
ĐÈN ĐỎ CHỚP LÊN VỀ DẤU

HIỆU CỦA SỰ NGÀI ĐẾN

 Cảm ơn anh, Anh Neville. Chúng ta cứ đứng một lát để cầu
nguyện, xin chúng ta cúi đầu. Lạy Cha Thiên thượng của

chúng con, chúng con dâng lời ngợi khen Cha về mọi điều mà
mắt chúng con đã thấy và tai chúng con đã nghe. Và chúng con
cảm ơn Ngài, Chúa ôi, bởi vì ngày hôm nay chúng con biết rằng
Ngài là Giê-hô-va Đức Chúa Trời vĩ đại không hề thay đổi đã có
luôn luôn và Ngài sẽ hằng có.

2 Chúng con cảm ơn Ngài vì Chúa Jêsus Christ Đấng đã làm nó
có khả năng thực hiện để chúng con có thể trở lại trong sự thông
công Thiêng liêng với Ngài lần nữa, qua sự đổ Huyết vô tội của
Ngài, để qua sự—sự cầu thay củaHuyết đómà giờ đây chúng con
là các con trai và con gái của Đức Chúa Trời. Tuy chưa xuất hiện
chúng con sẽ là gì lúc cuối cùng, nhưng chúng con biết mình sẽ
được giống như Ngài, vì chúng con sẽ thấy Ngài như Ngài hiện
có. Và, Cha ôi, điều đó đủ hết cho chúng con, chừng nào chúng
con giốngnhưNgài, đứng tronghình thể của ảnh tượngNgài.

3 Và giờ đây, Cha ôi, chúng con khôngmuốn ở vào thời đại nầy
làm theo những việc thuộc về thế gian, nhưng được biến hóa
bởi sự đổi mới của tâm thần mình, bởi Đức Thánh Linh, để Cha
có thể đến và nhận lấy đời sống chúng con vào trong sự quan
phòng của Chính Ngài, và sẽ—sẽ dẫn dắt và điều hướng chúng
con trong những ngày chúng con còn ở lại trên đất, và tán dương
Danh vĩ đại của Ngài.

4 Chúng con cảm ơn Cha về tất cả những điều nầy. Và với sự
trông mong chúng con trông đợi sự thăm viếng của Cha ở với
chúng con tối nay khi chúng con nhóm lại bây giờ, và tin rằng
Ngài sẽ đáp ứng chúng con như Ngài đã hứa. Nhơn Danh Chúa
Jêsus Christ. A-men.

Mời ngồi.
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5 Tin rằng chính Đa-vít đã nói, “Tôi vui mừng khi người ta nói
với chúng ta, nói với tôi, ‘Chúng ta hãy đi vào nhà của Chúa.’”
Và chúng tôi thật rất biết ơn được ở đây tối nay, và cảm thấy
đó là một đặc ân có cơ hội lớn này để—để được ở đây, nói với
anh chị em.

6 Tôi đang thực hiện một số băng ghi âm. Vì thế tôi vừa nhìn
lại trong phòng xem thử các anh em có đang thực hiện các băng
ghi âm không. Bây giờ nó—nó đang chạy, các băng ghi âm đang
chạy. Được rồi. Mục đích của điều nầy, là, tôi đã hứa về việc gởi
ra những Sứ điệp, sắp đến, được ghi âm ở đền tạm tại đây. Bây
giờ chúng ta…

7 Tôi muốn nói đôi điều về sáng nay. Hôm nay, ngay sau buổi
trưa, đúng hơn là, khi chúng ta kết thúc buổi nhóm sáng, điều gì
đó đã xảy ra mà có lẽ một số anh em không có mặt tại đây và đã
không nghe về điều đó. Tôi đang kết thúc buổi nhóm, và tôi đang
nói từ bục giảng ở đây, nhìn thấymột anh em đang đứng ở ngoài
đây bắt tay với nhiều người, tên là AnhWay, chúng ta gọi anh ấy
ở đây. Vợ anh ấy làmột y tá giỏi có bằng cấp.

8 VàAnhWay làmột trong những đầy tớ củaĐức Chúa Trời, và
anh cũng làm việc trong công tác ngoài đời, nhưng có sự kêu gọi
trong lòng, trong nhiều năm, với cánh đồng của công tác truyền
giáo. Anh cảm thấy được Chúa dẫn dắt sẽ mang anh đến đây và
chờ đợi chức vụ nầy ở đây cho đến khi tiếp nhận mạng lịnh tiến
lên vào công trường truyền giáo. Cách đây vài ngày, nói với anh,
và có cuộc trò chuyện ngắn với anh và vợ anh.

9 Và sáng nay, khi tôi thú nhận về trạng thái tâm thần không
ổn định, tôi nhắc đến Anh Way cũng có sự phức tạp, mà chắc là
bình thường giữa tất cả mọi người, và vào một—một lúc sau đó,
Anh Way bị tác động trong một cơn đau tim và ngã xuống chết
trên nền nhà. Và tôi thấy vợ anh, và tôi chú ý…Tôi đã ở gần nhiều
người sắp chết, và tôi—tôi không phải—phải nói điều nầy.

10 Tôi thích khoe khoang về Chúa Jêsus Christ và quyền năng
Ngài. Nhưng vào lúc nầy tôi nghĩ chúng ta không bao giờ nên
khoe khoang về Ngài trong bất cứ cách nào với điều gì đó Ngài—
Ngài—Ngài đã không làm. Nhưng tôi đã thấy Chúa Jêsus Christ



ĐÈN ĐỎ CHỚP LÊN VỀ DẤU HIỆU CỦA SỰ NGÀI ĐẾN 3

khiến người chết sống lại, nhiều lần, sự kiểm chứng, không thể
sai lầm của bác sĩ để chứngminh.

Chẳnghạn, ở Connecticut vừamới đây, trongmột buổi nhóm,
đang ngồi trong một thính phòng lớn, quen thuộc…loại thính
phòng nổi tiếng nào đó, có Tiến sĩ Barton, một bác sĩ Cơ-đốc trên
bục với tôi, bác sĩ y khoa. Và có một phụ nữ Cơ-đốc có tiếng tốt,
bà là một người đàn bà giàu có, đáng yêu. Hầu như bà ngồi phía
bên trái tôi. Và tôi đã gọi hàng người xin cầu nguyện, và tôi để ý
người đàn bà đột nhiên…

11 Khi người nào, tim họ ngừng…Các bạn có thể nhắm mắt lại,
nhưng khi bạn bị sốc với sự chết, khi tim các bạn ngừng đập,
nhãn cầu của bạn thật sự trợn ngược, và phần màu trắng của
mắt bạn đẩy ra. Và tôi để ý điều đó khi bà ấy ngã xuống. Và họ
đã nhanh chóng gọi bác sĩ y khoa đến, và ông đã chạy đến bà ấy
để xemmạch, và lắc đầu, đặt bàn tay trên bà, và để tai nghe tim
bà. Và bà ấy đã chết. Bà ngã xuống nền nhà, và con gái bà la lên,
làm gián đoạn buổi nhóm. Tôi tiếp tục, bởi vì tôi không có lời nào
của Chúa dành cho người đàn bà ấy. Và tôi tiếp tục.

12 Họ đã nói điều gì đó về kiếm Anh Branham. Và họ nói,
“Chúng ta không muốn gọi anh ấy trong hàng người xin cầu
nguyện, bởi vì anh ấy ở dưới sự phân biệt.” Và họ nói, “Gọi
Branham con,” đó là Billy. Và Billy, đó là lúc người đàn bà đã
chết, cậu ấy không muốn…

13 Anh em biết, nhiều người nghi ngờ về người nào đó đang
chết. Đó, đó là—đó chỉ là một cái vỏ. Không có gì ở đó cả. Điều
đó, nhiều người nghĩ lạ thường. Rằng, người ấy, chính họ không
ở đấy; họ đã tiếp tục di chuyển. Và vì thế cậu ấy e ngại đi—đi lại
gần người đàn bà ấy, bởi vì bà đã chết.

14 Và lúc đó lập tức Đức Thánh Linh phán với tôi. Từ chỗ của
mình tôi quay lại, bước xuống, đến gần nơi người đàn bà nằm.
Và đúng khi bắt đầu đến chỗ bà, Đức Thánh Linh đã phán với
tôi; và tôi đã nói, “Hỡi Mary!”

15 Bà ấy nói, “Vâng, Anh Branham.” Bà đã sống lại. Và—và bà
chưa bao giờ thấy chúng tôi trước đó. Và đó là lần đầu tiên trong
buổi nhóm.
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16 Sau đó ở Shawano vừa mới đây trong, ồ, tôi có thể nói, trong
khoảng, cách đây bốn, hay năm năm, vừa qua, tôi đang giảng ở
kho quân cụ một đêm nọ. Và có một đám đông nhiều người. Và
một trưởng lão, tôi đoán khoảng támmươimấy tuổi, và người vợ
thân yêu của ông, họ là tín đồ Lutheran bởi đức tin, đi nhà thờ
Lutheran lớn nổi tiếng ở đó. Tôi quên tên nó lúc nầy. Đó là sự
nhóm họp những tín đồ Lutheran lớn nhất ở nước Mỹ, ở một sự
nhóm lại đơn giản, của thuộc viên giáo hội. Và thật là một vùng
lớn dành cho tín đồ Lutheran. Và trong khi tôi đang giảng, tôi để
ý người đó, đầu đưa ra phía sau như thế ; còn tay người đó đưa
ra, và anh ta buông thỏng, chết trong ghế ngồi. Và vợ anh bắt đầu
la lên, và chị hét lên, “Ai giúp tôi với! Ai giúp tôi với!”
17 Và tôi nhìn. Tôi nói, “Mọi người cứ ngồi tại chỗ, giữ im lặng.”
Hiểu không? Tôi chờ đợi Chúa ban cho tôimột lời. Và—và tôi…Sa-
tan…Tôi vừa chuẩn bị sự kêu gọi tin nhận, và ngay lúc nó muốn
tỏ cho thấy chính nó.
18 Vì thế anh em có bao giờ để ý khi anh em bắt đầu kêu gọi,
ngay cả những đứa bé bắt đầu la khóc, và những việc như thế
không?Đó là Sa-tan. Anh em làngười thiêng liênghiểuđiềuđó.
19 Vậy Chúa cho tôi biết tên anh ta, và tôi đã gọi anh, và anh ta
trở lại với sự sống ngay như thế .
20 Và sáng nay khi tôi quay lại, đấy, và tôi đã thấy, nhiều lần,
Chúa Jêsus đãmang người chết sống lại. Đứa bé ởMexico đã chết
lúc chín giờ sáng hôm ấy, và đây là giữa mười và mười một giờ
đêm đó nó trở lại với sự sống. Và—và đó là lời làm chứng không
gian dối với sự xác nhận của bác sĩ về điều đó, đấy, rằng đứa bé
đã chết trong văn phòng của ông lúc chín giờ sáng hôm đó. Tôi
nghĩ nó bị bệnh viêm phổi. Và đứa bé đang sống ngày hôm nay,
theo như tôi biết. Và điều đó đã xảy ra trước, ồ, chao ôi, ba mươi,
hay bốnmươi ngàn người.
21 Và rồi sáng hômnay tôi thấy AnhWay của chúng ta, như anh
đang ngồi, anh ấy đang ngồi ngay ở đây bây giờ. Nhưng như anh
đang ngồi ngay ở đâu đó trong đây, anh đang đứng. Còn chúng
ta đang hát, và, “Vinh hiển thay, vinh hiển thay, halêlugia,” và
bắt tay nhau. Tôi để ý anh khi điều đó đập vào anh, và đầu anh
ngã lui. Anh ấy, AnhWay, không được ban cho những điều giống
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như ngất xỉu hay hành động giống như thế. Và, anh ấy, tôi thấy
anh ngã người ra phía sau. Và tôi thấy vợ anh, là y tá có bằng cấp,
kiểm tranhịp tim của anh. Và chị la lên; nóđã khônghoạt động.

22 Và—và lúc đó tôi tin đó là Chị Nash, một quí bà ở đây, một
chị em người da màu đến với hội thánh, một số người bắt đầu
chạy về phía trước. Và lúc bấy giờ chị ấy, Bà Way, cứ đưa tay
lên phía tôi để đến qua bục giảng. Và tôi nói, “Mọi người giữ im
lặng, cứ ngồi tại chỗ mình.” Đừng bao giờ để họ bị kích động
trong những lần đó. Hiểu không? Đó là điều Sa-tan muốn làm.
Cứ chờ xemNgài phán điều gì. Nếu người nào đó đang di chuyển
tới miền Vinh hiển, ồ, chúng ta phải chết lúc nào đó, không nơi
nào tốt hơn là trong nhà thờ, vì thế—vì thế nên ngay trong nhà
Chúa. Vì thế nên…

Nhưng người đàn ông đó quay trở lại. Tôi nghĩ có lẽ điều gì
đó đã, anh ấy đã ngất xỉu hay điều gì đó đã xảy ra với anh ta,
trong cách ấy. Nhưng khi tôi nhìn, và đầu anh ta quẹo lại gần
như cách nầy, và thấy bên trong, phần dưới mắt anh, bị đẩy ra
ngoài. Các bạn không thể nhắm lại, các bạn không thể để con
mắt mình trong tình trạng đó; chính là trái tim đang ngừng đập
đã làm cho con mắt như thế. Và tôi đi qua đây, và anh ấy…Có
người nào đó, một người tốt bụng, đã đặt một…cái gì đó để dựa
đầu anh lên. Và ở đó chân, tay anh, và cả người anh, cứng đơ. Nó
đã ngừng hoạt động. Mặt anh đen như chiếc áo khoác của tôi,
đen hơi đỏ đỏ, còn mắt anh trợn ngược. Và tôi biết là cơn đau
tim. Tôi biết chúng làm gì và cách chúng lộn lại như thế nào; bất
cứ ai khác đã từng thấy điều đó. Vì vậy tôi đặt tay lên mạch anh,
và không có nhịp đập nào hơn trên bàn giấy này. [Anh Branham
gõ vào cái bục giảng bằng gỗ—Bt.] Không có gì cả. Đây là vợ anh,
một y tá có đăng ký hành nghề, người đã kiểm tramạch của anh.
Không có nhịp đập nào cả.

23 Rồi, ngày khác trong khi tôi ở với Anh Way có một sự phân
biệt ở đây, tôi thấy rằng anh có tiếng tim đập rì rầm, dù sao đi
nữa. Thế nên tôi nghĩ, “Nó đây rồi.” Vì thế tôi đặt tay trên anh
ấy. Tôi nói, “Lạy Chúa kính yêu, con gọi, linh hồn anh em con,
nhơn Danh Chúa Jêsus Christ, cho sự sống anh ấy trở lại.” Và
Chúa Giê-hô-va biết, và Kinh Thánh Ngài ở đây trước tôi, cảm
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thấy như, khi tôi đặt tay trên mạch anh ấy…Và như tôi biết sẽ
trả lời cho điều nầy vào Ngày Phán xét nếu nó sai. Và cảm thấy
nhịp đập của anh nhanh, gấp bốn hay năm lần, nó đập, bum,
bum, bum, bum, bum; và rồi bắt đầu chậm dần, đập, bum, bum,
bum, bum.

24 Và anh ấy cố gắng mở miệng nói điều gì với tôi. Và cố mở
miệng, và nói ngọng nghịu, hầu như, cố nói điều đó. Và anh bật
ra những chữ, “Anh Branham.” Sau đó trông giống như anh đi
vào giấc ngủ trở lại hay điều gì đó, và tôi chờmột chút nữa, kiểm
tra lạimạch của anh lần nữa; nó đang đập bình thường. Và rồi tôi
nhìn lại lần nữa, và anh nhìn qua tôi. Và anh hầu như, tôi thấy,
anh không tự chủ được; anh không biết mình ở đâu, nhưng tim
anh đang đập bình thường. Và Đức Chúa Trời đã gọi sự sống của
anh trở lại với anh lần nữa.

25 Chonên tôi—tôi nói rằng trong sự tôn kínhChúa Jêsus Christ,
Đấng Chính là Đức Chúa Trời không hề thay đổi, rằng khi…Sáng
nay tôi đã giảng dài, vượt quá thì giờ của mình, và mệt mỏi và
kiệt sức. Và có thể có hai điều. Ngài cũng trở nên mệt mỏi, hay
khi tôi nói có tình trạng không ổn định, không chỉ để—để làm
anh em tôi ầm ĩ lên, như chúng ta có thể nói điều đó, bởi vì tôi
đã có…tôi đang thú nhận tình trạng phức tạp của mình. Và tôi
đoán nếu như tối nay tôi có thể hỏi, trong cử tọa nầy, “Bao nhiêu
người ở đây biết mình có tình trạng phức tạp?” trên thực tế mọi
cánh tay sẽ giơ lên. Điều đó anh có thể biết, AnhWay, cứ để tôi tỏ
cho anh em thấy đó là sự phân biệt hay không. Bao nhiêu người
biết rằng mình có tình trạng phức tạp, hãy đưa tay lên. Nhìn đó
kìa! Hiểu không? Nhưng tôi—tôi không biết nếu điều đó làm tôi
bị sốc để nói điều đó với Anh Way, lấy ví dụ như tôi có thể đang
quở trách anh ấy hay điều gì đó, lúc ấy, rằng anh đã rơi vào trong
tình trạng nầy, và Chúa Jêsusmang anh ấy trở lại.

26 Bây giờ tôi—tôi là…nghĩ rằng Đức Chúa Trời không hề thay
đổi mà đại Thánh đồ Phao-lô đại diện trong thời của ông, khi
ông đã giảng dài một đêm nọ, và một người đã rơi xuống và sự
sống ra khỏi người đó; và Phao-lô, đến nghiêngmình trên người,
bởi ân điển Chúa, nói lại với cử tọa, “Sự sống còn ở trong người.”
Tôi—tôi nghĩ rằng điều đó chứngminh với chúng ta, hay nếu các
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bạn chưa bao giờ thấy điều đó trước đây, rằng Đức Chúa Jêsus
Christ hômqua, ngàynay, và chođếnđời đời khônghề thayđổi.
27 Và rồi có thể là điều nầy, mà tôi đã cố gắng nghĩ về nó chiều
nay. Rằng, tôi đã đứng ở đây, với tất cả tấm lòng nói với các bạn
hoàn toàn Lẽ thật, và nói với các bạn về sự lo sợ bối rối của tôi, và
khiến tôi công khai thú nhận, bởi vì…và nhờ anh em cầu nguyện
để bên trong tôi sẽ được biến đổi hướng về dân sự, hầu cho tôi
có thể làm như Chúa đã làm. Và để chứng thực rằng Ngài vẫn
sẽ sai tôi đến cánh đồng truyền giáo, Ngài để điều đó xảy ra để
tỏ cho thấy rằng Ngài vẫn chữa lành người đau, ừ-m, đấy, khiến
người chết sống lại. Và tôi nghĩ nó không gì hơn là sự chứng thực
về những gì tôi đã giảng dạy, và đã được làm chứng về Nước Đức
Chúa Trời. Và đó là điều đi theo sự điều khiểnmà Ngài vừa phán
bảo Anh Roberson ở đó, và một người khác trong các anh em
đồng lao. Vậy thì chúng ta yêuNgài vì điều đó.
28 Và chúng ta biết ơn tối nay rằng Anh Way ở với chúng ta tối
nay. Và chắc chắn Chúa đã không kết thúc với anh em chúng ta,
nếu không thì anh ấy đã đi vào sáng nay. Có điều gì đó cho Anh
Way để làm. Và tôi muốn anh biết, AnhWay à, rằng toàn thể hội
thánh nầy, với chính tôi, sẽ cầu nguyện để Chúa sẽ tỏ cho anh
kế hoạch của Ngài dành cho đời sống anh và vợ anh; và, ngay
khi nó được cụ thể hóa, sẽ đặt anh vào nơi đó. Tôi tin chắc Ngài
sẽ làm điều đó, Anh Way. Và hết thảy chúng ta, như là những
Cơ-đốc nhân, sẽ cảm ơn cho AnhWay. Đúng thế không, thưa hội
thánh? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Tôi sẽ cầu nguyện để anh
ấy và ChịWay sẽ tìm thấy vị trí củamình trong Chúa, cho sự hầu
việc của họ trong đời sống.
29 Bây giờ, tôi cũng muốn nói với Anh Way. Tôi đến sớm để có
thể nói với anh ấy và tìm thấy thái độ của anh thật sự là gì, hay
điều gì đã xảy ra. Và anh ấy không biết. Thấy đó, nó vừa mới đi
ra, và anh ấy chỉ ngã xuống và không biết gì. Chỉ thế thôi.

