lẽ chúng không có thể có được. Đó là cách tôi cảm
thấy về con cái của tôi.

42 Tôi nghĩ, lúc nào đó, trong việc đi học, lúc này; Tôi nghĩ, gởi
Becky và Sarah và Joseph vào những trường trung học này và
các thứ, nơi mà mọi điều này diễn ra là ở đâu? Tôi nghĩ tôi sẽ
đem chúng trở lạimiền núi, và—và nuôi chúng lớn lên ở đó với…
giống như những người thổ dânAnh-điêng sống.

43 Nhưng đây là vấn đề. Điều gì ở trong đứa trẻ sẽ lộ ra. Cho dù
nó ở đâu đi nữa, nó phải, nó sẽ lộ ra. Nếu đó làma quỉ ở trong đó,
nó sẽ xuất hiện trong lều thổ dân Anh-điêng. Nếu nó tốt ở trong
đó, nó sẽ lộ ra trong bất cứ trại nào. Hiểu không? Đó là những gì
có trong đứa trẻ, làm nên đứa trẻ, những gì ở bên trong các bạn.
Và những gì các bạn có hiện giờ là những gì các bạn có lẽ là phần
còn lại của cuộc đời bạn. Các bạn ở trênmột điểm thay đổi.
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44 Các bạn biết điều gì không? Támmươi sáu phần trăm những
người cải đạo đến với Đức Chúa Jêsus Christ là dưới hai mươi
mốt tuổi. Nó tỏ cho thấy điều đó. Thống kê cho thấy điều đó. Tám
mươi sáu phần trăm số người đến với Đấng Christ, đến trước khi
họ haimươimốt tuổi. Các bạn, sau khi các bạn đi qua tuổi đó, các
bạn trở nên được định hình hay ổn định trong những thể cách
của mình. Ồ, điều đó có thể, chắc chắn vậy. Họ đến, bảy mươi,
támmươi, tuổi, nhưng rất hiếm. Hiểu không?

45 Các bạn tạo ra chính mình khi các bạn còn trẻ. Các bạn có
nhiều tham vọng với những gì mình muốn làm, và những gì
mình cố gắng đạt được trong đời. Các bạn suy nghĩ về nó. Và
khi các bạn nghĩ, dĩ nhiên, tâm trí các bạn, nó được đưa vào tâm
trí các bạn bởi một điều gì đó không biết mà—mà chi phối tâm
trí bạn. Và rồi khi nó trở nên ở trong tâm trí bạn, thì bạn nói
điều đó, rằng bạn sẽ làm điều đó. Và rồi những tham vọng của
bạn điều hướng bạn với điều đó.

46 Vì thế, người mẹ và người cha, đang trông mong chàng trai
này với…những tham vọng của anh ấy rất lớn; đủ tiền để thực
hiện nó. Và rồi, không nghi ngờ gì, đã cầu nguyện để chàng
trai trẻ này—này sẽ—sẽ có được cơ hội đó. Anh em thấy đó,
họ—họ đã làm hết mọi thứ họ có thể làm. Anh ta có thể có
những con ngựa tốt, và—và có lẽ rất được ngưỡng mộ giữa
vòng phụ nữ.

47 Và điều gì sẽ thích hợp cho đàn ông, thì sẽ thích hợp cho
người đàn bà, và ngược lại, đấy, bởi vì chúng ta đang nói về đời
sống con người, những linh hồn, cả đàn ông và đàn bà.

48 Và rồi, sau tất cả cơ hội này chàng trai đã có, đấy, anh ta trở
nên “sống sung túc,” chúng ta gọi thế, trên một chỗ mà anh ta
không phải lo lắng quá nhiều. Cha mẹ anh ấy có tiền. Anh ta…
Anh ta rất…Anh ta trở nên quan cai trị. Kinh Thánh nhắc tới điều
đó ở đây, về…khi viên quan cai trị này còn trẻ, giàu có. Và chúng
ta thấy…Ở tuổi trẻ, có lẽ trong lứa tuổi mười mấy của mình, vừa
rời khỏi trường, vừa tốt nghiệp, có lẽ vài tuần trước, hay gần như
thế, anh ta trở nên…Anh ta là một quan cai trị, và anh ta có mọi
thứmà những tấm lòng có thể ao ước.
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49 Và chàng trai không phải là một ricky hiện đại. Chàng là một
chàng trai trẻ tốt. Tôi tin, khi Lu-ca, hay Mác, viết về điều đó, tôi
tin đó là, Chúa Jêsus nhìn anh ta và thở dài, bởi vì Ngài yêu mến
anh. Hiểu không? Có điều gì đó về chàng trai trẻ. Có một cá tính
tốt đẹp gắn liền với chàng trai trẻ này. Anh ta từ đâu đến? Từ
một gia đình tốt đã dạy dỗ anh những điều răn của Đức Chúa
Trời, và đã thấy rằng anh giữ chúng. Và anh đã làm điều đó, từ
khi còn nhỏ.