Anh Way đang muốn và đã hỏi có người nào trong tòa nhà
này định đi xuống dưới Arkansas không, thứ Ba hay bất cứ khi
nào các bạn đi, đến—đến với buổi nhóm nầy. Bây giờ, nó—nó có
lẽ là một buổi nhóm rất nhỏ. Đó là tình anh em gặp nhau. Và tôi
nghĩ nó hầu như ởmột khu rừng nào đó, hay điều gì khác, đường
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đi lên. Và có lẽ sẽ không có quá nhiều người, tôi—tôi đoán, ở buổi
nhóm, bởi vì, thành thật mà nói, họ thậm chí không biết tôi đang
đến, cho đến lúc này. Hiểu không? Và vì vậy bạn bè tôi chung
quanh ở đó, có lẽ là một hay hai đêm trước, ngay cả những bạn
bè tôi ở Arkansas, họ sẽ biết tôi xuống ở đó, sẽ có mặt tại buổi
nhóm. Nhưng nếu ai định đi, vàmuốn có chỗ để người nào đó lái
xe với họ, AnhWay sẽ vuimừng làmđiều đó. Anh ấynói để thông
báo rằng anh sẽ không phải đặt gánh nặng trên nhiều người, để
chăm sóc anh trong khi anh ở đấy, bởi vì anh có thể làm điều đó.
Nhưng anh ấy, nếu người nào đó đi, sẽ là một dấu hiệu với anh
rằng Chúa sẽ yêu thương anh, hay sẽ là ở trong—là ở trong ý chỉ
của Chúa dành cho anh để đi xuống. Vì thế tất cả anh em biết
Anh Way, đang ngồi ở trong góc tại đây. Nếu người nào muốn,
mà định đi xuống, và có một chỗ chomột hành khách thêm, anh
ấy sẽ hân hạnh làm việc đó.

30 Và rồi tối Chúa nhật kế tiếp, ý Chúa, tôi sẽ—tôi sẽ trở về, hay
đúng hơn là, sáng Chúa nhật kế tiếp. Và—và nếu Anh Neville có
lớp trường Chúa nhật, và khi nó kết thúc, tôimuốn thực hiệnmột
băng ghi âm khác nếu có thể được. Và nếu tôi không nhầm, tôi
nghĩ mình sẽ nói về Đời Sống Bạn…Đời Sống Bạn Có Xứng Đáng
Với Phúc Âm Không? Đó, đó là, hay là, vợ Bạn…Đời Sống Có Xứng
Đáng Với Phúc ÂmKhông? Đó là điều tôi muốn nói.Đời Sống Bạn
Có Xứng Đáng Với Phúc Âm Không? Và tôi muốn thực hiện băng
ghi âm về đề tài ấy, nếu Chúamuốn.

31 Còn bây giờ, tối nay, tôi đã thông báo ngày hôm nay rằng tôi
sẽ thực hiện băng ghi âm. Vàmục sư, tôi không nghĩ thậm chí đã
giảng; vừa gọi tôi ra, và để nói ở bục giảng đây. Bây giờ, thế thì tôi
không biết…Bây giờ, nếu họ thực hiện những băng ghi âm, nếu
các bạn dường như thấy mệt mỏi hay điều gì đó, các bạn muốn
đi ra, cứ im lặng như có thể được, bởi vì chúng ta không…Đấy,
những—những máy vi âm nầy rất, rất nhạy, và chúng ghi được
tiếng ồn nhỏ. Và chúng ta đang làm, cố gắng thực hiện những
băng ghi âmnầy chomột chức vụ có tính quốc tế.

32 Và tối nay tôi muốn thông báo chủ đề của tôi như…sau khi
tôi—tôi đọc Lời Đức Chúa Trời, tìm thấy trong Phúc âm theo
Thánh Ma-thi-ơ, chương thứ 24. Của Phúc âm theo Thánh Ma-
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thi-ơ, chương thứ 24, và chúng ta hãy bắt đầu bây giờ ở câu thứ
32 và đọc lời Kinh Thánh.

Bây giờ hãy nghe lời ví dụ về cây vả; Khi vừa lúc
nhành—nhành non, lá mới đâm, thì các ngươi biết mùa
hạ gần tới.

Cũng vậy, khi các ngươi thấymọi điều nầy, khá biết rằng
điều đó ở gần, thậm chí ở ngay trước cửa.

Quả thật, Ta nói cùng các ngươi, dòng dõi Nầy chẳng
qua, cho đến khi mọi điều nầy sẽ ứng nghiệm.

Trời đất sẽ qua, nhưng lời Ta nói sẽ chẳng qua đi.

Nhưng về ngày và giờ đó, chẳng có ai biết chi cả, không,
không thiên sứ nào trên trời biết, song chỉ một mình Cha
biết mà thôi.

Nhưng như đời Nô-ê thể nào, khi Con Người đến cũng
thể ấy.

33 Bây giờ trong việc đọc của chúng ta, chúng ta thấy tối nay,
như chúng ta đã đọc, phần đầu của chương nầy đọc thấy rằng
các môn đồ đã gọi Ngài lên trên núi, ngọn núi, và thưa với Ngài,
“Dấu hiệu của sự tận thế sẽ là gì? Dấu hiệu của sự Ngài Đến sẽ
là gì? Và khi nào sẽ là lúc không còn hòn đá nào chồng trên hòn
đá khác, trên đền thờ?” Lúc bấy giờ Ngài tiếp tục trả lời. Thấy ở
đây ở câu thứ nhất.

…Chúa Jêsus đi ra, và ra khỏi đền thờ, và đương đi, thì
mônđồ đến gầnNgài…để chỉ choNgài xem tòa nhà, thuộc
về đền thờ.

Và Ngài phán cùng họ rằng: Các ngươi có thấy mọi
điều nầy chăng? Quả thật Ta nói cùng các ngươi, Ở đó
sẽ không còn một hòn đá nào chồng trên một hòn khác,
mà không bị đổ xuống.

Vàmônđồ củaNgài…VàkhiNgài đươngngồi trên núi…
(xin lỗi)…khi Ngài đương ngồi trên núi Ô-li-ve, các môn
đồ tới riêng cùng Ngài, nói rằng: Xin phán cho chúng tôi
biết, lúc nào những sự nầy sẽ xảy ra? Và có điềm gì chỉ về
sự Chúa đến, và sự tận thế?
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34 Xem đấy, họ hỏi ba câu hỏi, và Ngài đã đáp lại ba câu. “Khi
nào sẽ là lúc không còn hòn đá nào chồng trên hòn đá khác? Dấu
hiệu về sự Ngài Đến là gì? Và còn về sự tận thế?” Và nhiều, tôi
nghĩ, rằng nhiều anh em chúng ta phạm sai lầm bằng cách cố
gắng áp đặt tất cả điều đó cho sự Ngài Đến. Nhưng Ngài đang trả
lời ba câu hỏi khác nhau mà đã hỏi Ngài. “Tại sao sẽ là lúc mà sẽ
không còn một hòn đá nào trong những hòn đá nầy còn lại trên
hòn đá khác; khi nào điều nầy sẽ xảy ra? Và dấu hiệu của sự Tái
lâm Ngài sẽ là gì? Và dấu hiệu của sự tận thế sẽ là gì?” Đấy, ba
câu hỏi khác nhau. Và Ngài khởi sự trả lời từng câu một, về khi
nào “những hòn đá sẽ không còn chồng trên hòn đá khác.” Và
rồi sau khi Ngài trả lời xong các câu hỏi, thì Ngài khởi sự, “dấu
hiệu về sựNgài Đến.” Và rồi tiếp theo, “sự tận thế.”

35 Bây giờ chúng ta để ý ở đây một trong những điều tôi muốn
nói tối nay, là Đèn—Đèn Đỏ Chớp Lên Về Dấu Hiệu Của Sự Ngài
Đến. Và chúng ta sẽ đang sống tối nay trong thời Nô-ê, “Sự Con
Người đến cũng thể ấy.” Và bây giờ điều nầy đập vào tôi ngày
nọ, và tôi nghĩ mình có thể cố gắng ghi âm điều nầy và nói dựa
trên điều nầy. Và viết xuống nhiều câu Kinh Thánh ở đây mà tôi
muốn nhắc đến, có thể, và—và đọc, một chút.

36 Nhưng lúc bấy giờ Chúa Jêsus chúng ta được hỏi câu nầy, và
Ngài đã cho họ về dấu hiệu của sự Ngài Đến. Và rồi lập tức Ngài
phán điều nầy, “Trời đất sẽ qua đi, nhưng Lời Ta sẽ chẳng qua
đi.” Và sau đó Ngài phán, “Hãy học biết ví dụ về cây vả. Khi nó
đâm nhành non, thì các ngươi biết mùa hạ gần tới. Vậy khi các
ngươi thấy mọi điều nầy xảy ra, hay được bày tỏ, khá biết rằng
thì giờ gần đến. Và dòng dõi nầy sẽ chẳng qua trước khi mọi điều
nầy sẽ xảy đến.” Dòng dõi gì? Dòng dõi mà đang thấy sự bỏ đạo
mà tối nay chúng ta đang nói về.

37 Vậy nên khi tôi nghĩ về đề tài của tôi, như một đèn đỏ chớp
lên về sựTái lâmcủaNgài, nónhắc tôi về sự chờđợi ởmột nhà ga,
khi một hay nhiều người đứng khắp nơi, như nhiều người trong
chúng ta, khi chúng ta đang đợi tàu lửa. Và chúng ta không thể
nghe tàu lửa, hay anh chị em không thấy nó, nhưng anh chị em
biết ấy là—ấy là giờ. Có lẽ người điều vận xe lửa nói, “Nó đến trễ
một—một chút. Nó không đúng giờ hoàn toàn, nhưng chúng ta
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không biết chính xác khi nào, nhưng chẳng bao lâu nó sẽ đến.”
Và chúng ta sẽ đi dạo quanh nhà ga, bỏ tay trong túi, và ngồi trên
các va-li của mình, và đi ra và mua một bao đậu phụng, và nói
chuyện với…người nào đó băng qua đường. Nhưng đột nhiên
chúng ta thấy điều gì đó xảy ra. Có tiếng ồn ào xảy ra ở ngoài
đường ray. Và khi đó, những cánh tay hạ xuống, và đèn đỏ bắt
đầu chớp lóe lên. Đó là gì? Xe lửa đến từng đoàn. Mặc dầu anh
emkhông nghe tiếng nó,mặc dù anh emkhông thể thấy nó, song
đèn đỏ chớp lòe đó và cánh tay phất xuống chỉ cho thấy xe lửa
đang đi vào. Và rồi nếu anh em muốn ra đi trên tàu lửa đó, tốt
hơn anh em nên ném bao đậu phụng xuống, ngừng nói chuyện,
đứng dậy xách hành lý, và sẵn sàng nếu không thì anh em có thể
bị để lại đằng sau, bởi vì nó chỉ ngừng lại địa phương trong chốc
lát. Nó sẽ đi. Nếu anh chị em vẫn đứng im để tán gẫu, người lân
cận băng qua đường phố, anh chị em sẽ bị để lại đằng sau.
38 Huống chi đó là, thế thì, khi chúng ta thấy một dấu hiệu lóe
lên rằngNgài đang đến! Con tàu Phúc âmquen thuộc sẽ đi ngang
qua, chẳng bao lâu nữa. Và khi chúng ta học hỏi tối nay về chủ
đề lớn này, dấu hiệu lóe lên, khi Chúa chúng ta ngồi trên núi và
nói với họ những điều nầy sẽ xảy ra, “Như việc đã xảy ra trong
đời Nô-ê thể nào, sự ConNgười đến cũng sẽ thể ấy.”
39 Bây giờ chúng ta cần đi trở lại, một chút, và tìm xem chúng
ta có thể thấy điều gì không trong thời nầy mà có sự tương đồng
với thời Nô-ê. Và rồi chúng ta có thể nói lúc đó chúng ta ở đâu
trong ngày mà Chúa chúng ta nói đến, xem thử chúng ta có thể
tìm thấy thật sự sự tương đồng nào của thời Nô-ê không. Để làm
điều này, tôi nghĩ chúng ta nên trở về với Sách Sáng thế ký, với
thời Nô-ê. Và nếu anh chị em muốn lật với tôi, nếu anh chị em
muốn, trong Thánh Kinh, quay lại với Sáng thế ký chương thứ 6,
và đó là thời nước lụt, và đạo đức và tình trạng của thời đó, Sáng
thế ký chương thứ 6. Bây giờ, chúng ta cần đọc, thấy và so sánh
thời đó với thời nay. Để ý.

Và xảy ra, khi loài người khởi thêm nhiều trên mặt
đất,…

40 Chính lời đầu tiên giới thiệu cho chúng ta có một ánh sáng
lóe lên hoàn toàn rằng ngày đó đã gần, vì không hề lần nào trong
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cả lịch sử từng có rất nhiều người, và quá nhiều người thêm lên
nhanh, như chúng ta có ngày nay, cho đến nỗi khó để kiếm một
nơi để ở lại. Và rất nhiều người thêm lên trên đất, cho đến nỗi
khoa học nói, rằng, “Nếu nó tiếp tục thêm nhiều lên như đã xảy
ra, trong hai mươi năm nữa sẽ không có đủ lương thực trên trái
đất cho con người.” Tạp chí Bạn đọc, tôi nghĩ thế, đã trích dẫn
điều đó, rằng, “Sẽ không có lương thực cho con người, họ gia
tăng quá nhanh.”

41 Chúng ta có thể nhìn khắp nơi và thấy rằng những nơi mà
trước đây là đồng vắng đã trở thành đô thị, và tuy nhiên sự kiểm
soát sanh sản hoành hành lớn nhất chưa từng có. Tôi tin điều đó
đã được nói về Chicago…Tôi hi vọng tôi không trích dẫn nhầm
lẫn những con số nầy. Nhưng những trường hợp đã đăng ký thực
sự, ba mươi ngàn ca phá thai cứ mỗi sáu mươi ngày, ở Chicago.
Những trường hợp phá thai mỗi sáu mươi ngày, đã đăng ký!
Còn những người không hề đăng ký thì thế nào? Thấy không,
chỉ trong một thành phố lớn bốn triệu dân! Còn cả thế giới thì
sao? Và tuy nhiên dân số quá đông đến nỗi điều đó họ thậm chí
không thể quan tâm đến sự…

42 Ấn-độ, họ đang cố trở nên…để làmgián đoạn phần con người
của đàn ông, và làm cho họ trở nên vô sinh, để con cái không thể
sinh ra được, bởi vì họ thì—họ ở trên đà gia tăng như vậy. Bốn
trăm bảymươi triệu, vào lúc nầy, ở Ấn độ.

43 Còn Trung Hoa, nơi gia tăng lớn hơn thì thế nào, nước Nga
và cùng nhiều nước khác trên thế giới thì sao? “Khi con người
bắt đầu gia tăng trênmặt đất.” Hiểu không? Bây giờ chúng ta trở
lại với thời kỳ tiền đại hồng thủy.

…và khi loài người đã sanh được con gái rồi,

Và các con trai của Đức Chúa Trời thấy con gái loài
người đẹp; và họ bèn lấy chúng làm vợ…tất cả người nào
họ chọn.

Và CHÚA phán rằng: Thần Ta sẽ chẳng hằng ở trong loài
người luôn; trong điều lầm lạc, loài người chỉ là xác thịt;
tuy nhiên đời người sẽ là một—một trăm hai mươi năm
mà thôi.
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Và đời đó và đời sau, có những người cao lớn trên mặt
đất; và cũng sau họ…các con trai Đức Chúa Trời ăn ở…
với con gái loài người, mà sanh con cái với họ; và ấy là
những người mạnh dạn ngày xưa là tay anh hùng,…có
danh.

44 Ồ, thật là một—một đề tài tuyệt vời mà chúng ta có ở đây!
Hiểu không? Bây giờ, một trong những việc trước tiên tôi muốn
các bạn để ý, rằng các—các con trai của Đức Chúa Trời thấy các
con gái của loài người,màhọ thì đẹp. Bây giờ tôi không…Tôi đang
chỉ ra điều nầy cho cả thế gian. Nhưng không bao giờ có lần nào
trên trái đất, như tôi có thể nghĩ, chỉ lần đó, mà từng có số—số
lượng lớn phụ nữ đẹp như vậy.

45 Và anh em có thể nhớ, một số những phụ nữ các bà lớn tuổi,
và một số nhiều người các ông, đàn ông, có thể nhớ lại cách đây
nhiều năm, thật ít khi các ông tìm thấy một người đàn bà đẹp.
Nhưng ngày nay anh em không thấy người nào ngoài những gì
xinh đẹp. Là bởi vì họ đi đến chỗ hết thảy đều cắt tóc ngắn quá
vai, và trang điểm, và—và hết thảy các loại áo quần hở hang
cùng những thứ khác. Họ có thể tự phô bày bằng cách như vậy.
Và rồi chính là, điều khác, cây kim thời gian quay trở về, theo
như lời Kinh Thánh. Và phụ nữ thường xuyên gia tăng về vẻ đẹp
hiện có.

46 Tôi còn nhớ khi còn là một cậu bé ở trường, và quay lại rồi
nhìn những đứa trẻ ngày nay, những cô bé đang lớn lên. Và tôi
có thể nhìn, nghĩ về những phụ nữ khi tôi còn trẻ, và nhìn những
cô gái ngày nay. Tôi nhớ có một cô gái được nhiều người ngưỡng
mộ, và điều đó đã không xảy ra cách đây hơn hai mươi lăm năm,
một cô gái được nhiều người ưa thích, một cô gái đẹp, và đẹp
gần như mọi chàng trai đều muốn đi với cô gái nầy, bởi vì cô
là nữ hoàng của—của nhóm. Có lẽ cả thành phố, có hai hay ba
người nữđó. Bây giờ cả thànhphốđềuđẹp, hết thảy phụnữ. Điều
đó ứng nghiệm lời Kinh Thánh, và đèn đỏ đang lóe lên rằng thì
giờ đã gần.

47 Họ sáng chế ra thứ như son môi và—và đồ trang điểm, để
một phụ nữ không đẹp lắm, vẫn có thể làm cho chính gương
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mặt mình xinh đẹp bằng—tất cả các—các thứ mà họ làm để tự
làm đẹp cho mình.

48 Max Factor hoạt động cả ngày đêm, và có nhiều chi tiêu về
mỹ phẩm, ở nước Mỹ, trong một năm, để làm cho phụ nữ đẹp,
nhiều hơn là chi tiêu về hàng tạp hóa. Đúng thế. Tôi quên có bao
nhiêu tỉ đô la mỗi năm được tiêu xài cho mỹ phẩm, để làm đẹp
phụ nữ chúng ta.

49 Bây giờ, tôi không nói điều gì chống lại việc đó, tôi chỉ đưa
ra cho các bạn thấy rằng đó là một tia chớp của đèn đỏ báo hiệu
giờ đã gần rồi. Vì Chúa Jêsus đã phán, chính Ngài, “Như đã xảy
ra trong đời Nô-ê thể nào, sự đến của Con Người cũng thể ấy.”
Xem đấy, sự việc giống như vậy.

50 Và để ý, “Khi dân sự bắt đầu sinh sản thêm nhiều, nhiều
người. Các con gái của loài người xinh đẹp; và các con trai của
Đức Chúa Trời nhìn họ, và lấy họ làm vợ.” Bây giờ, đó không phải
là lời nói của riêng tôi. Tôi đang đọc ra từ Kinh Thánh, chỗ Chúa
Jêsus đã phán với chúng ta để đi trở về với Sáng thế ký và so sánh
thời đại nầy với nhau. Sự gia tăng dân số, và vẻ đẹp phụ nữ, bây
giờ đó là dấu hiệu lớn.

51 Bây giờ sự cảnh báo, sự cảnh báo của Đức Giê-hô-va,
câu thứ 3.

Và CHÚA phán rằng,…

52 Lập tức sau khi điều nầy xảy ra…Nên nhớ, Đức Thánh Linh
đã viết KinhThánh, và Chúa Jêsus được trao cho quyềnhợppháp
để hành động với sự đầy dẫy Thánh Linh. Và Ngài phán chỉ bởi
Thánh Linh. Và lời Kinh Thánh được chép bởi Đức Thánh Linh.
Và Chính Đấng đã chép Sáng thế ký 6, đã phán bảo với chúng ta
trong Ma-thi-ơ 24, để biết khi nào thì giờ đến gần, để trở về với
Sáng thế ký 6 và so sánh điều đó.

53 Sự sinh sản thêm nhiều của con người trên đất; và tuy nhiên
sự kiểm soát sinh sản, và mọi điều khác diễn ra, thậm chí không
kiểm soát nó. Nó đang diễn ra thật giống như vậy, bởi vì chúng
ta đang ở thời kỳ cuối cùng.
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54 Và rồi để ý, ngay lập tức ở đó đến một thời mà đã được nói
đàn bà rất đẹp, rất xinh. Và chúng ta kiểm soát điều đó với điều
nầy và có thể chứngminh nó.

55 Bây giờ, tôi nhìn thấymột số bức tranh cách đây đã lâu khi tổ
phụ chúng ta, khi họ băng qua những vùng bình nguyên. Và tôi
không thể nhắc đến tên của người—người đàn bà ấy, nhưng tên
bà được biết đến từ San Francisco tới—tới Boston, là một người
phụnữxinhđẹpnhất vùng. PearlWhite, tôi tin, là tên củabà, của
nhiều năm trước đây. Bà bị tình nhân của mình là, Scott Jackson
giết chết. Và nếu các bạn thấy bức tranh của người đàn bà ấy, về
một thời là quí bà đẹp nhất vùng, các bạn không chắc sẽ nhìn
bà. Bà trông giống như tác phẩm nghệ thuật cổ xưa ngoài phố ở
đây. Hầu hết phụ nữ các chị có thể làm cách nào đó mình muốn,
để đẹp hơn bà ấy gấp ba lần, bất cứ phụ nữ nào ngày naymà các
bạn bắt gặp trên đường phố. Xem đấy, đó là sự gia tăng, vẻ đẹp
của phụ nữ.

56 Và rồi tôi tự hỏi nếu phụ nữ chúng ta nhận biết điều nầy
và có thể…Đó là lý do tôi muốn có băng ghi âm nầy để truyền
đi, để—để các bạn không phải đặt rất…Chúng ta muốn các chị
đẹp, nhưng chúng tamuốn chị em đẹp tự nhiên. Chúng ta không
muốn các chị đẹp bên ngoài. Một số phụ nữ đẹp nầy, nếu các bạn
nhúng họ vào trong chậu giặt đồ một lát và rửa sạch họ, họ có
thể trông khác lạ hẳn, và—và mặc cho họ thứ y phục giống như
họ nên mặc. Nhưng họ—họ—họ không làm điều đó, và các bạn
không thể nói họ không có gì khác hẳn. Và chúng ta sẽ đi đến điều
đó lát nữa. Nhưng đây là đèn—đèn đỏ lóe lên.

57 Vànênnhớ, khi nhiều người bắt đầu gia tăng trên đất, và phụ
nữ bắt đầu đẹp, chính là giờ đó, chính là lúc đó,mà:

…CHÚA phán, Thần Ta sẽ chẳng hằng ở với loài người
luôn,…

Các bạn thấy đặc tính giống nhau đó không? Các bạn thấy
bàn tay của Đức Chúa Trời không? “Thần Ta!” Con gái loài người
thì đẹp; và họ bèn lấy làm vợ. Và Ngài phán, lúc đó, “Thần Ta sẽ
chẳnghằngởvới loài người luôn. Ta sẽ địnhphầnngày củanó.”

Bây giờ câu thứ 4:
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Và đời đó và đời sau, có những người cao lớn trên mặt
đất,…các con trai Đức Chúa Trời ăn ở…cùng con gái loài
người, hay—hay là con gái loài người, và chúng sanh con
cái cho—cho họ, và ấy những người mạnh dạn ngày xưa
là tay anh hùng,…có danh.

58 Các bạn để ý nó không hề nói gì về chuyện cưới gả không?
Để ý, “Các con trai của Đức Chúa Trời ăn ở cùng các con gái của
loài người,” không có về việc cưới gả. Và nếu các bạn lấy trong
tiếng Hy-lạp gốc, chữ đó có nghĩa, nói, tôi có viết nó ra đâu đó
ở đây, một “người vợ.” “Lấy họ làm những người vợ,” trong câu
thứ 3, “lấy họ làm những người vợ.” Trong tiếng Hy-lạp, tôi tham
khảo chiều nay, nó không nói, “Lấy họ làm những người vợ.” Nó
nói, “Lấy họ những người đàn bà,” không phải những người vợ.
Vậy thì các bạn kiểm tra lại điều đó với—với…quyển Emphatic
Diaglott củamình, và xemđiều đó có đúng không.

59 “Lấy họ những người đàn bà,” không phải lấy những người
vợ. Họ lấy người ta đúng như họ là, những người yêu đương tự
do, giống như chúng ta có ngày nay. Nói cách khác, họ là những
người tình vào thời đó giống như hiện giờ. Họ hành động bất cứ
cáchnàohọmuốn, và lấy bất cứngười đànbànàomàhọ có thể.

60 “Và khi các con trai của Đức Chúa Trời…” Bây giờ, nhiều
người họ nói ở đây rằng đó là những Thiên sứ sa ngã, và đại loại
như vậy, và họ những người đàn ông và đàn bà. Nhưng để chỉ
cho thấy rằng điều đó sai, nó hoàn toàn sai, Kinh Thánh không
nói ở bất cứ nơi đâu về những Thiên sứ là đàn ông hay đàn bà.
Và, ngoài ra, không hề có một—một người đàn bà được nói đến
như là Thiên sứ, trong Kinh Thánh, không bao giờ. Vậy nếu các
bạnmuốn có câu Kinh Thánh về điều đó, các bạn có thể tìm thấy
nó, trongMa-thi-ơ 22:20, và vân vân.

61 Bây giờ, mà, điều đó, không có chuyện như một nữ thiên sứ.
Đó là lý domàmột nữ thầy giảng…Thiên sứ làmột “sứ giả.” Và đó
là một—và nó là một…Một thiên sứ là một “sứ giả.” Và không có
chuyện như vậy. Nhưng, các bạn thấy, rằng ngày nay họ đã thay
đổi, giống như đã có lúc đó. Bây giờ, tôi đã có một số quan điểm
lịch sử viết ra đây, chúng tamongđi vàođiềuđó trong vài phút.
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62 Đểý, phụnữ của thời đó, trong thờiNô-ê, phải là chủđề chính
của cuộc trò chuyện thời ấy. Xemnào, “các con trai của Đức Chúa
Trời,” của Sết, các con trai của Sết, đã thấy các con gái của Ca-in,
mà họ thì xinh đẹp. Tại sao? Họ độc ác, và họ là các con gái của
Ca-in. “Khi các con trai của Đức Chúa Trời thấy các con gái của
loài người, họ xinh đẹp, thì lấy những phụ nữ đó. Rồi các con trai
của Đức Chúa Trời sa ngã khỏi đẳng cấp của họ với Đức Chúa
Trời, và trở nên những kẻ săn đuổi đàn bà.” Và nếu đó không
phải là bức tranh của ngày nay, thì tôi không biết là điều gì. Điều
đó là thật.

63 Chao ôi! Thậm chí nhìn vào các giáo hội chúng ta ngày nay,
nhìnmọi thứ các bạnmuốn, để ý điều đó. Khắpmọi nơi, nó trông
giống thời đó, phải là những người đàn bà đẹp. Lịch sử cho thấy,
đàn ông trở nên những nô lệ với họ, rằng đàn ông thật sự trở
thành nô lệ cho đàn bà, bởi vì họ quá đẹp, đến nỗi đàn ông trở
thành nô lệ. Họ đúng là đã làm những miếu thờ, và thờ lạy. Và,
cứ suy nghĩ đi, họ đúng là thờ phượng xác thịt và huyết giới nữ
trong thời đó. Đó là lịch sử.

64 Và so sánh điều đó với ngày nay. Nó giống nhau, thưa anh
em. Đàn ông thật sự thờ phượng đàn bà. Tại sao, trong chính
đất nước chúng ta, Bà Kennedy được nghĩ đến, nhiều gấp đôi
Tổng thống. Đúng thế. Và nếu các bạn luôn trò chuyện về một
người đàn ông, nếu người đó có một người vợ quyến rũ, chính
là điều đó.

65 Và bây giờ họ nói rằng về việc lái xe. Các bạn nghe họ nói
phụ nữ là những người lái xe an toàn nhất. Điều đó sai, bởi vì
tôi sẽ nói với anh em lý do. Billy và tôi, đi khắp nước Hoa Kỳ
nầy, với tình trạng trực tiếp, chúng tôi để một—một bản đồ nhỏ
trong xe của chúng tôi, một tấm thẻ nhỏ, và viết “đàn ông” và
“đàn bà.” Và mỗi lần một người đàn bà làm điều sai, chúng tôi
đánh dấu vào phía người đó; và người đàn ông làm sai, chúng
tôi sẽ đánh dấu vào phía đàn ông. Và trong số ba trăm, điều mà
chúng ta gọi là “điều sai lầm,” chúng tôi ghi trên đường đi ở đó,
các bạn sẽ ngạc nhiên. Có hai trăm támmươi phụnữ, so vớimười
chín người đàn ông. Nhưng các bạn biết tại sao không?Họ không
kiếm được điều đó trong phòng cảnh sát. Cảnh sát sẽ không bắt
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giữ một cô gái đẹp; một trong một ngàn trường hợp. Chắc chắn,
lấy số điện thoại của cô ta, nhưng anh ta sẽ không bắt giữ cô ấy.
Và đó đúng là cách. Không ngạc nhiên các bản báo cáo không
ghi lại điều đó. Hiểu không? Bởi vì, đàn ông ngày nay giống như
trong thời Nô-ê, họ cúi đầu trước miếu thờ những người đàn bà
đẹp. Đúng thế. Ồ, chao ôi!
66 Thật điều đó phải là kinh khủng biết bao trong thời đó, thờ
lạy như họ, phái nữ, lóe chính họ lên trong cách hấp dẫn như
vậy. Và nếu lúc ấy họ tốt hơn trong việc làm điều đó, hơn bây
giờ, tôi vui mừng mình không sống lúc đó. Hãy suy nghĩ về điều
đó, về cách họ chỉ…cách mà phụ nữ đi đến chỗ hành động giống
như họ làm bây giờ.
67 Để ý, Kinh Thánh nói, “Họ ăn và họ uống.” Bây giờ, điều đó—
điều đó thì chính đáng. Chắc chắn vậy.

“Hôn nhân là điều vinh dự.” Một người đàn ông, đàn ông
cưới đàn bà, đó là vinh dự, điều đó hợp với nghi lễ trang trọng
của Đức Chúa Trời. Nhưng khi đến một lúc người đàn ông ấy
muốn lấy vợ của người khác, hay lấymột phụnữ trẻ nào đó, hoặc
người đàn bà nào đó cho dù cô ta là ai, và phá vỡ lời nguyện ước
hôn nhân của mình, và làm điều gì đó sai trật, thì đó là tội lỗi
trước mặt Đức Chúa Trời. Và Kinh Thánh nói chống lại điều đó
rất nghiêm khắc.
68 Bây giờ để ý, Nó nói rằng hôn nhân, Đức Chúa Trời đã thiết
lập hôn nhân trong vườn Ê-đen, nhưng Ngài chắc chắn lên án
tội tà dâm. Và những người đàn ông và đàn bà nầy, trong thời
đó, đã bỏ qua luật pháp của Đức Chúa Trời, và tự nhận lấy điều
đó cho chính họ và thực hiện nó, dù thế nào đi nữa. Bây giờ, hãy
so sánh việc đó với ngày nay. Nhìn xem nó. Nếu các bạn muốn
thấy tàu lửa vào ga, hãy có một suy nghĩ khá sâu sắc về nó bây
giờ, vì Chúa Jêsus Christ đã phán không hề sai những Lời nầy.
Hiểu không?
69 Và để ý, Kinh Thánh nói ở đây, “Họ ăn và họ uống,” dĩ nhiên,
với những người đàn bà đẹp của họ. Bây giờ, chúng ta nhận biết
rằng điều đó được thôi. Ăn và uống, đó là một trong những luật
tự nhiên của đời sống. Chúng ta phải làm thế. Nhưng khi tất cả
dựa vào trí óc của các bạn, ngày nay nhiều người thật sự trở nên
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háu ăn, say sưa, những phụ nữ uống rượu trong các nhà hàng.
Và các bạn đi vào một nơi ở đó những—những cốc vại để uống
rượu whuýt-ki và cốc-tai được phục vụ, đàn bà đi ra ngoài uống
rượu với đàn ông.
70 Chúa Jêsus phán, “Như đã xảy ra trong đời Nô-ê, họ ăn, và
uống, và cưới gả.” Nói cách khác, họ sống với những phụ nữ
không có cưới gả với họ. Và ngày nay, tại sao, điều đó rất hợp
pháp. Họ đã có một Reno, để các bạn có thể kết hôn, và li dị
và cưới lại lần nữa, tất cả trong cùng một ngày. Nhưng đó là
cách không hợp thời ngày nay. Cái gọi là, người—người chồng, và
những người vợ, mang chìa khóa khác nhau đến những phòng
khác nhau trong những thành phố lớn nầy. Này, tôi đi du lịch.
Tôi—tôi ở ngay trong những thành phố và biết điều đó có thật,
người chồng có những cuộc hẹn củamình, và người vợ có những
cuộc hẹn củamình. Ồ, nó là sự kết hợp như vậy của—của sự thối
nát, cho đến nỗi nó sản sinh ra một đám người của—của thế hệ
ủymị, lười biếng, không lànhmạnh, bị giamcầm trongđịa ngục.
71 Cách đây vài năm, nhìn chỗ người đàn ông phải đến, trong
thân thể mình. Hãy nhìn xem người ấy bắt đầu đi đến ở đâu,
bằng những việc anh ta đã làm. Khoa học thường xuyên cố gắng
làm thức ăn tốt hơn, bắp lai giống, và—và cà chua lai giống, thịt
bò lai giống, trong khi thứ đó chẳng tốt chút nào. Nó đang giết
chết người ta, mà họ không nhận biết điều đó. Tại sao, trong
vài năm nữa, họ sẽ chẳng là gì ngoài chỉ một—một đám người
nhu nhược.
72 Cách đây nămmươi năm, các trò chơi bóng diễn ra đúng như
hiện nay, và các bạn không bao giờ nghe về người nào bị thương,
nhưng bây giờ chúng giết chết hàng chục người, hay hai chục,
mỗi năm. Một trái banh sẽ đụng một người, người đó, chẳng có
gì trong anh ta để nắm giữ sự sống bên trong anh. Anh ta giống
nhưmột con chuột lang. Các bạn đụng phải anh ta, anh rất mềm
yếu, anh ta chết.
73 Khi Bob Fitzsimmons đánh nhau với Corbett, tôi tin là họ
đánh nhau một trăm hai mươi lăm vòng, một buổi chiều, bằng
tay trần. Khi những người đó với những cú đấm bằng tay của họ
như vậy có thể nhận một tấm gỗ bề dày hai in-sơ và bề ngang
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bốn in-sơ, ở bốn in-sơ, và đánh vỡ tấm gỗ hai nhân bốn đó đó
với chẳng cái gì ngoài những cổ tay bị chai sạn. Họ ngủ với đôi
tay ngâm trong giấm, để làm cho những quả đấm của họ cứng
cáp. Và—và một vòng không ít hơn hai hay ba phút ngắn ngủi
như chúng ta có ngày nay. Họ đã không buộc đệm lông chim
trên người, và không ai bị giết chết. Và họ đánh nhau. Một vòng
là một cú nốc-ao. Bạn phải hạ đo ván người ấy. Và họ đánh một
trăm hai mươi lăm cú nốc-ao. Họ là đàn ông. Và ngày nay họ sẽ
phải ngừng nghệ thuật đấm bốc lại, trong khi có đệm lông chim
trên cánh tay và bao phủ nắm tay của họ, không thể đánh nhau
hai hay ba vòng mà không có người bị chết. Việc gì thế? Người
đó được tạo ra từ một đám, tôi không biết, tạp chất mềm yếu,
chẳng là gì ngoài đám lai căng vô dụng, cho đến nỗi cả dòng dõi
sắp chết.

74 Kinh Thánh há chẳng đã nói rằng, rằng họ sẽ trở nên yếu
hơn và tinh khôn hơn sao? Tại sao, trong chủng tộc khác sắp tới,
họ sẽ sống từ vỏ bọc của viên thuốc con nhộng, uống một viên
thuốc con nhộng cho buổi ăn tối của họ. Chẳng là gì ngoài một
đám hút thuốc, uống rượu, dùng cốc-tai, một đám nghiện ma
túy, tiêm chích. Những thiếu niên trong trường học, và phạm tội
ở lứa tuổi vị thành niên; không ngạc nhiên, mẹ của nó ra ngoài
phố, hànhđộngnhư cáchbà ta, némcon cái vào việc nhưvậy.

75 Phụ nữ đẹp gia tăng; đời sống xã hội sụp đổ. Ồ, chao ôi, thật
là một việc lớn trong thời chúng ta đang sống! Làm sao họ làm
điều này, nó thì không-…chấp nhận bởi điều đó. Họ sẽ không bỏ
qua điều đó. Họ đang làm gì? Đúng nhưhọ đã làm lúc ấy, họ đang
làm cho những Điều răn của Đức Chúa Trời bị nhạo báng. Đức
Chúa Trời phán, “Ngươi chớ phạm tội tà dâm.” Nhưng họ tỏ cho
thấy rằng họ có thể làm điều đó, và chấp nhận nó. Họ nghĩ mình
sẽ xoay sở với nó, nhưng họ sẽ không bao giờ làm điều đó. Có
lẽ các bạn không nên đến, lắng nghe điều nầy. Hả? Tuy nhiên,
Đức Chúa Trời đã phán rằng đây sẽ là lúc mà đèn đỏ sẽ chớp lên.
Chúa Jêsus đã phán vậy.

76 Bây giờ thật là một—một tội lỗi mà họ đang làm, và cười
nhạo tội lỗi! Nhiều lần, mà, chính điều mà Kinh Thánh nầy gọi
là vô đạo đức, thế gian ngày nay gọi là đức hạnh. Khi các bạn lấy
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những cô gái trẻ của—của chúng ta, và lột áo quần họ, và đưa ra
đó cho họ những thứ đồ ngắn ngủn, quần có dây cùng các thứ ra
đó, và họ xuống phố, và người ta nghĩ điều đó là đúng để cô gái
có thể phơi bày xác thịt phái nữ của mình. Khi mà, Kinh Thánh
nói điều đó là tội lỗi, khủng khiếp thật! Nhưng thế gian gọi đó
là đoan chính. Xem đấy, họ đang lấy những Điều răn của Đức
Chúa Trời…Và giáo hội không nói gì về điều đó. Đã đến lúc mà
người nào đó đứng lên nhơn danh sự công nghĩa, trong Danh
Chúa Jêsus Christ, và đặt dấu chấm hết cho điều nầy, bởi vì lúc
nào đó chúng ta sẽ trả lời cho việc ấy vàoNgày Phán xét.
77 Bây giờ, nếu điều nầy nghe có vẻ xưa và cổ hủ, với người nào
đó, thì hãy xem xét lại vài năm và xem điều gì sắp xảy ra bây giờ,
và rồi tưởng tượng một tương lai. Không có tương lai nào ngoài
sự Chúa Tái lâm.
78 Để ý, kiểm tra lại phái nữ thời kỳ trước nạn đại hồng thủy
nầy với những bước đi của ngày nay; kiểm tra lại những gì họ đã
có. Kiểm tra lại các con trai của Đức Chúa Trời đã làm gì; kiểm
tra lại những gì họ làm ngày nay.
79 Cách đây không lâu tôi đang ngồi ở một hội đồng, và điều đó
hầu như làm tôi suy sụp, khi tất cả…Mọi người dường như thật
sự thích thúmột cuộc trò chuyện củamộtmục sư,mà đang đứng
trên bục giảng. Và tôi đang ngồi ở trong góc. Và có một—một quí
cô đi vào, và cô ta ăn mặc thật tồi tệ. Và cô ta bước đi trong nhà
thờ này, như Kinh Thánh nói, đi ỏng ẹo. Và mọi thầy giảng trên
bục giảng, cùng với hội chúng,mọi người quay đầu lại, nhìn theo
cô gái nầy. Và tôi nghĩ về câu Kinh Thánh nầy, “Các con trai của
Đức Chúa Trời ngước nhìn các con gái của loài người,” những
con người tội lỗi, không tin kính, những người đàn bà đẹp. Ồ,
điều đó xé một hội thánh ra từng mảnh. Nó lấy đi Thánh Linh
củaĐứcChúaTrời. Để ý, “Nhìn xemcác con gái của loài người.”
80 Bây giờ nên nhớ, Chúa Jêsus Christ không thể sai lầm đã
tuyên phán những điều nầy sẽ xảy ra cách nầy trong thời nay. Và
Ngài đã phán, “Khi các ngươi thấy những điều nầy ứng nghiệm,
thì các ngươi biết thì giờ đã gần rồi.” Bây giờ, không có nhiều
người muốn nói điều đó. Có nhiều thầy giảng mà không thể nói
điều đó. Người ấy có thể, nếu người ấy muốn. Nhưng nếu người
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ấy nói, hội chúng sẽ tống cổ người ấy ra. Điều đó hoàn toàn là
sự thật.
81 Nhưng ở đây là một việc. Nếu một người được gọi là thuộc
về Đức Chúa Trời, người đó sẽ ở lại sống với Kinh Thánh đó, tôi
không quan tâm những gì người ấy phải làm. Các bạn phải nhớ
rằng Đó là Lẽ thật. Và Lẽ thật hoặc là bị trói buộc hay là để tự do.
Và điều nầy hoàn toàn là những gì Chúa Jêsus Christ phán.
82 “Các con trai của Đức Chúa Trời sa ngã bởi vì hình thức và
những gương mặt đẹp, của các con gái loài người.” Và điều đó
hoàn toàn chính xác những gì chúng ta có ngày nay, lại giống
như vậy.
83 Bây giờ, hãy so sánh thời đó. Sự gia tăng của loài người; đàn
bà trở nên đẹp hơn; các con trai của Đức Chúa Trời sa ngã; kết
hôn và cưới gả; những trường hợp li dị; sống trong tội tà dâm;
và vân vân.
84 “Tại sao” các bạn nói, “Anh Branham, chờ một chút. Tôi
không biết.”