50 Chàng trai có một tham vọng; anh muốn có Sự sống Đời đời.
Anh nói, “Thưa ThầyNhân Lành, tôi có thể làm gì để được hưởng
Sự sống Đời đời?”

51 Xem đấy, về tất cả những thứmà bạn có được trong thế gian,
tuy nhiên linh hồn bên trong của bạn nói có điều gì đó mà bạn
cần, mà bạn không có. Chỉ bởi sự giàu có…Hay là, nó không luôn
có sự giàu có. Nó có thể là, phổ biến, cô gái đẹp nào đó, cô ấy có
vẻ đẹp của mình mà cô ấy có thể nghĩ đến. Có lẽ cô ấy rất được
hâm mộ ở trường. Có lẽ chàng trai có thể có được bất cứ cô gái
nào chàng muốn. Chàng cảm thấy rằng mình được bảo đảm. Đó
không phải là sự bảo đảm. Điều đó sẽ tàn héo giống như bông
hoa ngoài đồng. Hiểu không? Nó sẽ chết. Sẽ không kéo dài. Chỉ
một vài lần mặt trời tắt, điều đó chết, thế thì bạn phải có một
linh hồnmà phải sống Đời đời.

52 Và chàng trai trẻ này phải cómột nhân cách đẹp, bởi vì chàng
tự giới thiệu mình với Chúa Jêsus, biết chàng quì gối xuống.
Chàng thưa, “Thưa Thầy Nhân Lành, tôi có thể làm gì để được
Sự sống Đời đời?”

53 Ngài phán, “Sao ngươi gọi Ta là nhân lành,” phán, “khi ngươi
biết chỉ có một Đấng nhân lành, và đó là Đức Chúa Trời?” Hiểu
không? Chàng trai trẻ diễn tả điều gì trong câu này? Rằng Ngài là
Đức Chúa Trời. Hiểu không? Ngài phán, “Ngươi đã biết các điều
răn. Hãy giữ chúng.”

Nói, vì thế chàng thưa, “Các điều răn gì, thưa Thầy?”

54 Ngài phán, “Những điều răn về ‘hãy hiếu kính chamẹngươi,’
và vân vân.”
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55 Chàng thưa, “Điều này tôi đã giữ, từ thuở nhỏ. Đấy, tôi đã làm
điều này.”
56 Ngài phán, “Tuy nhiên ngươi còn thiếu một điều. Hãy đi,
bán hết những gì ngươi có, và phân phát cho kẻ nghèo, rồi hãy
theo Ta.”
57 Thật là một cơ hội tuyệt vời! Điều đó có thể là Phi-e-rơ, Gia-
cơ, hay Giăng, một trong số họ. Đấy, chàng trai trẻ đã được huấn
luyện và giáo dục đúng đắn, và được giới thiệu với Đấng Christ,
để sử dụng chàng trong mọi tiềm năngmà chàng có, để dùng, có
thể học vấn, tuổi trẻ, sự giàu có, sự ảnh hưởng, ở đó chàng đã có
thể giới thiệu Phúc âm, và tuy nhiên Nó bị gạt bỏ. Thật là một—
thật làmột việc thiếu suynghĩ với chàng trai trẻ đó! Thấykhông?
58 “Hãy theo Ta.” Bây giờ, đấy, chàng phải đi theo người nào
đó. Vậy thì, chàng phải đi theo ảnh hưởng của những người mà
chàng kết giao với, ảnh hưởng của thiếu nữ nào đó, ảnh hưởng
của một trong các cậu con trai mà chàng đã kết bạn với, những
đồngnghiệp ở trườnghọc, hay là đi theo Chúa Jêsus Christ. Trong
tất cả sự tốt đẹp của mình, tuy nhiên chàng biết mình không có
Sự sống Đời đời.

Hỡi các bạn trẻ, đó là điều các bạn phải suy nghĩ về.
Hiểu không?
59 Bây giờ hãy nhìn xem chàng trai này tối nay, chàng có thể đã
là gì, và chàng là ai, và chàng là gì tối nay. Chàng trai trẻ ấy hiện ở
nơi nào đó. Chàng làmột người. Chàng ở nơi nào đó. Chàng đang
chờ đợi sự Phán xét. Chàng đang chờ đợi đối diện với sự Phán xét
vào Ngày ấy, gạt bỏ đi cơ hội giống như vậy được ban tặng cho
các bạn trẻ, hầu như dưới hoàn cảnh giống như vậy; những bạn
trẻ tốt đẹp, nhân cách tốt, cha mẹ tốt, những gì các bạn có, thậm
chí không phải làmviệc trừ phi các bạnmuốn.Hiểu không?
60 Nhưng có một điều khác đi với điều đó. Có điều gì đó đi
với điều đó. Lời đó, tối nay, không bao giờ chết. Nó vẫn là một
thách thức với mỗi thanh niên, mỗi thiếu nữ, “Hãy Theo Ta.”
Hiểu không?
61 Lời không chết. Bất cứ khi nào bạn nói điều gì, hãy nhớ, cho
dù bạn ngồi trong xe hơi trong nơi kín nhiệm, cho dù nó ở trên
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bục giảng, cho dù nó ở ngoài góc đường phố với bạn trai hay bạn
gái của bạn, bất cứ nơi đâu, nó không bao giờ chết. Nó—nó phải
sống mãi mãi.

62 Khi tôi thấy cô gái đó mà tôi…đêm nọ trong một khải tượng,
cô gái trẻ đẹp, diễn viên Hollywood, và tôi thấy việc cô ấy chết,
vươn tới, cố gắng tìm sự giúp đỡ. Cô ấy bị chết vì cơn đau tim,
Cô Monroe. Và rồi điều đó đã xảy ra trước đó hai năm, và tôi đã
thấy cô ấy chết. Và hai ngày sau cô ấy đã chết.

63 Sau đó, đêm nọ, tôi nghe tiếng của cô gái ấy. Như thế nào?
Những đứa trẻ đã nói với tôi, “Ba ơi, ba đi xuống xem Dòng Sông
Không Trở Lại đó, mọi lúc.” Nói, “Họ chiếu bộ phim giống như
thế, tối nay.” Chúng nói với tôi đêm nào đó sẽ chiếu, một tuần
hay hai tuần nữa. Tôi nghĩ, “Ồ, mình muốn xem bộ phim đó, vì
mình đã đi xuống con sông đó, hai hay ba lần; khoảng năm lần,
mình nghĩ.” Ồ, tôi—tôi muốn xem nó.

64 Và Cô Marilyn Monroe diễn xuất trong phim đó. Ồ, đó là cô
gái tôi đã thấy trong sự hiện thấy. Và cô ấy đó, trong phim, và
những vai diễn, chính vai mà cô đóng trong phim Dòng Sông
Không Trở Lại, khi cô ghi hình phim ấy, có lẽ cách đây mười lăm
năm. Nó là một phim cũ, có lẽ cách đây hai mươi năm. Và cô đã
chết cách đây hai năm. Và cô ấy ở đó lần nữa, sống động, mọi
hành động và mọi lời nói. Hiểu không? Nó vẫn rất nhạy trong
băng từ cho đến khi nó được sống động lại.

65 Không chỉ thế thôi, nhưng mọi thứ mà chúng ta nói thì sống
động. Mọi lời mà chúng ta nói không thể chết. Đến qua phòng
này là những lời giờ này, những hình dáng của con người. Ti-vi
có thể bắt lấy nó. Anh chị em có thể nói ngay tại đây, và người ta
nghe anh chị em nói khắp thế giới, cùng trong giây đó. Thậm chí
trước khi anh chị em có thể nghe được nó trong phòng này, nó
đi khắp thế giới, bằng hoạt động điện tử.

66 Và màn hình vĩ đại của Đức Chúa Trời bắt lấy điều đó. Và
mọi di chuyển và mọi hành động mà anh chị em làm, anh chị
em phải đối diện với nó ở Sự Phán xét. Hiểu không? Vì thế, hỡi
chàng trai trẻ, thật là điều tốt để ngừng lại, suy nghĩ về những
điều này, đấy, bởi vì các bạn sẽ gặp lại nó. Hiểu không?
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67 Chúng ta hãy lần theo chàng trai trẻ này, cơ hội chàng có, và
đặt chính mình vào địa vị của chàng. Và một cô gái, giống y như
Becky và Marilyn, thật giống như bạn đang đứng trong chỗ của
chàng trai ấy, và bạn có thể nghe Tiếng đó vẫn còn sống động.

68 Nó vẫn sống động. Nó vẫn di chuyển. Khoa học nói, “Trong
haimươi năm tới, họ sẽ bắt được Tiếng củaNgài đúng y nhưNgài
đã phán, cách đây hai ngàn năm.” Nó vẫn còn sống động. Giống
như một viên sỏi rơi vào đại dương, sóng không bao giờ ngừng.
Nó vỗ vào bờ, hàng ngàn dặm, và trở lại.

69 Khi một tiếng một khi được nói vào trong không trung như
thế, nó không bao giờ chết. Không có điều gì bạn có thể nói lúc
Phán xét. Nó ở ngay tại đó. Sẽ có Tiếng của Đức Chúa Jêsus Christ
bảo chàng trai trẻ đó, “Hãy theo Ta,” và anh ta quay lưng, trên
màn hình, đầy tiếc nuối, bởi vì anh có nhiều tài sản. Hiểu không?
Chúng ta có thể thậm chí không…Không phải luôn luôn phải là
tiền. Nó có thể là những việc khác. Hiểu không? Bất cứ điều gì
mà chúng ta nắm giữ yêu quí hơn sự kêu gọi đó, xem đấy, nó trở
nên giống như tiền bạc đối với chúng ta. Nó trở nên điều gì đó
làm hư nát chúng ta.