Hãy nghe, thưa anh em, ngay trước khi anh em nói điều gì
đó, hãy nghe điều nầy. Chúa Jêsus Christ đã phán, rằng, “Hễ ai
ngó một người đàn bà mà động tình ham muốn, thì đã phạm
tội tà dâm trong lòng cùng người ấy rồi.” Và khi anh em thấy…
Khi một người bước ra ngoài văn phòng mình, bước ra khỏi nhà
thờ, bước ra khỏi nhà mình, bước ra phố, anh em thấy gì ngoài
sự phô bày, về mọi phía, của xác thịt và huyết của phái nữ, sửa
soạn hình thức, làm cho gươngmặt xinh đẹp, cám dỗ. Đó là điều
Đức Chúa Trời đã phán sẽ xảy ra. Khi điều đó xảy ra, lúc đó thì
giờ đã gần rồi.

“Như đã xảy ra trong thời Nô-ê, khi các con trai củaĐức Chúa
Trời thấy các con gái của loài người, và bắt đầu lấy những người
đàn bà.” Hiểu không? Anh em đấy.
85 Bây giờ hãy xem. Chúng ta thấy rằng, ngày nay cũng giống
như vậy. Chúng ta thấy trong lịch sử, rằng sự hấp dẫn giới tính họ
đã có trong thời của họ như vậy, cho đến nỗi các con trai của Đức
Chúa Trời tự làm cho mình những đền thờ đàn bà. Đó là thần Vệ
nữ, và vân vân. Thấy không? Họ, họ làm những đềnmiếu, và cúi
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đầu lạy những thần nầy. Ồ, anh em nói, “Anh Branham, chúng
tôi không làm những việc như thế ngày nay. Anh không thể so
sánh điều đó với thời đại nầy.” Tôi xin lỗi anh em. Tôi nghĩ ngày
nay nó còn tệ hơn thời đó.

86 Chúng ta thấy gì? Ti-vi. Anh em thậm chí không thể xem
báo nhưng mọi thứ mà anh em thấy thì nhan nhản với phái
nữ. Những người đàn bà đẹp trên mỗi kiện rượu whiskey, trên
những tạp chí, khiêu dâm, ăn mặc vô đạo đức. Trên ti-vi, trong
mọi thứ, làmột người đàn bà nào đó ănmặc khêu gợi, một người
đàn bà đẹp nào đó. Và chúng ta thấy rằng trên—trên những
quảng cáo thuốc lá, mọi thứmà anh em có thể nhìn, anh em thấy
rằng đó là một người đàn bà quyến rũ nào đó. Anh em thậm chí
không thể thấy quảng cáo vềmột đôi tất lụa trừ phi anh em thấy
hầu như loại chân dài, mảnh dẻ qua đó. Và đúng thế. Nhưng đó
là gì? Tại sao là thế?

87 Tôi nhớ tôi đã làm việc cho một người, Chris Meisner, ở trên
góc phố đây. Nhiều anh em nhớ Chris Meisner. Tôi nghĩ, vợ anh
ấy, Lillian, tên vợ anh ấy là Lily, một Ellinger. Và khi chị ấy…Một
người đàn ông đi qua. Chị ấy là cô gái đẹp. Và một người đàn
ông muốn được phép của cha chị, in hình khuôn mặt của chị,
bức ảnh của chị, khuôn mặt nhìn nghiêng của chị, trên một hộp
kẹo. Và cụ tín đồ Luther người Đức nầy giữ vững quan điểm của
mình, và ông nói, “Đó làmột điều sỉ nhục đối với tôi, để hình con
gái tôi trênmột hộp kẹo, được bày lan tràn khắp nước.” Còn ngày
hômnay thì sao?Khimà, những tấmyết thị, chương trình truyền
hình, mọi thứ anh em thấy, là những thứ không tin kính, vô đạo
đức, thô tục, khiêu dâm. Đúng thế. Đó là gì? Con tàu, đoàn—đoàn
tàu xưa đang vào ga của nó giờ nầy. Kinh Thánh nói vậy, nó sẽ
đến ngay. Chúng ta nghe tiếng nó.

88 Chúng ta nói về những việc khác về điều đó, nhưng, nên nhớ,
đây là tia chớp khác, một trong những tia chớp đang lóe lên ngày
nay trước chúng ta. Ồ, chúng ta thấy tình trạng đất nước; chúng
ta thấy sự xáo động chính trị; chúng ta thấy tình trạng hội thánh.
Chúng ta giảng về tất cả điều đó. Nhưng đây là điều gì đómớimẽ.
Nó là điều gì đó rất không được ưa thích để được nói đến, nhưng
nó phải được thực hiện, vì ở đó phải là một tiếng đang kêu lớn.
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Nên nhớ, chính những lời tôi nói tối nay sẽ gặp lại tôi ở sự Phán
xét nơi xa kia. Hiểu không?

89 Khi tôi thấy người đàn bà nầy cách đây không lâu, trongmột
khải tượng Chúa bày tỏ cho tôi, thấy cô ta chết. Mà, tôi không thể
không bao giờ nghĩ về tên của người phụ nữ ấy, cô ta, Marilyn
Monroe. Và tôi chưa hề gặp cô ấy. Tôi không đi xemphim. Nhưng
tôi—tôi—tôi đã thấy cô gái đó, và cô ta rất quyến rũ. Và cô ta đang
cố lấy cái gì đó; cô sắp chết, bị cơn đau tim. Và Chúa phán, “Bây
giờ ngươi nói rằng, ‘Cô ta đã chết đúng lúc bốn giờ. Cô ta không
tự tử.’” Nói, “Nhưng ngươi có thể nói cô ta đã chết lúc bốn giờ,
bởi vì điều đó chỉ xảy ra vài giây trước bốn giờ.” Và tại đó tôi thấy
nơi người ta tìm thấy cô. Và tôi đã kể với Billy, tôi đã kể với gia
đình, những người ở với tôi, về điều đó. Và vài ngày sau, chính
Marilyn Monroe đã chết.

90 Bây giờ, khi tôi ở Canada ngày nọ, các con tôi cứ nói với tôi,
về nơi nào đó màmột quí bà đã để cho chúng tôi ở, có một cái ti-
vi. Và chúng nói, “Sẽ cómột vở kịch, gọi là, Dòng Sông Không Trở
Lại.” Đó là dòng sông tôi đã câu cá, luôn mọi lúc. Và Don Smith,
một trong những người bạn của tôi, có đi chuyến đó. Nói, “Họ
đã làm một cuốn phim về nó.” Và nói, “Ba ơi, có lẽ Ông Smith có
trên chương trình. Ba cómuốn xem không?”

“Ồ,” tôi nói, “khi ba từ Canada trở về, nếu có thì giờ vào lúc
đó, ba sẽ xem.” Ồ, khi vở kịch đó chiếu, tôi có đi qua để xem nó,
đi xem nó. Và khi tôi xem, người mà đang đóng trong đó không
ai ngoài Marilyn Monroe. Bấy giờ, cô ta đấy, sau khi đã chết một
năm hay hơn nữa, cô ta ăn mặc hoàn toàn khiêu dâm. Có tiếng
cô ta ở trên, vẫn còn nghe; và sẽ còn, từ năm nầy qua năm khác,
trên băng ghi âm từ tính đó. Nếu băng từ tính đó lưu giữ hành
động của cô ấy, khi mà nếu từ chỗ đó cô ta nhìn lại tối nay…Tôi
tin cô được cứu, nhưng tôi không biết; điều đó thuộc về Chúa.
Nhưng nếu cô ấy có thể nhìn lại, cô không thể chối bỏ điều đó.
Cô không thể chối bỏ điều nầy, bởi vì chúng ta đã có nó. Huống
chi Đức Chúa Trời có mọi hành động, mọi cử chỉ, trên băng ghi
âm siêu nhiên vĩ đại của Ngài, mà sẽ được…Chúng ta không thể
lấy ra khỏi nó. Nó ở ngay đấy.
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91 Và nên nhớ, nếu có một máy vi âm đang đặt ngay tại đây nơi
mà điều nầy hiện có, và tôi đang làm việc phát thanh giờ nầy với
thế giới, nhiều người khắp thế giới sẽ nghe tiếng tôi trước cả khi
nó đi qua bục giảng nầy đến với các bạn. Điều đó ở trong điện tử
của—của thế giới.
92 Và anh em biết đấy, tiếng đó không bao giờ chết. Nó sẽ không
bao giờ chết. Khoa học tuyên bố, “Trong hai mươi năm,” nếu họ
có thể tiến bộ như hiện nay, “Rằng họ sẽ bắt được tiếng thật của
Chúa Jêsus Christ khi Ngài còn ở trên đất, trong hai mươi năm
nữa từ giờ trở đi.” Bởi vì, nó giống như liệng một hòn sỏi xuống
hồ, những làn sóng nhỏ cuối cùng có thể tan đi trước mắt các
bạn, nhưng khoa học tuyên bố chúng dội lại tới một bờ hồ, băng
qua đại dương nầy đến đại dương khác, và đi tới đi lui, và chúng
không hề chết. Và những lời mà các bạn nói cũng không hề chết;
chúng sẽ gặp các bạn vào Ngày Phán xét, và sẽ kết tội quí vị hay
cứu vớt quí vị, và quí vị sẽ không bao giờ có thể trốn khỏi bất cứ
điều nào của nó.
93 Và chúng ta rất có ý thức, nó đang đến ngay qua phòng nầy
bây giờ, là những hình ảnh của nhiều người. Nếu quí vị không tin
điều đó, hãy bật ti-vi lên. Và có những tiếng của nhiều người, tuy
nhiênnhững giác quan của chúng ta sẽ khôngbắt được chúng.
94 Bây giờ, chúng ta có trạm gởi đi và cột từ tính, hay một ống
đèn, hoặc tinh thể pha lê để bắt những tiếng đó và tái tạo lại
chúng. Và bây giờ điều duy nhất Kinh Thánh có, là điều nầy, Lời
của Chúa Jêsus Christ mà Ngài đã phán, và Chúng sống động
theo đúng nghĩa đen giống y như bất cứ lời nào khác trên thế
giới tối nay.
95 Vậy thì, nếu lòng anh em đã được thanh tẩy bằng Huyết của
Chúa Jêsus Christ, và trở nên một máy nhận từ Máy gởi đi đó,
Ngài hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi,
và làm những công việc giống như Ngài đã làm, bởi vì Lời Ngài
không thể chết. Chúng sống mãi mãi. Họ không phải bắt được
đài, hay hai mươi năm nữa kể từ bây giờ. Chúng ta tiếp nhận Nó
ngay bây giờ. Vậy thì, các bạn đấy.
96 Sống trong thời trọng đại nầymà chúng ta đang sống, gần sự
hiện đến của Con Người, và những ánh sáng lóe lên ở mọi nơi,
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về sự Ngài Đến. Chúng ta thấy điều đó trong chính trị; chúng ta
thấy điều đó trong hội thánh; chúng ta thấy điều đó trong thời
đại; chúng ta thấy điều đó khắpmọi nơi chúng ta nhìn. Chúng ta
thấymặt trời không giống nhưnó thường có trước đây.

Thế gian bên ngoài giải trí mua vui. Họ nói với tôi ngay bây
giờ, ở Bắc Cực, ở trên đó, biển đã trở nên, tôi quên bao nhiêu rồi,
sâu hơn bao giờ hết. Eo biển Bering, các bạn có thể băng ngang
qua chúng. Bây giờ, nó sâu hơn nhiều, nhiều, nhiều bộ, trong Eo
biển Bering. Tại sao? Trái đất đang phồng lên ở giữa. Nó bắt đầu
nuốt cạn ở ngoài đây nơi nó đã sâu, và bắt đầu sâu hơn ở đây nơi
nó bị nuốt. Thế gian hoàn toàn ở trong sự vui chơi. Nó đang đi
chập chững. Nó đang lắc lư. Mọi xác thịt đang đưa vào, và mọi
thứmà chúng ta có thể thấy.

97 Và bây giờ, tối nay, chúng ta thấy rằng chính xác thịt tự nó
đang sản xuất, trong nhân loại, dấu hiệu về sự Ngài Đến; vì, các
con trai của Đức Chúa Trời, và các con gái của loài người trở nên
đẹp, và cáchmà họ đang lấy những người đàn bà thế nào. Chúng
ta đang sống trong một thì giờ trọng đại biết bao! Ồ, chao ôi, và
thật nó đã xảy ra vào thời đó!

98 Thế thì chúng ta thấy trong lịch sử của sự gây sốc lớn nầy, về
người đàn ông thờ phượng người đàn bà, và chúng ta thấy ngày
nay đó là một thế giới của đàn bà.

99 Cách đây không lâu, tôi đã ở Thụy sĩ, và tôi đang nói chuyện
với…Bây giờ, không việc gì chống lại phụ nữ Cơ-đốc chúng ta,
không, thưa quí vị, họ là những viên ngọc. Tôi đang nói về
sự chạy theo thế gian. Có một quí cô lái xe theo với tôi, Anh
Guggenbuhl, và bạn gái của anh mà anh đang đi với. Anh ấy là
người khoảng—khoảng gần bằng tuổi tôi, chưa hề kết hôn, một
người độc thân lớn tuổi, và anh ấy đang đi với một cô nào đó.
Và rồi một trong những cô gái ở đó, và cô ấy nói, “Anh Branham,
nói cho chúng tôi biết về nước Mỹ. Chúng tôi hiểu rằng, phụ nữ
ở nơi đó, đó là một thế giới đàn bà ở nơi đó, không còn nghi ngờ
gì nữa.”

Tôi nói, “Đúng thế.”

Nói, “Chúng tôi luôn luônmuốn đi.”
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Sau đó tôi bắt đầu giải thích với cô ấy. Cô ấy nói, “Cái gì?” Tôi
nói, “Vâng.” Nóđã thay đổi quanmiệmcủa côngay tức khắc.

“Ồ,” cô ấy nói, “thế thì, làm sao các anh có thể sống đời sống
Cơ-đốc trongmột nơi như thế?”Hãy suy nghĩ về điều đó.

100 Khi tôi đi vào—vào Rô-ma, và xuống ở San Angelo, các hầm
mộ, nó là một cú kinh động. Khi tôi bước ra khỏi khách sạn và đi
xuống nơi mà nó được gọi là, “Ba Đồng tiền trong một Vòi phun
nước,” những phụ nữ trên phố, đồi trụy làm sao. Những phụ nữ
đi ra và mời các bạn hẹn với họ, tất cả các loại, kích cỡ, và các
thứ. Và tôi quên bao nhiêu người đã đến với Billy và tôi và Anh
Baxter, trước khi chúng tôi có thể đi xuống hồ, và người đàn ông
từ TWA đang chỉ cho chúng tôi thấy điều đó khắp nơi. Tôi nói,
“Những phụ nữ kia phải sống như thế à?”

101 Nói, “Không. Khi những người lính ở trên đây, họ quen với
điều đó. Và, tuy nhiên, họ có việc làm tốt, song họ cứ tiếp tục.”

Nhưng ngay trong một nơi như thế, khi tôi đến một điểm
của San Angelo, một bảng hiệu to lớn ở đó, bên ngoài Vatican,
nói rằng, “Một thông cáo với phụ nữ Mỹ! Làm ơn mặc áo quần
vào trước khi quí vị đi vào và giữ sự tôn kính với người chết.”

102 Tôi đã thấy một cô gái Mỹ đi đến Paris, nơi mà nó, thật sự,
là một trong những mẫu thời trang của chúng ta thường đến từ
Paris. Nhưng cô gái đó ăn mặc rất vô luân, với cha và mẹ cô,
cho đến nỗi những người lính đang làm việc ở ngoài đó thả cuốc
xẻng của họ xuống, và chạy theo nhìn cảnh tượng ấy, để nhìn cô
gái Mỹ nầy đi qua.

103 Chúng ta dẫn đầu về thời trang. Nó thường là ở Paris, nhưng
bây giờ chúng đến đây trở nên thiếu thẩm mỹ, sự nhơ nhớp hạ
cấp. Và đất nước nầy, nơi có một cơn phục hưng vừa mới đi qua,
về phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh, với Chúa Jêsus kính yêu
đang bày tỏ những dấu kỳ phép lạ của sự thương xót củaNgài, và
nói như nó đã xảy ra trong thời Nô-ê, và một tia chớp lóe lên từ
bên nầy đến bên kia. Một Đức Chúa Trời mà có thể khiến kẻ chết
sống lại khỏi giường; một Đức Chúa Trời mà có thể chữa lành
người đau;một Đức Chúa Trờimà có thể nói những sự việc trước
khi nó ứng nghiệm, và làm cho trọn vẹn từng chút, đúngmọi lúc,
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không có sự sai trật. Và anh em có thể giảng cho những phụ nữ
chúng ta ở nước Mỹ, và họ bắt đầu tệ hơn mọi năm. Bombay, tôi
muốn nói…

104 Ở Durban, Nam Phi, nơi đó có khoảng hai trăm ngàn người
thổ dân nhóm nhau lại với buổi nhóm, khi phép lạ lớn mà Đức
Chúa Trời thực hiện. Và tôi đã thấy ba mươi ngàn thổ dân bản
xứ. Những người đàn bà đứng đó với một mảnh chuổi hạt bốn
in-sơ chỉ che xuống phía trước. Và đàn ông, không có áo quần
trên người, ngoài mảnh vải bốn in-sơ. Trần truồng! Một cái mền
để ngủ, bằng miếng da dê; họ được cho nó, với họ, khi họ đến số
tuổi nào đó; và rồi họ sống trong đó, ngủ trong đó, quấn mình
trongđó, và chết và chôn trongnó, trongmột bãi súc vật nàođó.

105 Và tôi đã thấy những người đàn bà đó, rất nguyên sơ, đến nỗi
một phụ nữ sanh con, đang ngồi cách tôi hai mươi bộ. Chị không
hề đến bệnh viện. Họ, một người đàn bà ở đó giúp đỡ chị ở đó
một phút, và trong khoảng năm phút là xong hết. Chị nhặt đứa
bé lên và ẵm nó vào ngực, cho nó bú. Sự nguyên sơ đó! Nhưng
khi họ thấy quyền năng của Đức Chúa Trời Toàn Năng đến trên
một cậu con trai đau nặng, và thậm chí tâm trí không ổn định;
và cậu đã đứng dậy với trạng thái tâm thần tốt, dâng lên sự ngợi
khen cho Đức Chúa Trời; ba mươi ngàn thổ dân bản xứ đã tin
nhận Chúa Jêsus Christ làm Đấng Cứu Rỗi của họ cách cá nhân.
Điều gì đã xảy ra? Anh em nên nhớ, đó là con số lớn gấp mười
lần LễNgũ tuần. Bamươi ngànngười! Và khôngngười nào…

Chínhmắt tôi đã quan sát những phụnữkia, khi họ sấpmình
xuống đất, đập vỡ những hình tượng, dâng đời sống cho Đức
Chúa Jêsus Christ. Họ không biết; họ có lẽ chưa bao giờ nghe
DanhNgài, nhiều người trong họ. Nhưng khi họ quì gối—quì gối,
và tôi hỏi họ, họ có thành thật với điều đó không, muốn nói điều
đó, đập vỡ hình tượng của họ. Và họ đã đập vỡ hình tượng của
họ. Và khi họ quì gối và dâng đời sống mình cho Đấng Christ,
trong khi tôi cầu nguyện cho họ, và họ đứng lên quay lưng lại. Và
những người đàn bà kia sẽ đứng lên đôi cánh tay buông xuống,
không biết họ trần truồng; ngay khi Sự Sống của Đấng Christ
đụng đến đời sống họ, tôi thấy những người đàn bà đó gấp tay
trước ngực và bước ra trước sự hiện diện của đàn ông. Và nếu sự
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chạm đến của Chúa Jêsus Christ sẽ làm điều đó với một thổ dân
trùmmền, thì nó sẽ làm điều gì vớimột dân tộc đã nghe Phúc âm
trongmột trăm năm? Chúng ta bây giờ đấy…Tôi đã thấy điều đó.
Đó là không ai khác nói. Tôi đã thấy thế. Hiểu không? Thế thì thật
lạ làm sao chúng ta tự xưngmình là những Cơ-đốc nhân,màmỗi
năm lại cởi bỏ áo quần đi nhiều hơn nữa. Và các giáo hội dường
như không quan tâm về điều đó.