70 Bây giờ chúng ta hãy lần theo chàng trai trẻ này một chút.
Điều gì xảy ra khi chàng quay đi? Chàng không lắng nghe Tiếng
đó củaĐấng Christ. Chàng đi với nhữngngười bạn củamình.

71 Mà, hỡi các bạn trẻ, hết thảy các bạn là những người tốt, các
bạn bắt buộc phải có bạn bè, nhưng hãy xem thử bạn có loại
bạn nào. Nếu người bạn đó đang đi theo Đấng Christ, hãy đi với
người bạn ấy. Cũng là, đi theo Đấng Christ. Nhưng nếu không, thì
đừng đi.

72 Chúng ta hãy nhìn chàng. Chúng ta thấy, có lẽ chàng giữ
những người bạn của mình. Chàng trở nên một quan cai trị lớn.
Chàng là người cai trị lúc ấy. Sau đó, chúng ta thấy chàng rất
thịnh vượng đến nỗi chàng—chàng—chàng phải xây những nhà
kho chứa chứa của cải. Và rồi chàng nói với chính mình, sau khi
đã già, và những mối quan tâm về đời sống trẻ tuổi đã qua đi,
mọi thứ chàng đã làm, có lẽ, đã được tận hưởng.
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73 Khimột ông già haymột bà già, giống như tôi, hay vợ tôi, cha
mẹ các bạn, hầu như họ khó có thể nghĩ về điều gì. Họ không thể,
không muốn đi ra và—và chạy lên chạy xuống đường phố, các
bạn biết đấy, như—như những người trẻ tuổi, và những đàn bà
trẻ. Ngày tháng, và ai sẽ là chồng hay vợ của mình, hay là, xem
đấy, họ không có điều đó trong trí. Họ, họ có con cái, quan tâm
đến chúng. Đó sẽ là tất cả với các bạn, ngàymai, nếu còn có ngày
mai. Hiểu không?

74 Và xem chàng trai trẻ, sau đó, có lẽ với…Có lẽ chàng chưa
hề cưới vợ. Và, tuy nhiên, chàng là nhà cai trị lớn. Và chàng
ngồi trên…

75 Và như ở Giê-ru-sa-lem, tuy nhiên, ngày nay, họ ăn trên mái
nhà, vào lúc này trongngày, khi trời trở lạnh, vàobuổi chiều tối.

Và chúng ta thấy nhân vật khác được mô tả với chàng: một
người ăn xin.

76 Và người này, tuy được nuôi dạy từ thuở nhỏ để—để biết tôn
trọng người lân cận, và biết đối xử với người khác như mình
thích họ đối xử với mình vậy. Xem đấy, bởi chối bỏ sự kêu gọi
đó của Đấng Christ, cuối cùng…Trông giống như, một chàng trai
được lớn lên trong một gia đình như vậy, điều đó sẽ không bao
giờ đi xa khỏi chàng, nhưngnó đã cách xa. Nó đã đi cách xa.

77 Và ở đó có một người nằm ở cổng, tên là La-xa-rơ, xin chàng
thức ăn, mà chẳng được. Người muốn ăn những bánh vụn mà
người nhà giàu này quét xuống, thậm chí không phải cho người
ăn xin, mà cho những con chó. Vàmình đầy ghẻ lỡ. Nhưng người
đó thì rất bảnh bao lịch sự trong xã hội, lúc đó, anh ta không còn
cảm xúc nữa. Anh trở nên tê liệt tình cảm, bởi vì anh đã chối bỏ
lời mời gọi đó của Đấng Christ.

78 Và có lẽ một buổi tối, lúc này, anh ta đang ăn bánhmì nướng
với rượu vang hảo hạng, và những người đàn bà đáng yêu,mang
đầy đồ trang sức, ở chung quanh anh, và những thứ giống như
thế, vớimọi điềumà lòng anh hammuốn, và được nâng cốc chúc
mừng. Một người ăn xin nằmngoài cổng.
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79 Và trước khi rạng đông, sáng hôm sau, anh ta đã ở dưới địa
ngục, kêu la xin La-xa-rơ đến nhỏ nước trên lưỡi anh ta. Sự thay
đổi cảnh tượng.
80 Và anh em để ý, khi anh ta nói, “Áp-ra-ham tổ tôi,” bấy giờ,
anh ta vẫn nhớ rằng Áp-ra-ham là tổ phụ của người Do Thái.
Chàng nói, “Hỡi Áp-ra-ham tổ tôi, xin sai La-xa-rơ xuống đây
nhúng đầu ngón tay vào nước, đặng làm chomátmôi tôi. Những
ngọn lửa nầy đang làm khổ quá đỗi.”
81 Và anh ta nói…và Áp-ra-ham đã nói, “Ấy là, ta không thể làm
điều đó,” nói cách khác. “Và bên cạnh tất cả điều này, ngươi xem
đấy, ngươi đã có cơ hội củamình trong đời.”
82 Anh ta đã có điều đó khi nào? Khi Chúa Jêsus phán, “Hãy
Theo Ta.” Nhưng anh đã bỏ đi. Anh đi theo con đường kiếm tiền.
Và điều đó được thôi, không có gì sai với việc kiếm tiền, nhưng
đi theo Chúa Jêsus trong khi bạn đang làm điều đó. Hiểu không?
Và anh ta đã đi con đường khác, với đámđông.
83 Và anh em thấy, anh ta nói, và Áp-ra-ham nói, “Vả lại, có một
vực sâu ở giữa ngươi và người ấy,mà không ai đã băng qua được,
và sẽ không bao giờ. Họ ở đó không thể đến đây, và những người
ở đây không thể đến đó. Nó đã được chuẩn bị. Không người nào
đã vượt qua hay sẽ vượt qua.”
84 Thế thì hãy nghe anh ta. Anh muốn là một nhà truyền bá
phúc âm lúc đó. Sự kêu gọi mà Chúa Jêsus ban cho anh ta, để—
để đi theo Ngài, đã có, và là một người giành linh hồn, khi còn
trẻ, trở lại với anh một lần nữa. Anh nhớ lại điều đó, rằng anh
có năm người anh em, và còn ở trên đất, và anh đã không muốn
họ ở trong nơi đó.
85 Anh nói, “Hãy sai La-xa-rơ, thế thì, trở lại nói với năm anh
em tôi đặng họ không bị xuống cách nầy.” Nói cách khác, “Tiếp
nhận sự kêu gọi, ‘Hãy Theo Ta.’” Hiểu không?

Nhưng người nói, “Họ, họ sẽ không làmđiều đó.”
86 Anh ta nói, “Vâng, nếu có kẻ chết sống lại, giống như La-xa-
rơ, và trở lại và nói cho họ.”
87 Anh em thấy, điều đó tỏ cho thấy rằng, sau khi chúng ta chết,
anh emvẫn còn ý thức. Người đó đã nhớ lại. Áp-ra-hamnói, “Con
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ơi, hãy nhớ lại, lúc ngươi còn sống.” Hiểu không? Anh em vẫn
nhớ. Anh em khôngmất trí nhớ. Anh emnhớ.

88 Và những ký ức mà người đó có thể có được, và vẫn trong
cùng một chỗ, nhớ lại cơ hội anh ta nghe Chúa Jêsus phán, “Hãy
Theo Ta.” Nhưng anh ta đã đi theo những người sai trật, đám
đông sai trật. Anh ta ở trong đám đông sai trật, và đi tới nơi sai
trật, cuối cùng tới chỗ Đời đời sai trật; bị hủy diệt vào Ngày đó,
cách xa Đức Chúa Trời mãi mãi.

89 Chúa Jêsus cũng đã phánmột lời thật đầy ấn tượng, “‘Dầu có
kẻ chết sống lại đến cùng họ, thì họ sẽ chẳng ăn năn. Vì, chúng
nó đã có luật pháp của Môi-se, và nếu chúng không muốn nghe
điều đó, thì chúng sẽ không nghe dầu có ai từ kẻ chết sống lại.
Chúng nó sẽ chẳng tin vậy.’”

90 Tại sao? Tại sao? Luật pháp đã nói điều gì giống như thế
không? Có. “Hãy làm cho người khác điều gì mà các ngươi muốn
người ta làmchomình.” Và anh ta đã sống dưới luật pháp. Nhưng
anh ta đã để người ăn xin chết nơi cổng nhà mình. Hiểu không?
Anh ta đã—anh ta đã sống dưới những điều răn của Đức Chúa
Trời, và tuynhiênđã không thấyđược Sự sốngĐời đời vĩ đại ấy.

91 Hỡi các bạn trẻ, các em, mỗi người giống như con của tôi.
Các bạn, mỗi người, dường như các con trai và các con gái tôi.
Theo cách nào đó, các bạn, đấy, nói về mặt thuộc linh. Đúng thế.
Chúa là Đức Chúa Trời đã—đã đặt linh hồn các bạn vào sự quan
tâm của tôi, bởi vì các bạn đến, nghe tôi nói. Các bạn tin tôi. Hiểu
không? Và theo một ý nghĩa của từ ngữ, các bạn là các con trai
con gái tôi. Đúng thế.

92 Luôn luôn nhớ, giữ những điều răn củaĐức Chúa Trời làmột
việc lớn. Được nuôi dạy trong một gia đình tốt là một cơ nghiệp
từ Đức Chúa Trời. Và là những người trẻ tốt với những cá tính
như các bạn có, tốt lắm. Tuyệt vời, để có một nền giáo dục. Thật
tuyệt được sống trong xứ sở tự do này. Chúng ta có nhiều điều
để biết ơn.