106 Những chương trình trên ti-vi, ồ, làm cho xác thịt nữ giới và
huyết…Họ không phải là các thần. Họ không phải là nữ thần.
Nhưng điều đó để nước Mỹ hoàn toàn chính xác ứng nghiệm
lời Kinh Thánh. Con số của nước Mỹ là mười ba. Đền thờ của
nước Mỹ luôn luôn, là một phụ nữ. Nó ở trên chính đồng tiền
của chúng ta. Nó ở trên mọi thứ. Và bây giờ chắc chắn nó mang
lại một lúc mà chúng ta cũng sẽ có nữ thần nước Mỹ, không quá
xa. Anh em có thể thấy chữ viết tay trên tường.

107 Ồ, chúng ta sẽ làm gì? Anh em không thể bước ra trên phố và
tìm thấy…Nhìn ra ngoài phố, bắt đầu xuống phố và chỉ thấy sự
phơi bày của phụ nữ, cách mà họ tự làm chomình với những bộ
đồ đó, để tỏ lòng tốt, một phụ nữ nên xấu hổ khi mặc bộ đồ trong
phòng như thế. Bước ra đường phố, và—và với những bộ đồ nhỏ
xíu, quá chật trên người. Và—và ở ngoài những bãi tắm này với
những bộ bikini nhỏ xíu này, hay cáimà họ gọi đó, trên người, và
những thứ như thế. Mà không biết rằng bên trong chúng là một
tà linh. Khi mà, nhiều người trong họ ở trong những ban hát. Đó
là điều Chúa Jêsus đã phán sẽ xảy ra.

108 Xác thịt phái nữ! Họ là thịt và huyết. Họ không phải là các
thần. Với quan niệm của tôi…Xin Chúa tha thứ tôi nếu tôi sai. Nó
là một sự thoát y toàn bộ. Các bạn hầu như không thể đổ lỗi cho
người đàn ông, nếu anh ta không phải làmột—một Cơ-đốc nhân,
nhưng sa ngã, và rơi vào những cám dỗ trong chỗ và tới chỗ như
vậy đến nỗi người đó ắt sẽ làm điều sai trật, cho đến khi anh ta,
đấy, anh ta không thể tự chủ. Thật kinh ngạc không có nhiều sự
hiếp dâmnữa cứ tiếp diễn, bởi vì, rất nhiều về điều đó, vì phụ nữ
ở trong điều đó. Nhưng, nếu không, làm sao các bạn có thể trách
đàn ông?Hãy khiển trách nơi đáng khiển trách.
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109 Một bà nói, “Nầy, AnhBranham, tôi thật là đạo đức như tôi…”
Không nghi ngờ gì về điều đó.

Nhưng, chị ơi, chị biết rằng chị sẽ trả lời vào Ngày Phán xét
vì tội tà dâm khi tự phơi bày mình ra đó và đàn ông nhìn chị
không? Ngài phán, “Hễ ai ngó đàn bà mà động tình thammuốn,
thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi, và sẽ phải trả
lời về điều đó.” Và có lẽ chị em không có hành động gì, nhưng
nếu chị em để cho Sa-tan đặt tà linh đó trên chị em, thì, chính
xác thịt sẽ dạy chị em rằng điều đó sai! Không có Thánh Linh của
Đức Chúa Trời, xác thịt sẽ làmđiều đó, dạy chị điều sai.
110 Tôi tiên đoán rằng chẳng bao lâu họ sẽ đi ra với một trong
những thứ nầy, nó sẽ chỉ là một chiếc lá vả trở lại. Tôi đã nói
trước điều đó cách đây ba mươi năm. Đấy, sự sỉ nhục đối với
Kinh Thánh. Hiểu không? Họ sẽ làm điều đó. Đó là vũ thoát y
công khai.
111 Bây giờ, ma quỉ làm giống như vậy với các con trai của Đức
Chúa Trời ngày nay. Và đúng thế. Hãy xem những sự kinh doanh
của chúng ta. Phần lớn công việc kinh doanh của chúng ta được
kiểm soát bởi đàn bà, nhiều trong số họ. Và điều đó đúng. Hãy
xem các giáo hội, nhìn đất nước chúng ta, làm thế nào các con
trai của Đức Chúa Trời lại cúi thấp ở đền thờ của những thứ
nầy, những người đàn bà. Khi mà, họ là, với tôi, nó không hơn gì
những gái điếm công cộng. Đó là điều kinh khủng để nói, nhưng
đó là sự thật trần trụi. Tôi biết rằng những người nghe những
băng ghi âm nầy và các thứ, sẽ nói những điều nầy. Nhưng làm
sao chị em có thể làm điều đó? Nếu chị em tự phô bày như thế,
và đàn ông nhìn chị em, như Chúa Jêsus phán chị em “đã phạm
tội tà dâm” với người đó. Và khi người đàn ông đó phải trả lời
về việc phạm tội tà dâm, ai làm điều đó, đó là lỗi của ai? Chính
người đàn bà tự lột trần như thế và tự giơ ra, hay tự bày ra trước
mặt tội nhân ấy. Đúng thế. Dấu hiệu của điều gì? Thời kỳ cuối
cùng, đèn đỏ.
112 Tình mẫu tử bị đổ vỡ. Các dân tộc đang đổ vỡ. Bây giờ nếu
anh em muốn thấy Chúa Jêsus đã phán điều đó ở đâu, hãy đọc
Ma-thi-ơ 5:28. Nó ở đó. Đời sống phái nữ là nguyên nhân và hình
thức của sự sa ngã, trên điều đó, quyền lực tình dục đã là sự
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hủy hoại. Nếu các bạn muốn truy đến nguyên nhân, đây là một
số dân tộc mà tôi đã lần theo nguyên nhân sự sa ngã của họ.
Một là Ai-cập, A-si-ri, La-mã, và cái gì nữa, sa ngã bởi sức mạnh
của đàn bà.
113 Để ý, không có gìmàĐức ChúaTrời có thể ban chomột người,
bên ngoài sự cứu chuộc, tốt hơn là một người vợ tử tế. Không
người đàn ông nào có thể an ủi, không—không một người nào
có thể an ủi một người khi họ mệt mỏi, họ sẽ không giải bày tâm
sự với bất cứ ai như họ có thể nói với vợ của chính họ. Và thật là
một điều may mắn cho các anh em là khi anh em có một người
vợ nhỏ bé xinh đẹp mà trong sạch và ngay thẳng, và đạo đức,
và anh em có thể đến khi mệt mỏi và kiệt sức, và ngồi xuống và
nàng có thể trò chuyện với anh em. Nàng có thể làm nhiều với
anh em hơn bất cứ ai khác. Đúng thế. Nàng là một viên ngọc quí.
Nàng là một nữ hoàng.
114 Nhưng nên nhớ, “Đàn bà được tạo nên dành cho đàn ông;
không phải đàn ông dành cho đàn bà.” Tạo vật cuối cùng mà
Thượng Đế đã tạo nên là một người đàn ông. Đàn bà là một sản
phẩm phụ từ người đàn ông mà ra. “Và nàng được làm ra cho
đàn ông; không phải đàn ông được làm ra cho đàn bà.” Họ đã
làm điều đó ngược lại, và đàn ông sấp mình ở đền thờ đàn bà.
Đó chính là điều đã có từ lúc ban đầu. Đó là điều đã xảy ra từ
lúc ban đầu. Khi con trai của Đức Chúa Trời, A-đam, không thể
chịu đựng nỗi cám dỗ đã làm điều sai trật, Sa-tan đến trong một
người gọi là con rắn, mà giống nhưmột người. Và đó là nơi nó đã
khởi đầu, để Ê-va đã tìm hiểu ẩn ý Lời Đức Chúa Trời, và điều đó
đã gây mọi cơn đau tim, mọi nghĩa địa. Mọi tội lỗi mà từng được
thú nhận, đã bắt đầu ngay tại đó.
115 Ở đây nó diễn ra lần nữa. Điều gì? Phụ nữ là nguyên nhân
của sự sa ngã ban đầu, và phụ nữ kết thúc thời gian. Nàng đã
bắt đầu nó; nàng kết thúc nó. Không ngạc nhiên khi Kinh Thánh
nói, “Những kẻ thoát khỏi từ núi Si-ôn sẽ được vinh hiển trước
mặt Chúa.”
116 Khi Ê-sai 5, người nói về sự đồi trụy của đàn bà sẽ có như
thế nào trong thời kỳ sau rốt, và cách mà họ có thể có: rất nhiều
quần áo họ phải có, và cách họ phải để tóc thế nào, và mọi thứ
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như thế. Kinh Thánh đã nói điều đó, Ê-sai 5. “Cách nàng bước đi
bằng đôi giày cao gót, vừa đi vừa khua động tiếng dưới chân. Và
nàng sẽ cuộn đôi vớ xuống, và những việc nàng sẽ làm; và nhiều
thứ có thể thay đổi, những vòng trang sức, và các thứ như thế.”
Và nói, “Tất cả thứ đó sẽ bị lấy đi khỏi nàng, và nàng sẽ ngồi với
mùi hôi hám, từ sự trụy lạc.” Và nói, thậm chí, “Bảy người nữ sẽ
bắt lấy một người nam, và nói rằng, ‘Chúng tôi sẽ làm công việc
của chính mình. Chỉ để chúng tôi mang danh người, hãy cất sự
xấu hổ của chúng tôi đi.’”
117 Nhưng người đã nói, “Nhánh nhỏ đó thật sẽ vinh hiển thoát
khỏi tất cả những thứ nầy! Nó sẽ là ‘THÁNH THAY CHO CHÚA’
trong ngày đó,” khi những người phụ nữ chân chính được sanh
lại biết địa vị của mình, mặc dù họ bị chê cười, và bị gọi là ngốc
nghếch và lạc hậu, cùng mọi thứ. Nhưng, hành động như một
phụ nữ, giống như một quí bà! Đứng giống như một người đàn
bà! Mặc như một người đàn bà! Nói chuyện như một người đàn
bà! Sống giống một quí bà. Đúng thế. A-men, điều đó có nghĩa,
“xin được như vậy.” Đừng hoảng sợ. Nó không làm tổn thương
các bạn. Tốt lắm.
118 Lời của Chính Chúa Jêsus đã phán điều gì sẽ xảy ra, phơi bày
tuyệt vời điều đó.
119 Ngài cũng phán, “Trong thời của Lót.” Nếu các bạn muốn
đánh dấu câu Kinh Thánh, đó là—đó là Lu-ca 17:28. Ngài phán,
“Người ta sẽ ăn, uống. Họ mua. Họ bán.” Thông thường, đây là
những điều hợp pháp. Nhưng hãy xem. Và—và điều đó làm họ
bận rộn, nhưng họ đặt hết tâm…tâm trí củamình vào đấy.
120 Và trong thời của Lót, đàn bà quá thấp kém, về đạo đức, đến
nỗi họ không được đối xử như phụ nữ nên được đối xử, nhưng
họ bị hư hỏng, đến nỗi họ…Nó trở nên rất thông thường, đàn bà
trở nên rất dung tục đến nỗi, họ—họ, đàn ông sống với đàn ông.
Sự băng hoại về xác thịt từ tế bào tình dục đã thay đổi vị trí của
nó, bởi vì rằng đàn bà đã trở nên quá đáng khinh.
121 Cách đây vài ngày tôi đã ở trên, Tucson, đi mua một ổ bánh
mì. Và cómột cậu con trai đang ngồi đó, và hai cậu bé ở trong xe.
Cậu kia đi vào, muamột gói thuốc lá. Ông cụ tóc bạc nhìn xuống,
nói, “Những điếu thuốc nầymua cho ai,mẹ cháu à?”
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Nói, “Không, cho anh trai đó.”

Ông ấy hỏi, “Cậu ấy đủ lớn để hút chứ?”

Nói, “Vâng, thưa ông.”

Ông nhìn lại như thế. Và tôi đang đứng với ổ bánh mì và
chai sữa, nhìn xem. Và ông ấy đi lấy, nói, “Được rồi,” và ông
trao cho nó.

Ông nhìn lại tôi, và nói, “Tôi nghi ngờ điều đó.”
122 Tôi đáp, “Nó chưa đủ lớn để làm điều đó. Nó quá…Nó chưa
đủ lớn ở lứa tuổi nào.”

Ông ấy nói, “Tôi đồng ý với ông.” Nói, “Ông có—ông có một
thời khó khăn lắmmới bỏ được chúng phải không?”
123 Tôi nói, “Tôi không hề bắt đầu điều đó.” Tôi nói, “Tôi không
bao giờ bắt đầu điều đó.” Tôi nói, “Cha mẹ tôi hút và thường
sử dụng thuốc lá, nhưng Chúa là Đức Chúa Trời giữ tôi tránh
khỏi nó.”
124 Ông ta quay lại nhìn tôi hầu như lạ lùng, và ông nói, “Thôi
được, tôi nghĩ đó là sự xấu hổ tồi tệ ngày nay, để thấy về cách…”
Nói, “Thường thì, chúng ta đặt phụ nữ lên bệ.” Nói, “Chúng ta
tôn cao họ. Chúng ta ngãmũ trước sự hiện diện của họ. Chúng ta
bước xuống phố, và các quý ông sẽ nghe người nào đó nhận xét
về người đàn bà, họ sẽ ngắt lời người đó.” Hiểu không? Và nói,
“Họ tôn trọng phụ nữ.” Nhưng người ấy nói, “Thưa ông, phụ nữ
tự họ gây ra bàn cãi.” Nói, “Bây giờ họ không đứng lên. Thường
thì họ đứng lên; trong một chiếc xe chạy trên phố, một quí bà
đứng lên, mọi người đàn ông phải lấy mũ ra và để bà ta ngồi
xuống.” Nói “Nào đẩy đi, đám đông!” Ông nói, “Chính họ gây ra
sự tranh cãi.” Và đó là sự thật.

Cái hố ma quỉ của Hollywood đó đã sản xuất ra nó trên
những vô tuyến truyền hình và những tạp chí, cho đến nỗi việc
đó đã trở nên một cái bình to lớn đựng những điều nhơ nhớp.
Đúng thế.
125 Tôi biết điều đó không được ưa thích nói đến, nhưng nó là
một sự nói đúng. Đó là sự Thật. Đó là Lời Chúa, và cũng là một
dấu hiệu cảnh báo rằng Đấng Christ sẽ đến trong thế hệ nầy. Nói,
“Những người mà thấy điều nầy ứng nghiệm, sẽ không bỏ qua
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cho đến khi những việc nầy được làm trọn.” Ngài phán, “Trời đất
sẽ qua đi, nhưng Lời Ta sẽ chẳng bao giờ qua đi.” Đó là lời cảnh
báo. Đèn đỏ đang đang lóe lên; màn hạ xuống. Chúng ta ở thời
kỳ cuối cùng.
126 Chúng ta thấy những dấu hiệu về Chúa Jêsus chữa lành
người đau, khiến người chết sống lại, đuổi các tà linh. Chúng
ta thấy những—những người đã được làm nên thánh và thánh
khiết, bởi Đức ThánhLinh. Chúng ta thấy những đời sống đã biến
đổi. Chúng ta thấy những dấu hiệu lớn. Chúng ta thấy những dấu
hiệu huyền bí ở trên bầu trời, giống như đĩa bay. Lầu Năm góc,
nhiều người đưa nó lên ti-vi, viết về nó. Họ không biết nghĩ về
điều gì. Tất cả những loại dấu hiệu huyền bí! Chúa Jêsus giáng
xuống trong hình thức của một Trụ Lửa, có bức hình về Ngài đã
được chụp, đang sống giữa chúng ta, chứng minh Ngài hôm qua
không hề thay đổi-…
127 Chúng ta thấy những điều nầy đang xảy ra. Chúng ta thấy sự
nguội lạnh của hội thánh. Chúng ta thấy giáo phái đang phát
triển. “Khi các ngươi thấy cây vả, và tất cả những cây khác
đang đâm nhành non lá mới,” người Do-thái đang trở về. “Cây
vả,” người Do-thái đang trở về đất nước, quê hương của chính
họ. Chúng ta thấy những tín đồ Trưởng Lão, Giám Lý, Báp-tít,
Lutheran, Ngũ Tuần, hết thảy các giáo hội, “đang sanh ra lá của
họ,” sự phục hưng. Ngài phán, “Hãy chực sẵn! Đó là thì giờ đã
đến.” Khi chúng ta thấy điều đó đang ứng nghiệm, đó là khi Đức
Chúa Trời đang chuẩn bị gọi kẻ được Chọn của Ngài. Thế thì khi
anh chị em…

Dấu hiệu khác. Nói rằng, “Khi các ngươi thấy những người
đàn bà trở nên đẹp cực kỳ, khi các ngươi thấy các con trai của
Đức Chúa Trời lấy họ làm vợ, và lấy họ làm những người vợ, và
làm điều nầy, điều kia, hay điều nọ,” nói, “hãy biết rằng đó là dấu
hiệu.” Chúng ta đấy.
128 Bây giờ, điều gì khác tôi đã viết ra. Nên nhớ hai con gái của
Lót. Vâng, chúng ta nhớ điều đó, ở dưới thành Sô-đôm. Chúa
Jêsus đã phán ở đây, trong Lu-ca 17, “Như việc đã xảy ra trong
thời Sô-đôm.” Nên nhớ, rằng, đàn ông đã sử dụng sai đàn bà
trong cách như vậy cho đến nỗi hành động xác thịt của đời sống
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không còn được ham muốn nữa. Và, ồ, thật kinh khủng để nói
điều nầy ở bục giảng, nhưng đây là…Đó từng là Sự thật, nên hành
động từ nơi đây. Và điều ấy quá xấu xa, ngày nay, đến nỗi có hàng
ngàn lần vạn con người đó, gia tăng khắp mọi nơi, sự hư hoại,
những người thành Sô-đôm, như đã xảy ra trong thời ấy. Bởi vì
sự sử dụng xác thịt của đời sống con người để tái tạo lại chính
họ trên đất đã bị cư xử quá tồi tệ, và cứ diễn ra như vậy cách nó
hiện có, cho đến nỗi lòng ham muốn của nó bị thất vọng nhanh
chóng. Tôi sẽ nói, trong vòngmười đếnmười lăm năm nữa nó sẽ
bị qua đi, hầu như, cách nó đang gia tăng hiện giờ.
129 Những dấu hiệu lớn. Tôi đã có điều gì đó từ Edgar Hoover
về điều đó, nhưng tôi không biết…Tôi nghĩ tôi đã đặt nó ở đây,
nhưng không có, về những gì ông ấy đã nói về nó. Và bây giờ
chúng ta tìm thấy những điều nầy. Ồ, chao ôi!
130 Giu-đe, trong Sách vĩ đại, ngắn của ông, tôi gọi thế, trong câu
7, chúng ta hãy đọc điều đó. Tôi muốn đọc câu nầy. Giu-đe, trong
câu thứ 7. Đây là Sách cuối cùng trước Sách Khải huyền. Tôi có
đánh dấu ở đây, Giu-đe 7, câu 7. Đàn ông và đàn bà mang lời
nguyện ước hôn nhân, phá vỡ lời thề nguyền đó, buông theo xác
thịt lạ! Hãy nghe.

…và như thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ, cùng các thành
lân cận cũng buông theo sự dâm dục,…đi theo xác thịt
lạ,…(Thấy không? Ồ.) sự dâm dục, buông theo xác thịt
lạ, thì để làm gương, về sự chịu đau khổ, và hình phạt,
và lửa đời đời. (Đó là, bị thiêu hủy hết hoàn toàn và làm
mất đi.)