93 Nhưng có một điều mà các bạn thật sự không thừa hưởng.
Các bạn phải tiếp nhận Nó. Đó là Sự sống Đời đời. Và các bạn chỉ
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làmđiều đó bằng cách đi theo Chúa Jêsus, bằngmột kinh nghiệm
sanh lại. Đừng xao lãng điều đó.
94 Có lần tôi đã nghe một chuyện nhỏ, về một người mà, ồ, anh
ta là người nghèo. Và anh ta—anh ta luôn luôn muốn…Nó giống
như là, câu chuyện cổ tích. Dầu vậy, nó luôn gắn bó với tôi. Và
ngày nọ anh ta háimột đóa hoa. Và bông hoa có phép thuật, bông
hoa trả lời với anh, và nói, “Ông đã bị nghèo suốt đời.” Nó nói,
“Bây giờ hãy cầu xin những gì ôngmuốn, và điều đó sẽ được ban
cho ông.”
95 Anh nói, “Ngọn núi nơi xa kia sẽ mở ra, và tôi sẽ đi đến đó
tìm vàng trong núi.”
96 “Ồ,” nó nói, “ông sẽ phảimang tôi theo với ông bất cứ nơi nào
ông đi. Hiểu không? Ông sẽ phải đem tôi đi với ông. Vì thế, bất cứ
nơi nào có tôi, thì ông có thể cầu xin điều gì ôngmuốn.”
97 Anh bước tới ngọn núi, và ngọn núi mở ra, rồi anh đi vào.
Những cái kệ đầy vàng và kim cương, như những câu chuyện
thần tiên. Anh đặt đóa hoa xuống trên một—trên một cái bàn,
hay, một tảng đá. Và anh chạy và vồ lấy những thỏi vàng rất lớn,
và anh nói, “Ta phải đi nói điều này cho bạn bè. Và bây giờ ta là
người giàu có. Ta cómọi thứbây giờ. Ta phải tỏ ra điềunày.”
98 Và vì vậy bông hoa nói, “Nhưng,” nói, “ông đã quên điều
quan trọng.”
99 Vì thế anh chạy lại và nhặt lên, nói, “Thôi được, có lẽ ta sẽ—
ta sẽ lấy một cục vàng. Ta sẽ lấy một cục bạc.” Và vì vậy anh nói,
“Ta sẽ—ta sẽ nhanh lên, để nói cho nhiều người biết ta giàu như
thế nào, và tất cả những gì ta có.”
100 Và anh ta chạy ra tới cửa, và bông hoa nói, “Nhưng ông quên
điều quan trọng.”
101 Vậy anh chạy trở lại lần nữa. Anh nói, “Ở trong này chúng
ta có đủ mọi thứ vật liệu.” Vậy, anh ta nhặt lên một hòn đá. Anh
nói, “Ta sẽ đi, lấy hòn đá này và chỉ cho người ta thấy loại đá
được làm ra từ núi này, để ta có thể tìm thấy con đường trở lại.”
Hiểu không?
102 Và anh bèn chạy ra cửa, và bông hoa nói, cho…lần cuối cùng
của nó, “Ông đã quên điều quan trọng.”
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“Ồ,” anh ta nói, “ồ, im đi.”

103 Xem đó, anh ta không muốn nghe nữa, “Quên điều quan
trọng,” và anh ta chạy ra ngoài cửa. Và khi đó, cửa đóng lại đằng
sau anh, với bông hoa ở bên trong. Điều quan trọng là bông hoa.
Hiểu không? Thứ quan trọng là bông hoa.

104 Cách đây nhiều năm, khi còn bé, như hết thảy các em, ở đây,
trại chănnuôi gia súc ở trên đây, trên Phoenix. Tôi đã đọcmột bài
báo, về nơi tiềm năng có quặng vàng, một tờ báo vềmột người đi
đào vàng. Lúc đó, không có con đường nào đi qua đây, chỉ những
con đườngmòn bằng cát. Họ vẫn làm nhiều thăm dò vàng ở đây,
anh em biết.

105 Nhưng người đi tìm vàng này đã đến, và anh ta tìm thấy
nhiều tiền, và đào đụng nhiều vàng. Và trên đường về, anh ở
lại trong căn nhà gỗ nhỏ anh đã tìm thấy. Và anh có đem theo
một con chó, và, con—con chó, bị cột ở bên ngoài. Và đêm ấy, có
một kẻ ở ngoài vòng pháp luật đi theo anh, để lấy vàng này. Anh
đã nhặt nó trong những cái mỏ cũ Tây Ban Nha, và anh ta đi vào
với nó. Và con chó bắt đầu sủa.

106 Và người đàn ông đó khôngmuốn bị quấy rầy với con chó đó.
Anh ta nói, “Im đi.” Anh nói, “Ngày mai, ta sẽ đem cái này vào,
tới—tới thành phố.” Và ta sẽ…Đạo đức của câu chuyện là đây. “Và
ta sẽ cân nó, và ta sẽ là một người giàu có. Và ta sẽ mua những
chiếc xe hơi tuyệt vời. Và ta sẽ có đủ loại đàn bà và những bữa
tiệc lớn. Và ta sẽ là một người giàu có, bởi vì ta đã đạt được mục
đích rồi. Ta có vàng ở đây, nhiều lắm.” Và nói, “Ta sẽ…”

107 Và trong khi anh ta cố gắng ngủ, con chó cứ sủa, bởi vì con
chó thấy kẻ cướp đến gần, đang lẻn vào, chờ đợi người đào
vàng đi ngủ.

108 Anh ta đứng dậy lần nữa, và la hét con chó, nói, “Im đi.” Và
con chó đáng thương rên rỉ và cố cảnh báo chủ nó rằng nguy
hiểm đang ẩn núp—ẩn núp. Và khi anh ta…

109 Lần kế tiếp, khi con chó bắt đầu sủa, người tìm vàng lấy khẩu
súng. Anh ta không muốn bị quấy rầy, vì thế anh ta đứng dậy và
bắn con chó. Và người đào vàng đã bị giết chết đêm đó, bởi kẻ
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cướp. Mọi giấc mơ tưởng của anh chẳng ích gì cho anh. Tại sao?
Anh ta làm im đi tiếng cảnh báomình.
110 Không có người nào có thể cố gắng làm điều gì, thưa các bạn
trẻ, sẽ không bao giờ có thể làmđiều gì sai trật, sau khi được nuôi
dưỡng lớn lên như cách của các bạn, trừ phi các bạn cảm thấy
điều gì đó bảomình đừng làm điều đó. Vậy thì, đừng bao giờ làm
nín lặng tiếng đang cảnh báomình.
111 Và luôn luôn nhớ, chấp nhận Tiếng đó mà đã nói, “Hãy Theo
Ta,” và các bạn sẽ luôn đi ra đúng đắn. Tôi tin các bạn sẽ đi theo
đúng. Tôi tin tưởng vào các bạn. Nhưng cứ luôn luôn nhớ rằng
Chúa Jêsus, Tiếng ấy, vẫn sống động trên thế gian tối hômnay.
112 Cũng giống như vậy, nhưmọi tiếng vàmọi lời chúng ta đã nói
còn vẫn sống động, khi tiếng đó phát ra trên sóng trong không
trung. Sự…Xem đấy, các bạn có một máy truyền tín hiệu ở đây
để phát nó đi. Các bạn là người truyền tín hiệu gởi nó đi. Vậy thì
nó có trạm tín hiệu để nhận lấy.
113 Và Chúa Jêsus là Người Phát Tín Hiệu của Lời Đức Chúa Trời,
vì Ngài là—là ba hiệp một của Đức Chúa Trời bày tỏ trong một
Người. Ngài làĐứcChúaTrời hoàn toànvàConNgười hoàn toàn.
114 Và ba hiệp một của Đức Chúa Trời, ba hiệp một của những
thuộc tính của Đức Chúa Trời, là Cha, Con, và Thánh Linh, được
tượng trưng trongmột Người đó, là Đức Chúa Jêsus Christ. Vì thế,
ở đó, Ngài là Lời.
115 Và Ngài là Đấng Phát Tín Hiệu mà đã phán rằng, “Kẻ nào
nghe Lời Ta, mà tin Đấng đã sai Ta đến, thì có Sự sống Đời đời.”
Hiểu không? “Quả thật Tanói cùng các ngươi, kẻ nàonghenhững
Lời Ta, và tin Đấng đã sai Ta, thì được Sự sống Đời đời.” Vậy thì,
Lời đó phát ra từ một Đấng Phát Tín Hiệu. Ngài phán, ngày nọ,
“Quả thật Ta phán cùng các ngươi, nếu các ngươi nói cùng núi
này, ‘Hãy dời đi,’ mà không nghi ngờ trong lòng, nhưng tin rằng
những gì các ngươi nói sẽ ứng nghiệm, các ngươi có thể có được
những gì các ngươi đã nói.”
116 Vậy thì, nếu như các bạn có thể chỉ là trạm thu phát tín hiệu
Đó, bởi sự điều khiển nào đó bên trong của các bạn, bởi đức tin,
nó sẽ dời đi ngay vào trong chu trình của Đức Chúa Trời, đến với
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sự Sanh ra mới, và được sanh lại. Sau đó các bạn sẽ luôn luôn
được tiếp xúc, để nghe Tiếng đó mà sẽ luôn luôn cảnh báo các
bạn khi nguy hiểm đến. Khi những sự việc sai trật, trở nên sai
trật, Nó sẽ luôn luôn là sự cảnh báo cho các bạn. Và rồi, thay
vì ngày nào đó bị giống như chàng trai trẻ giàu có mà chúng ta
đang nói đến; hãy là một người giống như sứ đồ Phi-e-rơ, Phao-
lô, hayngười nàođó giànhnhững linhhồnvề choĐứcChúa Jêsus
Christ. Các bạn hãy làmđiều đó, hỡi các bạn trẻ.