131 Cách đây đã lâu, tại Los Angeles, đây tôi đang chờ đợi, hay
là ở ngoài buổi nhóm ngoài trời. Tôi lái xe trên đường. Và một—
một quí cô, một cô gái trẻ đẹp, rất đẹp, đang đi trên đường. Và
tôi nghĩ, “Cô chắc là sắp đến một buổi trình diễn.” Và cô ấy mặc
bộ đồ ngắn ngủn phía trước, gần như—gần như sáu hay tám in-
sơ phía trước, và một cái tua ngắn ba hay bốn in-sơ vắt ngang.
Và phía trên thân thể cô, có một cái đốm nhỏ, gần như đủ để các
bạn có thể nhét và chận ngón tay vào, vắt ngang qua người cô ta
như thế nầy. Đầu độimũ cao-bồi, vàmang đôi giày ống có tua. Và
một cô gái rất quyến rũ, tôi có thể thấy bất cứ chàng trai nào đi
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lướt qua và mọi thứ, đều hãm thắng để nhìn cô ta, đang đi uốn
éo trên đường.
132 Và tôi đang chuẩn bị quay lại với buổi nhóm ngoài trời, và
tôi đi hướng về nơi nhóm ngoài trời. Và tôi bắt đầu quay lại, để
đi trở lại. Tôi nghĩ mình có thể ngừng lại, nói, “Thưa quí cô, tôi
muốn nói với cô nhơn Danh Chúa Jêsus Christ chúng ta. Mặc dù
cô là một cô gái đẹp, không nghi ngờ gì về điều đó, mặc dù cô
có một dáng người mà chắc hẳn…Có lẽ, cô—cô muốn nghe tiếng
hãm xe kêu lên. Cô có nhận biết rằng linh đó đang làm cho cô
làm thế sẽ lái cô đến địa ngục của ma quỉ nơi mà cô sẽ bị đau
khổ suốt những giai đoạn sắp đến không? Cô có nhận biết rằng
thân thể nhỏ bé, có dáng xinh đẹp đó, và đôi má chắc nịch đó và
mái tóc ấy, vân vân, và đôimôi đỏ, có thể trong—trong sáu tháng
nữa những con sâu sẽ bò vào ra từ thân thể có hình dáng đẹp đó,
trong bụi đất ra tại đây không? Và linh hồn ấy mà ở lại trong đó,
ngày hômnay, sẽ ở trong sự tàn phá củama quỉ.”
133 Thế rồi điều gì đó bắt tôi ngừng lại, dường như Chúa phán,
“Nếu ngươi làm thế, họ sẽ nhốt ngươi vào trong tù.” Hiểu không?
Anh em đấy. Lúc ấy tôi thấy Billy đi ra và ra hiệu, đã đến giờ để
đến. Tôi nghe họ hát bài Chỉ TinMà Thôi.
134 Ồ, chao ôi! Làm sao nhiều người có thể mêmẩn vào thứ như
thế? Là bởi vì họ không quan tâmđếnLời Đức Chúa Trời.
135 Vàmột điều khác, là quí vịmục sư truyền đạo ở đằng sau bục
giảng, đã hợp tác với những tổ chức nầy, đã đọc Điều đó và biết
Nó, bị cấm nói tất cả về Nó, bởi vì họ sẽ lái hội chúng của mình
đi ra khỏi chúng. Và những giáo hội của họ đang tìm kiếm thành
viên. Nhưng Đức Chúa Trời đang tìm kiếm những thánh đồ được
sanh lại của Đức Chúa Trời hằng sống, mà sẽ chiếu sáng như các
ngôi sao. Xin Chúa giúp chúng ta thật thà và nói Lẽ Thật, mà Đức
Chúa Jêsus Christ đã phán. Nhưng đó là thời đại mà chúng ta
đang sống. Đó là những dấu hiệu mà Chúa Jêsus đã phán sẽ xảy
ra, và chúng ta thấy nó ở ngay trước chúng ta.
136 Hãy xem nào, và trở lại trong Giu-đe chương 7, “Sô-đôm và
Gô-mô-rơ.” Ôi, chà, thật là điều khủng khiếp! Với những người
đàn bà không cưới gả, “buông theo xác thịt lạ.” Một người đàn
ông đã kết hôn với vợmình, họ thì—họ không phải là hai nữa, họ
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là một. Và một người đàn ông mà chạy theo người đàn bà khác,
anh ta tự động phân rẽ chính mình với vợ. Và một người đàn bà
chạy theo người đàn ông khác, người đó đã chết với chồngmình.
Nàng chối bỏ xác thịt của chính mình; nàng cắt đứt ra khỏi anh
ta. Đúng thế. TrongNgày Phánxét, sẽ phải trả lời cho điều đó.

137 Nhưng ngày hôm nay họ khôngmuốn nghemột Sứ điệp như
thế. Nhiều người không muốn nghe Điều đó. Họ muốn làm cho
thích thú lỗ tai của mình. Đúng những gì Đức Thánh Linh đã
phán với tôi ngày tôi đặt viên đá góc ở đó, phán rằng:

Hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không
gặp thời;…

Vì sẽ có một thời kia, người ta không chịu nghe đạo
lành; nhưng vì họ ham nghe những lời êm tai, theo tư
dục…mà nhóm họp các giáo sư với nhau xung quanh
mình;

Và…sẽ bịt tai quay khỏi lẽ thật, mà hướng về chuyện
huyễn.

Phán rằng, “Khi khải tượng lìa khỏi, ngươi hãy đọc Ti-mô-thê
Nhì chương 4.” Phán, “Đừng quên Ti-mô-thê Nhì chương 4!” Và
khi khải tượng lìa khỏi tôi, đang đứng ngay ở Phố số 7,một chàng
trai mười chín tuổi đang đứng đó, Tiếng của Đức Chúa Trời phán
ra từ căn phòng, và Ngài phán, “Ti-mô-thê Nhì chương 4.” Điều
đó chính xác những gì nó đã diễn biến. Hiểu không? “Vì sẽ cómột
thời kia người ta sẽ không chịu nghe đạo lành.”

138 Họ muốn có điều gì đó. Những tín đồ Ngũ Tuần muốn có
điều gì đó có thể vỗ nhẹ vào lưng họ, và để họ sống theo cách họ
muốn. Và họ có thể chơi piano với bốn mươi nhịp mỗi giây, và
nhảy lên nhảy xuống, và khiêu vũ về điều đó; còn đàn bà làm
theo cách họ muốn, và đàn ông cũng vậy. Trưởng Lão, Giám Lý,
Lutheran, và Báp-tít, có nhiều lắm là một người chân thật trong
tất cả các tổ chức đó. Điều đó hoàn toàn đúng. Nhưng hệ thống đó
đã quá trói buộc họ, đến nỗi họ nghĩmiễn là họ thuộc về giáo hội
đó, và tên họ ghi trong những sổ sách kia, thì họ còn kết nối với
Thiên đàng. Tên các bạn trong một cuốn sổ ở trên đất sẽ không
có nghĩa điều đó với Đức Chúa Trời. [Anh Branham bật ngón tay
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kêu tách tách—Bt.] Tên các bạn phải được ghi trong Sách Sự Sống
của Chiên Con, bằng Huyết của Đức Chúa Jêsus Christ, để tội lỗi
các bạn được tha thứ. Đúng thế.

139 Nhưng họ muốn kiểu đó. Đó là loại mục sư họ muốn có. Họ
khôngmuốn điều gì khác. Và khi Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau
rốt nầy đã đánh động mọi ân tứ Thiêng liêng đã được nhắc đến
trong Kinh Thánh, mọi ân tứ mà Chúa Jêsus Christ đã hứa, mọi
sự ban cho, và mọi dấu hiệu, và mọi dấu hiệu thời đại cuối cùng.
Mọi việc đã được hứa trong Kinh Thánh nầy, theo như chính tôi,
có thể thấy, đã lay động trước đất nước rồi, và nó cố hết sức nhào
về phía địa ngục như có thể làm. Nói với họ không? Họ sẽ cứ lao
vào, dù thế nào đi nữa.

Cho phép tôi chỉ lấymột vài câu Kinh Thánh nữa ở đây trước
khi kết thúc. Được rồi. Ồ, “Đặt ra trước cho sự hủy diệt Đời đời,”
là điều họ hiện có, Kinh Thánh nói.

140 Đất nước nầy nằm trong cùng sự thối nát nầy. Sự thối nát
xã hội giống như vậy, đất nước nầy đang nằm trong nó tối nay.
Quí vị biết điều đó. Không phải là chuyện đùa. Không phải là tin
đồn. Nó là Sự thật. Sáng Thế ký 6:12, “Mọi xác thịt bị đồi bại, con
người bước đi trong cách riêng mình,” ý riêng của mình, xao
lãng luật pháp của Đức Chúa Trời. Đó là cách con người hành
động ngày nay. Con người không muốn nghe Lời Đức Chúa Trời.
Dân sự không muốn nghe Nó. Họ muốn bước đi theo đường lối
riêng của họ.

141 Giê-sa-bên từ chối nghe Lời Chúa. Bà không muốn gọi lão
thầy giảng tóc xù đó, Ê-li, là mục sư của bà. Nhưng ông là mục
sư của bà, dù sao đi nữa. Đúng. Đức Chúa Trời đã sai ông, và ông
la lớn ra sứ điệp của mình. Mặc dù không học thức, họ không
biết ông đến từ đâu và ông đi đâu. Ông đã có mặt với Lời của
Chúa. Ông phân phát sứ điệp của mình, ông rao giảng, và ông
lên án mọi thứ đã có, gọi là tội lỗi. Mà, Giê-sa-bên hiện đại đó,
đã chuyển hướng và bỏ bùa mê dân sự dưới ảnh hưởng của yêu
thuật quyền lực của bà đến nỗi cả dân tộc đã bị thối nát, và Ê-li
đã đứng một mình ra đó trên núi. Đức Chúa Trời phán, “Hỡi Ê-
li, đừng nghĩ thế. Tuy nhiên, Ta còn bảy ngàn người ở dưới đó có
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tấm lòng chân thật.” Đó là sự tác động thứ hai của ông, và sự tác
động thứ ba, ông đi trở lại với họ.
142 Nhưng nên nhớ, Đức Chúa Trời đầy thương xót, và Ngài—
Ngài…Và sứ điệp của Ê-li lên án dòng dõi không tin kia. Sứ điệp
của Nô-ê lên án dòng dõi đó, và mang sự đoán phạt đến trên
những người chối bỏ nghe nó, và giải cứu những người tin nó.
“Và như đã xảy ra trong đời Nô-ê thể nào, ngày Con Người đến
cũng thể ấy.”
143 Sáng Thế ký 6, bỏ qua luật pháp của Đức Chúa Trời! Họ nói,
“Luật pháp của Đức Chúa Trời à?” Lời Đức Chúa Trời phán, ngày
hôm nay, rằng, trong Kinh Thánh…

Bây giờ hãy nghe, tôi không nói điều nầy với cá nhân nào.
Tôi chỉ có trách nhiệm, như người anh em của các bạn. Tôi chịu
trách nhiệm nói cho anh chị em biết toàn bộ Lẽ thật, như đại
Thánh đồ Phao-lô đã nói trước khi ông ra đi, “Vì tôi không trễ
nải một chút nào để tỏ ra cho anh em biết hết thảy ý muốn của
Đức Chúa Trời.”
144 Vậy thì, Kinh Thánh dạy, ngày nay, rằng những người đàn bà
không nên cắt tóc. Tôi không quan tâm thầy giảng nói rằng điều
đó tốt bao nhiêu; nó sai. Tôi không quan tâm giáo hội ủng hộ
điều đó bao nhiêu; Kinh Thánh vẫn nói rằng nó sai trật. “Thật
hổ thẹn cho phụ nữ làm như vậy.” Nhưng họ tiếp tục làm thế,
dù thế nào đi nữa, cứ tiếp tục. Họ đang làm gì? Theo ý riêng của
mình, tự làm chomình đẹp, họ nghĩ họ đẹp.
145 Lời Đức Chúa Trời cảnh cáo, nàng không nên làm những
điều nầy. “Nàng không nên mặc áo, hay quần, hay cái gì thuộc
về người nam,” nhưng nàng cứ làm giống như vậy. Hãy cố gắng
ngăn cản nàng.

Nói rằng, “Anh đang hò hét về điều gì vậy, Anh Branham?
Anh đang làm gì thế? Tại sao, nhiều người thích anh hơn nếu
anh…” Tôi không quan tâm, điều đó. Tôi quan tâm những gì
người ta suy nghĩ. Vậy đừng làm cho tôi sai trật. Nhưng tôi quan
tâmvề điềuĐức Chúa Trời suy nghĩ, vàĐây là Lời Ngài.

Đúng thế, anh chị emnói cô ấy sai khi làm thế, cô ta sẽ cứ làm
thế, dù thế nào đi nữa. Hiểu không? Tại sao? Phụ nữ trong tất cả
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Cơ-đốc-giáo làm những điều nầy, mà giáo hội dường như không
quan tâm về điều đó. Tại sao thế? Các con trai của Đức Chúa Trời
đã sa ngã vì tình dục của thịt và huyết nữ giới, mà chối bỏ chính
Đức Chúa Trời và Huyết đã mua họ, phân rẽ họ khỏi những điều
ô uế đó. A-men. Đó là Lẽ thật. Vì thế nên Đức Chúa Trời giúp tôi,
đó là Lẽ thật.

146 Hãy cố ngăn cản nàng. Anh em nghĩ sự rao giảng của Nô-ê
có sự trở ngại nào không? Không, thưa quí vị. Nhưng đó là gì?
Đó là tiếng, đó là Tiếng. Khi hết thảy chúng ta được gọi đến với
sự Phán xét, chính Sứ điệp mà tôi đang rao giảng, tối nay, sẽ đối
diện với tôi ngay ở đó, Lời này đến Lời khác. Và thế thì anh chị
em sẽ làm gì?

147 Đó là Đèn đỏ chớp lên, họ có thời gian, có người bướng bỉnh
trong vòng phụ nữ. Chúng ta sẽ…Chúng ta sẽ chỉ đặt lại cho đúng
điều nầy, bởi vì phụ nữ hiện nay nầy. Và anh chị em tự hỏi tại sao
tôi luôn hò hét về điều nầy. Bây giờ tôi sẽ đặt, lấy nhiều—nhiều
câu Kinh Thánh đưa ra ở đây trước khi kết thúc, và tỏ cho anh
chị em thấy tại sao. Và đó là lý do tôi phải ở lại sống đúng với Lời
nầy, vàmỗi đầy tớ củaĐức Chúa Trời nên ở lại sống đúng với Lời.
Anh em phải ở lại, bởi vì phải có một tiếng ở đâu đó đang kêu la
chống lại nó. Tôi không quan tâm những người còn lại họ làm gì;
anh em không chịu trách nhiệm về họ. Anh em trả lời như một
cá nhân. Anh em không trả lời như một tín đồ Giám Lý, anh em
không trả lời như một tín đồ Báp-tít, hay Ngũ Tuần. Anh em trả
lời với tính cách cá nhân, với Đức Chúa Trời, cho đời sống riêng
của mình.

148 Và chúng ta thấy những dấu hiệu nầy, và tuy nhiên họ tiếp
tục làm điều đó. Hãy nói cho cô ấy biết nó sai, xem cô ấy nói
gì. Bướng bỉnh! Điều đó hoàn toàn chính xác những gì Ê-va đã
làm. Ê-va biết rõ hơn để làm điều đó. Bà đã làm gì? Bà đã có Lời
Đức Chúa Trời. Phán, “Vì ngày nào ngươi ăn nó, ngày đó ngươi
chết.” Ồ, tại sao bà làm điều đó? Bà muốn theo cách riêng của
bà. Và tại sao đàn bà muốn cắt tóc mình; tại sao phụ nữ muốn
mặc những áo quần nầy, và Kinh Thánh nói rằng đó hoàn toàn
chính xác những gì họ sẽ làm? Và việc họ đang làm, họ bị định
tội hết thảy. Chính xác. Nhưng tại sao họ làm thế? Họ tự làm theo
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ý riêng của mình. Đúng thế, thưa quí vị. Họ sẽ đi theo cách của
họ. Và hội thánh không nói gì về điều đó. Và hội thánh được cho
làNàngDâu củaChúa Jêsus Christ,màkhôngnói gì về điềuđó.
149 Nói với một người trong số họ về điều đó, anh em biết họ nói
gì không? Đến nỗi họ nói như, “Không có Kinh Thánh cổ xưa nào
sẽ cản trở sự vui đùa của tôi.” Bây giờ thật chính xác. Anh chị em
nói với họ có lời chép trong Kinh Thánh. Ồ, họ có thể không nói
những lời đó, nhưng đó là những gì họ biểu lộ.

Anh em đã bao giờ nghe người xưa nói, “Hành động nói
nhiều hơn là lời nói”? Ô, thế thì, nó đúng không? Hành động
nói nhiều hơn là lời nói. Cho dù anh em nói gì đi nữa, đời sống
của—của anh em nói thật lớn cho đến nỗi họ không thể nghe
lời làm chứng của anh em. Như tôi đã nói sáng nay, cứ nhảy lên
cao như anh em sống. Hiểu không? Hành động của anh em nói
nhiều hơn là lời nói của anh em. Và anh em có thể cứ đi ra và
nói điều đó, bởi vì chính lời nói của chúng nói. Những lời của—
của anh em, cho dù nó là gì đi nữa, hành động của anh em nói
cho biết anh em thế—thế nào.

Nếu anh em nói điều gì khác hơn con người thật của anh
em, nó trở nên đạo đức giả. Chúa Jêsus phán, “Hỡi các ngươi là
những kẻ giả hình! Làm sao ngươi có thể nói những điều tốt đẹp,
vì bởi sự đầy dẫy trong lòng, màmiệngmới nói ra?” Xem đấy, họ
đang nói điều gì đó họ khôngmuốn nói.

Và phụ nữ cũng vậy, nói điều đó, ồ, chao ôi, “Có sự vui đùa
của riêng tôi.”
150 Điều gì xảy ra? Ngoài hôn nhân…Đây là chỗ khác trong Kinh
Thánh. Vì lời nguyện ước hôn nhân dẫn đến, “vâng phục.” Ừ!
Vâng phục à? Ừ! “Một người giữ nhà ở nhà, sống trinh bạch, làm
những công việc tốt.”

Cô ấy cười vào mặt các bạn và đi đến xưởng phấn đánhmặt,
văn phòng làm đẹp của người nào đó. “Chồng tôi…” Đúng thế. Ồ,
tôi nghi ngờ điều đó.

Anh em thấy những lực lượng ngày nay, một sự sỉ nhục như
vậy, đưa phụ nữ vào lực lượng cảnh sát. Nếu đó không phải là
một dấu hiệu của—của sự trụy lạc giữa thành phố! Khi nhiều
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người đàn ông không có việc làm, mà người ta phải đưa đàn bà
ra ngoài đó, trong khi Kinh Thánh nói họ thì “ở nhà và làmngười
trông nom nhà cửa tiết hạnh.” Nhưng họ giữ tất cả các sổ sách
của những ông chủ, và cũng của anh em. Vâng. Đúng thế.

Tôi không nói về những người đàn bà tốt hiện nay. Tôi không
némđiều nầy vào phụ nữ các chị là những người phụ nữ tin kính
thật sự. Xin Chúa ban phước cho các chị. Điều đó trên băng ghi
âm, hay ở bất cứ nơi nào nữa.

Nhưng tôi đang nói về, anh em tìm thấy ở đâu một người
giống như thế, anh em tìm thấy một ngàn năm trăm người cách
khác. Họ sẽ không lắng nghe lấymột Lời. “Cứ giữ lấy Kinh Thánh
của anh! Hãy giảng Nó cho chính anh. Chúng tôi không muốn
nghe Nó.” Vâng lời ư? Ồ!

151 Họ có thể nói điều nầy, “Anh kể những câu chuyện Kinh
Thánh với người khác đi. Giữ lấy Đức Chúa Trời của anh cho
người nào khác, và để mặc tôi. Anh làm gì mà hò hét về tôi? Tôi
không bao giờ yêu cầu anh nói những điều nầy.” Tôi biết, nhưng
Đức Chúa Trời làm. Hiểu không? Vậy chỉ thế thôi.

152 Vì thế họ vẫn cắt ngang cách ấy. Đúng như họ đã làm trong
thời của Chúa, đúng như họ đã làm trong thời đó, ngày nay họ
cũng làm vậy, giống như vậy. Nó đã không thay đổi. Nó không
thay đổi. Nó sẽ không thay đổi.

153 Sự phạm pháp ở lứa tuổi vị thành niên cuối cùng dồn vào
con cái họ. Nhà tù có phần của đàn bà và đàn ông, và địa ngục
lấy toàn bộ, điều đó hoàn toàn chính xác, cuối cùng nuốt hết thảy
họ. Và sự giảng đạo dường như đi qua trên lưng họ. Họ không
hề lắng nghe Nó. Họ sẽ có cách riêng của mình…Anh em có thể
bảo họ Kinh Thánh nói điều Này. Họ nói, “Giữ lấy Kinh Thánh
của anh. Chúng tôi sắp có thú vui của chúng tôi.”

154 Tôi có thể nghe một số trong các chị đang nói bây giờ, có lẽ
không hiện diện ở ngay đây, nhưng nghe các chị nói, “Ai, tôi vâng
lời chồng tôi à? Hừm! Tôi làm cho anh ta vâng lời tôi.” Nhưng đó
là chỗ các chị sai. “Hãy ở nhà, tiết hạnh à? Tôi không quan tâm
những gì Kinh Thánh nói về điều đó, anh để mặc tôi!” Nghe nầy,
chị ơi, điều đó không phải đã ở trong, trở lại trong Thời đại Tối
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tăm, đó là tiếng của ngày hôm nay. Điều đó đã không hề xảy ra
nhiều trước thời đại hồng thủy, nó cũng xảy ra ngày nay. Đó là
sự giống nhau.

155 Họ lại nói, “Tôi là phụ nữ hiện đại. Tôi sống ở nướcMỹ.” Thôi
được, điều đó chẳng khác gì hơn các chị sống trong cái chuồng
heo. Không khác chút nào với Đức Chúa Trời nơi các chị sống.
Các chị là những gì các chị có trong lòng. Đúng thế. Và đừng
nghĩ, thưa chị em, rằng mình rất hiện đại, rằng chị em là một
trong những phụ nữ hiện đại này, như các chị muốn nói ngày
nay. Chị em đang trở lại cách sống, trong thời đại tăm tối, theo
Kinh Thánh, trước khi nạn hồng thủy xảy ra. Trong thời Nô-ê, đó
là khi họ làm những việc giống như vậy. Vì thế các chị không rất
hiện đại, chút nào hết, phải không? Thấy không? Đó là cách họ
đã hành động trong thế gian tiền đại hồng thủy. Hiểu không? Và
đó là cách họ đang hành động ngày nay, vậy đó phải là thời kỳ
tối tăm lần nữa, trở lại trong thời kỳ tăm tối trước kia.