Chúng ta có thể cầu nguyện chứ?
117 Lạy Đức Chúa Jêsus! Tuổi trẻ, những người nam và những
người nữ cho tương lai, nếu có một ngày mai. Chúng con phải
huấn luyện họ, Chúa ôi. Chúng con cảm thấy gánh nặng đó, để
huấn luyệnhọ giống như sẽ có cho tương lai. Nếu không, thì ngày
hôm nay là ngày ấy.
118 Và rồi, Cha ôi, chúng con biết rằng không ai được chấp nhận
trongmắt Ngài. Không xác thịt nào có thể vinh hiển được. Không
học vấn nào, mặc dù những điều này có thể thật tốt, không có
công việc tốt đẹp nào, không có học viện tôn giáo nào, không có
tâm lý học nào, không có điều gì có thể khẳng định Đức Chúa
Trời ngoài Đức Thánh Linh. Ngài là Công Cụ, Chính Đức Chúa
Trời, trong hình thức của Sự sống Đời đời, mà có thể đến với
chúng connhưmột cá nhân. Và chúng con cảmơnvì điềunày.
119 Đúng như được biểu lộ khi Phi-e-rơ xưng nhận tội lỗi. Chúa
Jêsus phán với ông, “Chẳng phải thịt và huyết bày tỏ điều này
cho ngươi. Ngươi không bao giờ học được điều đó ở thần học
viện. Ngươi không bao giờ học được điều đó ở trường nào đó.”
Đó là một việc cá nhân, điều gì đó mỗi cá nhân phải nhận được.
Ngài phán, “Trên đá này Ta sẽ lập Hội thánh Ta, và các cửa âm
phủ sẽ chẳng thắng được hội ấy.” Chúng con cảm ơn vì điều đó,
Chúa ơi.
120 Tiếng đó vẫn còn sống động tối nay. Và vẫn có những trạm,
những tiền đồn, lắng nghe những trạm phát sóng, nhận tín hiệu
từ trạm phát sóng, của đức tin, để có thể tiếp nhận Nó. Chúng
con cầu xin mỗi một trẻ em này sẽ nhận lãnh Điều đó, Chúa ôi,
trong lòng chúng. Và nhớ rằng, không có điều gì làm chúng được
tốt, ngoại trừ chúng…Đức Chúa Trời không phán xét chúng con
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bởi những việc chúng con làm, nhưng bởi những gì chúng con
tin nhận. Chúng con được cứu bởi đức tin của chúng con, không
phải bởi việc làm của chúng con. Vì thế chúng con cầu nguyện,
lạy Cha Thiên thượng, rằng chúng sẽ nắm bắt được khải tượng
giờ này, và thấy và nghe lời mời Đời đời vĩ đại đó, “Hãy đến, đi
theo Ta.”
121 Nguyện xin mỗi một em, Chúa ôi, quăng hết những việc
thuộc về thế gian, đời sống phàm trần, hay chết này. Khi các em
ở đây tối nay, và những mái tóc vàng, và một số những mái tóc
đen, và những cặpmắt đen, vàmắt xanh của chúng, và đangngồi
trong sự tốt đẹp nhấtmà các em từng có.
122 Và như một trước giả vĩ đại đã nói, “Trong buổi còn thơ ấu
hãy tưởng nhớ Đấng Tạo Hóa ngươi, trước khi những ngày gian
nan chưa đến. Lúc đó ngươi sẽ không lấy làm vui lòng.” Làm
sao, Chúa Jêsus ôi, Ngài đã phán với Phi-e-rơ, “Khi ngươi còn
trẻ, ngươi đứng lên và muốn đi đâu thì đi. Nhưng khi ngươi già,
người khác mang ngươi đi đến nơi mình không muốn.” Xin cho
họnhớ, “Bây giờ là ngày ấy. Đây là lúc.” Xin nhậm lời, Chúa ôi.
123 Con tuyên bố mỗi một trẻ em này, cho con của chính con, ở
đây tối nay, cho mỗi trẻ em ở đây. Con cảm thấy Ngài đặt vào
tay con, để canh giữ chúng. Con tuyên bố hết thảy trẻ em này,
từ Sa-tan và từ sự chết, đến với Sự sống trong Đức Chúa Jêsus
Christ. A-men.
124 Xin chúc phước cho các bạn, các bạn nhỏ. Thật vui được nói
đôi lời với các em. Và tôi sẽ trở lại, Billy. Những người bạn nhỏ
tốt quí, thật biết ơn các bạn. Anh Fred, xin Chúa ban phước cho
anh. Xin Chúa ban phước cho chị, chị ơi. 
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