156 Và đàn ông các anh muốn để vợ mình làm điều đó, các anh
không còn là các con trai của Đức Chúa Trời nữa. Không, anh em
hầu như sa ngã vào Sô-đôm, đúng thế, để đàn bà làm chủ anh em
khắp nơi. Ô, chao ôi!

157 Tôi không biết nên nói điều nầy hay không. Tốt hơn tôi nên
bỏ qua phần nầy. Nhưng, được rồi. Điều nầy kinh khủng, nhưng
đó là tất cả với thời đại nầy mà chúng ta đang sống. Anh chị em
thấy đèn đỏ bật lên, đang chớp lên không? [Hội chúng nói, “A-
men.”—Bt.]

Thời gian sẽ chấm dứt, lúc tiếng loa của Chúa
vang lên từ trời,

Và bìnhminh sẽ Đời đời, sáng choang đẹp tươi;
Rồi mọi con cái được chọn của Chúa sẽ nhóm
(từ bụi đất) với Nhà của họ bên kia bầu trời.

Ồ, sẽ thật làmột ngày tuyệt diệu! Đúng thế. Ồ, vâng!

158 Trở lại thời Sô-đôm. Đừng lo lắng, có một quả Bom nguyên
tử đang chờ đợi làm sạch hết thảy điều đó, đúng thế, tẩy sạch
cả thế gian. Nó sẽ làm điều đó. Và lúc ấy tất cả sẽ được làm mới
lại, giống như chúng ta đã thấy dưới Ấn thứ Sáu, vì đám người
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được chuộc đã tin nhận Chúa Jêsus, những người trở nên tín đồ
Đấng Christ, những người đã bán hết những sự quan tâm của họ
và thời trang của họ về thế gian nầy, và đã đến với Chúa Jêsus
Christ, và nhìn xem Ngài và chỉ một mình Ngài; trong sự khiêm
nhường của Ngài, chương trình đơn sơ, để đến và tin nơi Ngài,
và nhận lãnh Sự sống Đời đời. Và nếu anh chị em nói mình có Sự
sống Đời đời, mà không đồng ý với Kinh Thánh nầy, sự sống đời
đời của anh chị em không phải là Sự sống Đời đời mà Đức Chúa
Trời ban cho. Anh chị em bị lừa dối, bởi sự chết, và không thuộc
về Sự Sống. Đúng thế.
159 Bây giờ, ồ, “Hãy kính sợ Đức Chúa Trời và vâng giữ Lời Ngài,
vì đây là điều răn trọn vẹn.” Đèn đỏ đang chớp lên, và giờ đã gần
rồi. Như đã xảy ra trong thời Nô-ê, đấy, họ lấy việc hợp pháp nầy
và làm cho hư hỏng nó. Họ ăn, và họ uống, và họ xây nhà, và họ
đưa ra tất cả những điều khác, và làm hư hỏng nó. Vậy thì, Chúa
Jêsus trôngmong chúng ta xâymột ngôi nhà, đấy; nhưng cứnhìn
những gì đã xảy ra trong đó. Ăn, Ngài muốn chúng ta ăn, đúng
thế; hãy xem điều gì đã xảy ra trong đó. Uống, chúng ta mong
uống nước của mình và bất cứ cái gì chúng ta phải làm; nhưng,
thay vào đó, họ đã lấy rượu vào để uống, và mọi thứ, và cốc-tai,
mangnhữngngười đàn bà của họ vào việc đó. Thấy không?
160 Và việc gia tăng dân số, như đã xảy ra trong thời Nô-ê thì
thế nào? Còn về vẻ đẹp phụ nữ gia tăng liên tục, càng ngày càng
nhiều hơn thì sao? Hiểu không? Đèn đỏ!

Còn thời giờ mà phụ nữ sẽ đến, khi họ sẽ hành động theo
cách họ muốn, “cứng cổ, kiêu ngạo,” và mọi thứ, không thể nói
họ điều gì thì sao? Giảng Lời cho họ, họ sẽ tiếp tục làm chính điều
đó dù thế nào đi nữa. Hiểu không?

Điều gì sẽ xảy ra? Hoàn toàn chính xác như đã xảy ra trong
thời Nô-ê. Một ngày, cửa thương xót sẽ được đóng lại. Lúc ấy lời
Kinh Thánh dạy, “đền thánh sẽ đầy khói,” điều đó có nghĩa Đấng
Cầu Thay đã đi khỏi nó. Và chừng nào Chiên Con vẫn ở lại đó…
Như tôi đã nói sáng nay, hay ở nơi nào đó tôi đã giảng, rằng,
chừng nào Chiên Con ở đó để cầu thay, vẫn còn sự thương xót.
Nhưng sự đảmbảo gì chúng ta có, khi chúng ta thấy xe lửa vào ga
rồi, khi chúng ta thấy sựĐến củaChúa, sự lóe lên của ánh sáng?
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161 Làm sao tôi có thể nói điều gì khác khi chúng ta biết rằng
Ngài đã hứa thực hiện ở đây vào thời kỳ sau rốt, và chúng ta
thấy nó ngay trước chúng ta. Và rồi chúng ta thấy đề tài nầy tối
nay, về đèn đỏ khác đang lóe lên, về hành động kỳ quặc giữa
phụ nữ chúng ta, và những việc theo cách họ đang làm. Chúng
ta thấy điều đó đang chỉ ra, mọi—mọi cột mốc, mọi thứ, mỗi cây
kim, mỗi la bàn, được đặt ngay trước sự Đến của Ngài. Chúng
ta ở vào thời kỳ cuối cùng. Không có gì khác mà tôi biết xảy ra
ngoài việc Chúa Tái lâm.

162 Và rồi, bạn bè yêu dấu của tôi ở bên ngoài Đấng Christ, các
bạn nghĩ gì về điều nầy? Các bạn cứ yên nghỉ…Thành thật mà
nói, thưa bạn, tôimuốnhỏi các bạnmột câu đơn giản. Các bạn cứ
nghỉ ngơi trên những cảmxúc tầm thường nào đó, haymột số, có
lẽ, điều gì đómà các bạn có chăng? Có lẽ các bạn đã có hạnh phúc
một lần và nhảy nhót khắp nơi, như nhiều người thánh khiết và
những tín đồ Ngũ Tuần, và Na-za-ren, và Hành Hương Thánh.
Họ tin nếu họ khá vui vẻ để nhảy, thì chính là Nó. Và rồi cắt tóc,
mặc đồngắnphải không? Chúa ThánhLinh có khiến các bạn làm
điều đó, trong khiNgài lên ánnó trongKinh Thánh không?

163 Còn anh em người mà nói, “Ồ, tôi thuộc về giáo hội. Tôi là
một tín đồ Ngũ Tuần. Tôi là tín đồ Giám Lý, hay tôi là bất kỳ cái
gì. Tôi làmột thuộc viên!Mẹ tôi là thuộc viên chính thức của giáo
hội. Tôi là thuộc viên chính thức”? Và chính linh đó ở trên bạn
đang khiến bạn làm những việc mà Kinh Thánh nầy lên án vì
bạn làm điều đó. Hiểu không?

Các bạn nói, “Tôi nói tiếng lạ, Anh Branham à. Vậy thì, anh
đừng nắm giữ điều đó. Tôi nói tiếng lạ, và đó là chứng cớ của
Thánh Linh.” Nếu đời sống các bạn…Nếu các bạn có thể vẫn cắt
tóc, nếu các bạn vẫn làm những điều nầy mà Kinh Thánh dạy
đừng làm; các bạn có thể nói tiếng lạ suốt ngày đêm, và điều
đó vẫn chẳng liên quan gì với Đức Chúa Trời. Cây được biết bởi
trái của nó.

164 Tôi đang bắt đầu già. Tôi biết điều đó. Mỗi ngày tôi có một
cơn đau mới và đau đớn. Mỗi người chúng ta đều thế. Các bạn
có thể cũng nói thật. Tôi nghĩ, “Chúa ôi, đừng để con…”
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Một trong những điều khốn khổ nhất, là thấy một người đàn
ông hay đàn bà không hề tin nhận Đấng Christ, mà cứ sống như
một thuộc viên hội thánh già bảo thủ, tầm thường hơn cả chính
Sa-tan, và thấy người đó ở đấy, với càu nhàu về điều gì đó đã cũ
rồi, “Ồ, tôi nói cho anh biết, tôi không tin vào bất cứ…” Đức Chúa
Trời, không bao giờ…Đó là một—đó là một…Đó là mãomiện ghê
rợn nhất mà Sa-tan có thể đội cho một đời sống. Một bà già hay
cáu gắt, khoảng sáu mươi hay bảy mươi tuổi, với mỡ lòng thòng
dưới cánh tay bà ấy, và những nếp nhăn đầy khuôn mặt, và tóc
uốn ngắn quá vai, nhuộm bốn hay năm màu khác nhau, và đi
khệnh khạng trong cái quần đùi ngắn; nếu đó không phải làmão
miện của Sa-tan, tôi chưa hề thấy nó, nếu không thì ông già hay
càu nhàu nào đó.
165 Ôi Chúa, con biết con…Xin ban cho con ân điển để không bao
giờ phàn nàn. Và conmuốn đời sống của con, Chúa ôi, conmuốn
đời sống của dân sự con…Chúa ôi, xin ban cho điều đó để đời
sống chúng con có thể được đội mão miện, cho dù nếu chúng
con đau khổ thế nào đi nữa, bất cứ điều gì xảy ra, bao nhiêu
người quay lại chống đối con.

Tôi biết một điều nầy trong đời sống tôi, khi tôi bắt đầu già
hơn, thưa các bạn, dòng suối phía sau tôi, chẳng bao lâu sẽ chảy
cạn, con đường tôi đi xuống, càng lúc càng hẹp. Và tôi biết một
điều, nó sẽ ứng nghiệm sau một thời gian ngắn mà sẽ không có
ai đến với tôi và nói…xin tôi một lời khuyên. Những người mà
biết tôi trong thời tôi còn trẻ sẽ tiếp tục, nếu tôi còn sống. Bạn bè
tôi sẽ càng lúc càng ít hơn, khi tôi già hơn lúc nầy.
166 Và tôi biết ngày nào đó tôi phải chết. Tôi hi vọng Đức Chúa
Trời không bao giờ để Sa-tan đặt lên tôi mũ miện một ông già
hay càu nhàu, lãnh đạm, và vợ tôi một bà già hay càu nhàu, hay
vợ anh em, hay anh chị em cách đó. Tôi cầu xin, anh em ơi, đời
sống của chúng ta sẽ được đội mão triều thiên bằng những trái
của Thánh Linh; tình yêu thương, sự vuimừng, nhịn nhục, nhân
từ, nhẫn nại, Lẽ thật, đức tin, trong Thánh Linh.
167 Đời tôi giảm dần. Cách đây khoảng ba mươi lăm năm tôi
đứng ở trên bục giảng ở đây, nhưmột thanh niên trẻ tuổi. Tối nay
tôi là một người già, tóc bạc, đầu hói, lưng còng; tôi suy nhược.
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Sự sống tôi cạn kiệt, và tôi đang bước đi trên sợi chỉ mongmanh.
Khi tôi di chuyển xuống dòng suối, các bạn tôi ít hơn. Và saumột
thời gian ngắn sẽ đến một nơi, có lẽ, tôi—tôi sẽ không thưởng
thức những bài hát như tôi thường nghe; và có lẽ các cháu tôi,
những đứa trẻ sẽ phải nói, “Đừng làm ông nội sợ.” Có lẽ đến lúc
đó nếu tôi còn sống.

168 Rồi tôi sẽ cứ đi xuống cho đến khi tôi không thể thức dậy ra
khỏi ghế. Thế rồi một buổi sáng sương mù sẽ vào trong phòng,
tôi sẽ ra hiệu qua phía bên kia, với sự chết, đến đem tôi đi. Nó
có thể chỉ lấy tay đem tôi đi và dẫn tôi tới Chủ của tôi. Nó không
phải là người cai nô lệ của tôi. Tôi không phải là nô lệ của nó.
Nó là nô lệ của tôi. Đấng Christ đã đắc thắng sự chết cho tôi. Và
chỉ có một điều duy nhất nó có thể làm, là lôi kéo tôi ra khỏi Sự
Hiện diện của Đấng Tạo Dựng của tôi, “Khi đền tạm trên đất nầy
bị hư nát.”

169 Khoảnh khắc khi một người mẹ chuẩn bị sinh đứa con, các
bạn để ý, tôi không quan tâm người mẹ đó độc ác, và hèn hạ thế
nào. Anh embiết,một thời gian ngắn trước khi đứa bé được sanh
ra, người mẹ trở nên dịu dàng. Tại sao thế? Khi những bắp thịt
nhỏ bé ở trong tử cung đó đang co giật và nhảy nhót như thế,
có một thân thể trên trời đang chờ đợi điều đó. Và khi nó đến
từ người mẹ, bác sĩ hay bà mụ, bất cứ ai phải đỡ nó lên và lắc
nó, phát vào mông nó, lay động nó, hay làm điều gì đó, và rồi nó
bắt lấy hơi thở của sự sống. Và linh thiên thần nhỏ bé đến trong
nó, hơi thở của sự sống, và nó trở nên một linh hồn sống. Và khi
chúng ta có Đấng Christ ở trong lòng chúng ta, và Đấng Christ
trở nên thật trong lòng chúng ta, đó là một đứa con bé nhỏ. “Nếu
đền tạm ở trên đất nầy bị hư nát…”

170 Chúa Jêsus phán, trong Giăng 14. Để kết thúc, tôi muốn nói
điều nầy. Ngài phán, “Lòng các ngươi chớ hề bối rối; hãy tin Đức
Chúa Trời, cũng hãy tin Ta nữa. Vì, trong Nước Thiên đàng của
Cha Ta có nhiều đền tạm. Ta sẽ đi và sắm sẵn cho các ngươi một
chỗ.” Khi đền tạm trên đất nầy bị hư nát, chúng ta có một đền
tạm khác. “Ta sẽ đi và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ, để Ta ở
đâu, thì các ngươi cũng ở đó.”Muốn được ở với Ngài.
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171 Thế thì tôi biết, là đứa con bé nhỏ nầy, Đấng Christ, bởi sự
sanh ra mới đã được hình thành; khi tất cả đời sống khác đổ vỡ,
tất cả đời sống hay chết và mọi thứ biến mất, lúc đó nó sẽ lấy đi
điều gì đó làm tôi kinh sợ, và nó lấy đi sự chết. Sự chết cho bạn
cú sốc, khi nó đập vào bạn, nhưng nó chỉ sanh lại các bạn trong
một Vương Quốc mới, ở trên phía bên kia nơi không có sự đau
ốm, buồn rầu, không có tuổi già, hay điều gì cả. Xin Chúa giúp
đỡ chúng ta.
172 Làm thế nào, thưa các bạn, làm sao các bạn có thể bác bỏ
điều gì giống như thế, thấy rằng không có hi vọng trong thế gian,
ở bên ngoài Chúa Jêsus Christ? Đèn đỏ đang lóe lên.

Các dân đang náo loạn, Y-sơ-ra-ên thức tỉnh,
Những dấu hiệu mà Kinh Thánh đã nói trước;
(đàn bà cắt tóc, mặc đồ ngắn; đèn đỏ đang lóe
lên, đấy)

Ngày dân Ngoại đã được tính, với sự sợ hãi đè
nặng;

“Hãy trở về, Ôi hỡi dân tản lạc, với của chính
ngươi.”

Ngày cứu chuộc đã gần,
Lòng người đang suy yếu vì sợ hãi;
Hãy đầy dẫy Thánh Linh, khêu đèn lên và làm
cho sạch,

Hãy ngước lên, sự cứu chuộc ngươi đã gần kề!
173 Tôi yêu Ngài. Tôi muốn anh chị em cũng yêu Ngài. Và khi
chúng ta cúi đầu một lát, trong lời cầu nguyện, để kết thúc.
Những đèn đỏ đang lóe lên. Dấu hiệu bật lên. Sự Chúa Đến đã
gần. Ngài phán với các nước. Ngài phán với dân sự. Ngài phán
qua những dấu kỳ phép lạ. Như chúng ta lấy Sô-đôm làmví dụ và
tỏ cho thấy Thiên sứ đó đã đến với Áp-ra-ham, những dấu hiệu
mà Ngài đã thực hiện ngay trước khi lửa giáng xuống, chúng ta
biết điều đó.
174 Ngài phán, “Trong thời của Lót, người ta xây dựng, người ta
bán.” Hãy xemngày nay. “Và như thời Nô-ê,” đàn bà trở nên xinh
đẹp, các con trai của Đức Chúa Trời sa ngã, xác thịt con người
được thờ lạy trong hình thể phụ nữ, và tất cả những điều nầy
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mà đang xảy ra, mà chúng ta đã nói về tối nay. Ánh sáng đang
lóe lên, sự Đến của Chúa đã gần. Các bạn vẫn cứ là thuộc viên
giáo hội sao?

Bạn có tin chắc không, hỡi bạn? Làm sao các bạn biết mình
sẽ sống qua hết đêm nay? Hãy xem Anh Way đang đứng ở đây
sáng nay, trong một lát, cứ quay quanh để bắt tay với người nào
đó, đã ngã chết ngay trong vết chân của mình. Đức Chúa Trời có
thể không quá nhân từ với các bạn khi ban cho các bạn cơ hội
khác. Các bạn không biết phút nào trái tim đập nhịp cuối cùng
của nó. Hãy suy nghĩ về điều đó.
175 Sự Đến của Đấng Christ đang lóe lên dấu hiệu của nó. Nhìn
xem chúng. Xem thử những gì tôi đã nói với các bạn tối nay…
Nó có lẽ không được nhiều người ưa thích, nhưng đó là Lẽ
thật. Đó chính là những gì Đức Chúa Trời đã phán, và chúng ta
đang ở đây.
176 Những người đàn bà không muốn ở nhà. Họ không muốn
quan tâm đến gia đình họ. Họ chỉ thuê người giữ trẻ và đi ra
ngoài để dự tiệc ở nơi nào đó. Những sự phạm pháp ở lứa tuổi vị
thành niên, tất cả những sự việc đang xảy ra; cắt tóc ngắn, mặc
đồ ngắn, trang điểm. Sự gia tăng bắt đầu càng ngày càng đẹp
hơn. Đàn ông, các con trai của Đức Chúa Trời, đang sa ngã. Nó là
một cái bẫy cho Sa-tan sử dụng, các con trai của Đức Chúa Trời
rơi vào đó. Đúng như Chúa Jêsus đã phán, nó phải xảy ra. Ngài
phán nó sẽ xảy ra ở đó, và nó đây nầy. Ngài phán, “Khi những
việc nầy ứng nghiệm, dòng dõi nầy sẽ không qua đi,” và đó là
bốn mươi năm, “cho đến khi mọi điều nầy sẽ được làm trọn.”
Hãy suy nghĩ về điều đó.
177 Anh em vẫn chỉ là một thuộc viên giáo hội chăng? Anh em
đã làmđiều sai chăng?Hãy nhìn và tra xét lại đời sống củamình,
tối nay, thưa các ông, các bà. Hãy nhìn lại chính mình, nhìn vào
những lỗi lầm của chínhmình. Điều gì, trong hoàn cảnh hiện tại
của các bạn hiện giờ, nếu Đấng Christ đang ở trên thế gian rao
giảng điều nầy? Anh em nói “Nếu—nếu Ngài giảng, nếu tôi nghe
Ngài giảng điều đó, tôi—tôi sẽ ăn năn.” Nếu thế, Đây là Lời của
Chính Ngài tối nay, các bạn sẽ làm điều đó giờ nầy. Nếu các bạn
không có Đức Chúa Trời, và các bạn biết…
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178 “Ồ,” các bạn nói, “Tôi thuộc về giáo hội. Tôi nói tiếng lạ. Tôi—
tôi không…” Bây giờ chúng ta đang đặt điều đó quamột bên. Hãy
nhìn lại chínhmình, rà soát lại đời sống các bạn giờ nầy bằng Lời
Đức Chúa Trời. Các bạn có phải là người bỏ đi và nói, “Tôi không
quan tâmđếnnhững gì Kinh Thánhnói. AnhBranhamà, tôi nghĩ
anh sai”? Không phải tôi sai. Nếu có gì sai vềNó, Nó là Lời.

Và các bạn chưa biết Đức Chúa Trời, và các bạn không tin
chắc rằng nếu Chúa Jêsus sẽ đến vào giờ nầy để các bạn sẵn sàng
đi. Tại sao các bạn lại coi thường, khi thấy sự chết rất gần, khi
thấy sự cuối cùng rất gần?

179 Nếu có bất cứ ai ở đây, với đầu cúi xuống giờ nầy, muốn được
nhớ đến trong lời cầu nguyện khi chúng ta kết thúc, mời các bạn
cứ giơ tay lên và nói, “Anh ơi, xin cầu nguyện cho tôi.” Xin Chúa
ban phước cho chị, chị ơi. Chúa ban phước cho các bạn, cho anh,
chị. Ồ, ở khắp tòa nhà.

180 Chính là thế, chúng ta hãy chỉ lấy một tóm tắt ngắn giờ nầy.
Các chị em bây giờ, với tất cả đức tin và hi vọng tốt đẹp, cứ suy
nghĩ về điều nầy. “Tôi có thật sự vâng lời Chúa không? Thật ra,
sự ham muốn của tôi là đâu? Anh Branham ơi, tôi—tôi—tôi—
tôi vẫn làm những việc nầy. Tôi—tôi cảm thấy tốt. Tôi cảm thấy
sung sướng.”

Các bạn biết các dân ngoại giáo cảm thấy thật là sung sướng
không? Các bạn biết, một người say rượu thật sự sung sướng,
dưới ảnh hưởng của rượu, như các bạn, ảnh hưởng của rượu?
Và nếu các bạn sung sướng dưới bất cứ điều gì trái nghịch với
Lời Đức Chúa Trời, thì đó là ma quỉ. Nếu các bạn nói, “Tôi thỏa
mãn trong hội thánh của tôi,” và các bạn nghe Lời Đức Chúa Trời
đã rao giảng, và sẽ không trễ nãi với Nó, các bạn được hà hơi bởi
điều sai trật, cho dù sự hà hơi của các bạn là gì đi nữa. Tôi đã
thấy họ la lớn, và nhảymúa la hét, và—vàmọi thứ, và uốngmáu
trong hộp sọ người, và gọi ma quỉ, đúng thế, đúng là sung sướng
như có thể được. Tà giáo sản xuất ra nhiều môn tâm lý như bất
cứ thứ gì khác, tâm lý về trí tuệ. Nhưng kinh nghiệm về Đấng
Christ là thuộc về tấm lòng, mà biến đổi hoàn toàn, thay đổi con
người thành tạo vậtmới. Suy gẫmvềđiều đó, thật kỹ lưỡng.
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181 Hãy nhìn lại chính mình. Cứ hình dung một cái gương trước
mắt bạn, các bạn đang nhìn vào chính mình. “Tôi thành thật
không? Tôi chân thành không? Tôi thật sự, trong lòng tôi, tôi hầu
việc Chúa không?”

182 Nói, “Tôi phục vụ Nó.” Và nhìn vào, phụ nữ các chị với mái
tóc ngắn, mặc quần ngắn. Nhìn xem các chị làm những điều nầy.
Hãy nhìn đàn ông các anh để vợ mình làm điều đó; nói, “Tôi có
phải là con trai của Đức Chúa Trời không? Tôi có phải là dân Sô-
đôm không?” Phụ nữ các chị nói, “Tôi thật sự là người đàn bà
hiện đại, hay tôi là người cổ lổ sỉ gì đó mà Chúa Jêsus đã phán
sẽ xảy ra lại ở đây trong thời kỳ sau rốt?” Hãy suy gẫm điều đó.
Hãy nhìn lại chính mình.

183 Thấy đó, bản chất của chị em nói rõ chị em thế nào. Và nếu
chị em sống không đúng, mời chị em khá thành thật chỉ để…
Thành thật bây giờ, đưa tay lên, nói, “Đấng Christ ôi, con không
giơ tay lên với Anh Branham hay với người nào khác ngoài Ngài,
nhưng con sai rồi. Xin tha thứ cho con. Anh Branham đã hứa
cầu nguyện cho con, giờ nầy con sẽ giơ tay lên, thưa, ‘Chúa Jêsus
ôi, xin thương xót con tối nay. Xin cứu con vì Đấng Christ. Con
không muốn bị hư mất. Tất cả đời nầy Ngài đã ban cho con, sẽ
là điều kinh khủng nhất nếu con—nếu con quăng nó đi, khi con
có cơ hội bằng vàng nầy tối nay thật sự thấy bằng đôi mắt của
chính con rằng đèn đỏ đang chớp lên trên mọi phía; sự Đến của
Chúa, lời hứa rằng Ngài sẽ tỏ ra những dấu hiệu nầy, và Ngài sẽ
chữa lành người đau, Ngài sẽ khiến kẻ chết sống lại, Ngài đuổi
quỉ; sẽ có nhiều, một đám-…chỉ một ít người, chỉ một số ít mà
thế gian sẽ làm trò cười, và gọi bằng những tên tồi tệ, và đại loại,
như thế.’”

184 Và họ phải gọi chúng ta những tên xấu xa. Họ phải gọi Lẽ thật
những cái tên xấu xa. Chúa Jêsus đã phán, “Ai nói chống nghịch
Con Người, thì sẽ được tha, khi Ngài đang làm chính việc giống
như các ngươi thấy đã làm.” Ngài phán, “Song nếu ai nói phạm
đến Thánh Linh, khi Nó đến làm sự việc giống như vậy, thì không
bao giờ được tha trong thế gian này.” Đấy, họ phải làm điều đó.
Phải có một Sứ điệp giống như thế, để làm nhiều người làm trò
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cười về Nó, để cho thấy sự công nghĩa của Đức Chúa Trời đoán
phạt cả thế gian và hủy diệt nó.

185 Trong khi còn có sự thương xót và người nào đó đứng trong
chỗ nứt, là Đức Chúa Jêsus Christ, và một cánh cửa rộng mở tối
nay, các bạn sẽ chẳng tin nhậnNgài sao, thưa bạn?

186 Bây giờ, theo lẽ thường, đến với sự kêu gọi tin nhận. Điều
đó được lắm. Tôi không việc gì chống lại nó. Nhưng Thánh Kinh,
Nó nói rằng, “Như nhiều người tin đã chịu phép báp-têm.” Từ
cả tấm lòng mình, giá như các bạn đầu phục đời sống mình với
Chúa Jêsus Christ ngay nơi mình đang ngồi, ngay nơi Ngài phán
với các bạn khi các bạn giơ tay lên!

187 Đức Chúa Trời không hề thay đổi đó có thể gọi người nầy trở
lại với sự sống, đang nằm chết ngay trước mắt tôi sáng nay, quả
quyết với các bạn tôi đang nói sự Thật. Ai có thể khiến người
chết sống lại ngoài Chúa Trời? Đúng thế. Vì vậy không phải mục
sư hèn mọn suy yếu của—của các bạn ở đây, mà chính là Đấng
Christ yêu các bạn. Và Ngài đang nói rõ với các bạn tối nay, “Các
ngươi nghe Lẽ thật. Các ngươi đã thấy Lẽ thật. Đó chính là từ Lời
Ta. Các ngươi đã thấy Lời Ta gọi trở lại. Các người thấy Lời Ta nói
trước những điều nầy. Các ngươi thấy nó xảy ra hoàn toàn chính
xác suốt những nămnầy, khôngmột sai trật.”

188 Bây giờ các bạn sẽ làm gì với Chúa Jêsus, trong khi đèn đỏ
đang lóe lên? Tại sao các bạn không làm điều nầy, ném cái bao
đậu phụng thế gian cũ kỹ xuống! Tại sao các bạn không ném
đi tạp chí tầm thường Chuyện Có Thật, và đống tạp nhạp cũ—
cũ kỹ đang lôi kéo linh hồn các bạn qua mỗi ngày! Tại sao các
bạn không tránh đi những chương trình vô tuyến truyền hình
ở góc phố và quay khỏi nó, nếu nó đang khiến các bạn cách xa
hội thánh! Tại sao các bạn không quăng hết mọi gánh nặng dễ
vấn vương! Tại sao các bạn không giơ lòng mình lên với Đấng
Christ, mà nói rằng, “Đấng Christ ôi, tối nay con đã xong. Con
đang sẵn sàng. Con thấy Ngài đang đến. Con đang nhấc va-li lên,
Kinh Thánh của Đức Chúa Trời, đã đóng gói bằng Sự sống Đời
đời, và, từ nay trở đi, con sẽ sống vì Đây!” Các bạn sẽ làm điều
đó, trong khi chúng ta cầu nguyện chứ?
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189 Kính lạy Cha Thiên thượng của chúng con, không muốn nói
khiếm nhã, không chút nào, Chúa ôi. Nhưng Sứ điệp nầy được
chỉ định đúng lúc, không phải cho cá nhân, không phải bất cứ
người nào, nhưng nó được chỉ định đúng giờ. Đã đúng giờ Đức
Thánh Linh dường như ép buộc con làm băng ghi âm điều nầy.
Vì sau nhiều, nhiều lần ngang qua bục giảng nầy, chúng con đã
cho thấy thời Lót, thời Sô-đôm, thời mà Chúa Jêsus đã phán về,
những dấu hiệu của thời đại, sự tái lâm của Chúa, trong nhiều
cách. Và rồi sau tất cả điều mà con đã nói rất gay gắt chống lại
phụ nữ của thời đại nầy và khắp đất nước, thế thì, Cha ôi, con
nghĩ chắc hẳn là Đức Thánh Linh đang phán với con để con sẽ
nói với dân sự tại sao con đã làm điều nầy. Đó là bởi vì Lời linh
cảm của Ngài đã thăm dò lòng con, đến nỗi con không thể giữ sự
hòa bình.

190 Một số gần năm mươi hay bảy mươi lăm bàn tay đang giơ
lên trong nhà thờ nầy, Cha ôi, dựa trên Lời sắc bén, nguyên sơ
của Chúa. Nhưng Nó mang họ đến chỗ choáng váng, để họ biết
rằng tiếng còi đang thổi; các thánh đồ đang nhóm lại hết thảy với
nhau; các nước đang xé ra từngmảnh; những dấu hiệu về sự Tái
lâm; đèn đỏ đang lóe lên. Và chúng con thấy, bằng hành động, đã
chỉ ra với phụ nữ chúng con tối nay về thời đại nầy, rằng cách
màKinh Thánh đã nói sẽ xảy ra, và chúng ở đây rồi.

191 Tiếng không thể sai lầm của Chúa Jêsus Christ đã cảnh báo
chúng con nhìn xem thời Nô-ê và so sánh nó với thời đại mà
chúng con đang sống. Và rồi chúng con thấy những điều đó đã
xảy ra, phụ nữ trở nên đẹp, và các con trai của Đức Chúa Trời lấy
họ, và cách mà những điều nầy sẽ xảy ra làm sao, rồi chúng con
biết rằng dòng dõi đó sẽ thấy sựĐến của Chúa. Thế thì, chúng con
biết đèn đang chớp lên, sự Chúa đến đã gần.

192 Con cầu xin, Cha Thiên thượng, để Ngài sẽ ban phước cho
mỗi người đã giơ tay lên. Con—con chỉ dâng lời cầu nguyện
khiêm nhường, chân thành nầy, và con biết Ngài sẽ nghe con.
Ngài đã quá nhân từ với Anh Way sáng nay, để cho một lời cầu
nguyện hèn mọn làm khởi động trái tim đó đập trở lại, một tình
yêu chân thànhdành chongười anh emđãngãvào lòng vợmình,
đã chết và lạnh ngắt. Lạy Chúa, xin để cho dân sự tối nay biết
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rằng bị chết trong tội lỗi và sự vi phạm củamình còn nguy hiểm
nhiều hơn sự chết về thể chất; vì không ai có thể nắm bắt được
anh vào lúc đó, nếu anh vượt qua bên kia bức màn, trong tội lỗi
và những sự vi phạm.

Xin nhậm lời tối nay, Chúa ôi, rằng, mọi linh hồn đã giơ tay
lên; con dâng lời cầu nguyện nầy nhơn Danh Chúa Jêsus; hầu
cho sẽ có một cuộc cách mạng như vậy đến với đời sống họ, hầu
cho sẽ cómộtmục đích như vậy trong lòng họ,mục đích đó trong
lòng họ rằng họ sẽ không phạm tội chống lại Đức Chúa Trời nữa;
để họ sẽ đứng, từ giờ nầy trở đi, trên Lời Đời đời, phước hạnh
của Đức Chúa Trời và được nuôi dưỡng bằng Thánh Linh Ngài,
và được dẫn dắt vào những lối đi của Sự Sống, ngày nầy qua ngày
khác, khi họ tiếp tục cuộc hành trình từ giờ này, trở đi.

193 Bây giờ, lạy Cha Thiên thượng, con có lẽ không bao giờ thấy
họ, con có thể không bao giờ có thể bắt tay thể chất của họ ở
đây trên đất nầy, mặc dù con thích làm điều đó. Nhưng, Chúa là
Đức Chúa Trời ôi, con cầu xin lời cầu nguyện nầy sẽ được nhậm.
Và Cha đã phán trong Lời Ngài, “Ai nghe Lời Ta, mà tin Đấng đã
sai Ta, thì được Sự sống Đời đời; và sẽ không đến sự Phán xét,
nhưng vượt qua sự chết mà đến Sự Sống.” Trong cách khiêm
nhường của con mang Lẽ thật của Đức Chúa Trời, tối nay, nhiều
người đã nghe Lời. Giờ nầy, Ngài đã hứa rằng Ngài sẽ cứu họ,
và họ “sẽ không hư mất,” rằng, không người nào cướp họ khỏi
tay Ngài, rằng Ngài có thể làm cho họ sống lại nơi ngày sau rốt,
khôngmột sợi tóc trên đầuhọbịmất đi. Ngài đã hứađiều đó.

194 Bây giờ, như một lời cầu nguyện, như một đầy tớ, Chúa ôi,
và như một anh em đối với—với họ, con—con cầu xin lời cầu
nguyện nầy và đặt họ vào trong tay Chúa, để không một ai có
thể đến hãm hại họ, và Sa-tan sẽ không cướp họ khỏi tay Chúa.
Họ là những chiến tích, của Ngài. Và con tin rằng Ngài sẽ ban
cho họ sống lâu, và nếu có thể được, xin cho họ thấy sự Tái lâm
của Chúa Jêsus. Xin cho họ đi từ tối nay ở đây, và là những người
thắng linh hồn, để nói cho người khác, mang họ đến với sự hiểu
biết cứu rỗi về Đấng Christ. Xin nhậm lời. Xin giao mọi sự trong
tay Ngài, Cha ôi. NhơnDanh Chúa Jêsus Christ.
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195 Và trong khi chúng ta cúi đầumột lát. Tôi tự hỏi nếu có người
nào như vậy có mặt giờ nầy, mà cảm thấy rằng trong khi chúng
ta cầu nguyện mà—mà điều gì bất thường đã xảy ra trong lòng
các bạn, và các bạn cảm thấy rằng từ giờ trở đi các bạn sẽ sống
cuộc đời dâng hiến cho Đấng Christ, và thấy sự Đến của Chúa
đã gần rồi, các bạn tin rằng những gì tôi đã giảng là Lẽ thật, về
đèn đỏ đang chớp lên, về cách những sự việc xảy ra. Và—và các
bạn hiểu rằng đó là Lời của Chúa, bởi vì đó là Đấng Christ, và các
bạn tin, từ tối nay trở đi, các bạn sẽ sống một cuộc đời tốt hơn,
đời sống gần gũi hơn với Đấng Christ, bởi vì lời cầu nguyện mà
các bạn cầu nguyện tối nay và sự xưng tội của các bạn. Và với
đầu cúi xuống, các bạn chỉ giơ tay lên, nói rằng, “Tôi tin điều đó.
Từ tối nay trở đi, tôi sẽ sống một đời sống khác.” Xin Chúa ban
phước cho các bạn. Điều đó tốt. Điều đó thật tuyệt vời. Tôi nghĩ
nói một cách thực tế mọi người, có lẽ, đã giơ tay cách đây đã lâu,
đã giơ tay phía sau rằng họ đã tin nhận điều đó.

196 Bây giờ nếu các bạn chưa bao giờ chịu phép báp-têm nhơn
Danh Chúa Jêsus Christ cho sự tha tội mình, nên nhớ, “Không
có danh nào khác dưới Trời ban cho giữa con người để nhờ đó
mà anh em được cứu, ngoài Danh của Chúa Jêsus Christ.” Nên
nhớ, chỉ có một Nàng Dâu, Nàng Dâu của Đấng Christ, và mang
Danh Ngài.

197 Bây giờ, nếu các bạn chưa bao giờ chịu phép báp-têm dầm
mình trong nước, nhơn Danh Chúa Jêsus Christ, cho phép tôi
như đầy tớ của Ngài…Nếu Đức Chúa Trời đã chứngminh với các
bạn bằng những dấu kỳ phép lạ, và bằng Lời Ngài, rằng tôi nói
Lẽ thật; tôi truyền cho các bạn như Thánh đồ Phao-lô đã làm,
trong Công vụ 19, người đã tìm thấy đám người Báp-tít. Họ đã
chịu phép báp-têm của Giăng Báp-tít. Ông nói, “Từ khi anh em
tin đã nhận lãnh Đức Thánh Linh chưa?”

Họ nói, “Chúng tôi biết…cóĐức Thánh Linh nào.”

Người hỏi, “Thế thì anh emđã chịu phép báp-têmgì?”

Họ trả lời, “Chúng tôi đã chịu phép báp-têm rồi, bởi Giăng
Báp-tít, ngoài sông Giô-đanh, người cũng đã làm phép báp-têm
cho Chúa Jêsus Christ.”
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198 Đó chắc hẳn là phép báp-têm tuyệt vời, nhưng Phao-lô nói,
“Bây giờ nó không có ích.” Ông truyền cho họ phải làmphép báp-
têm lại, nhơnDanh Chúa Jêsus Christ, Công vụ 19:5.

Và Phao-lô nói, “Nếu có Thiên sứ giáng xuống từ Trời truyền
cho anh em một tin lành nào khác với Tin lành Nầy mà tôi đã
giảng, thì người ấy đáng bị nguyền rủa.” Ga-la-ti 1:8. Sau đó ông
lặp lại điều đó lần nữa, nói, “Như tôi đã nói rồi, vậy tôi nói lại lần
nữa. ‘Dầu một Thiên sứ,’” cho dù mục sư truyền đạo, giám mục,
giáo hoàng, hay có thể là bất cứ cái gì, “nếu một Thiên sứ trên
Trời giáng xuống, một—một Chê-ru-bim từ Trời, và giảng truyền
cho anh em một tin lành nào khác với Tin lành Đó, thì người ấy
đáng bị nguyền rủa.”

Thế thì, tôi truyền cho các bạn, nếu các bạn chưabao giờ chịu
phép báp-têm nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ, trong khi nước
có trong hồ, và các áo lễ đang chờ đợi, hãy đến và chịu phép báp-
têm, “Kêu gọi trên Danh của Chúa, và anh em sẽ nhận lãnh sự
ban cho của Đức Thánh Linh; vì lời hứa dành cho anh em và cho
con cái anh em, và thuộc về hết thảy mọi người ở xa, tức là bao
nhiêu ngườimàChúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ gọi.”
199 Lạy Cha Thiên thượng của chúng con, bây giờ tùy thuộc Cha.
Con cố gắng, thuyết phục con người; nhưng để buộc con người,
con không thể. Và Cha không hề làm công việc gì chống lại ý chí
con người; bởi vì, nếu một người đàn ông hay đàn bà được định
sẵn cho Sự sống Đời đời, thì khi Ánh Sáng của Đức Chúa Trời lóe
sáng trên hạt giống đó, nó sẽ đến với Sự sống. Và nếu có Sự Sống
ở giữa chúng con tối nay, Cha ôi, rằng Cha đã lóe lên Sự Sáng của
Ngài, và họ đã thấy Lẽ thật, xin cho họ bước đi khiêm nhường
và êm dịu tới hồ, để chịu phép báp-têm nhơn Danh Con Yêu Dấu
Ngài, Chúa Jêsus Christ.
200 Mà, chúng conbiết rằngmỗi người trong lời KinhThánhphải
chịu phép báp-têm, và chịu phép báp-têm lại. Những ai không
chịu phép báp-têmnhơnDanh Chúa Jêsus Christ, phải chịu phép
báp-têm lại. Và đại sứ đồ, người đã có những chìa khóa của Nước
Trời, đã nói vào ngày lễ Ngũ tuần, “Hãy hối cải, ai nấy trong các
ngươi, và nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ chịu phép báp-têm
để được tha tội mình, để tội lỗi các ngươi được tha, và rồi lời hứa
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của Đức Thánh Linh đến với các ngươi.” Xin nhậm lời để điều đó
sẽ được thực hiện tối nay, trong chừngmựcđầy đủ, Cha ôi.

201 Con dâng họ cho Cha giờ nầy. “Xin nhận lấy vài lời nầy và sự
suy gẫm của lòng con, và cầu xin nó được nhậm trong mắt Ngài,
Ôi Chúa.” Và neo vào con cái Ngài, và ban cho họ Sự sống Đời đời.
Xin cứu hết thảy những ai có thể cứu được, và chữa lành những
ai đau ốm. Nguyền xin ân điển Đức Chúa Trời yên nghỉ trên mỗi
người, khi chúng con giao phó họ cho Ngài giờ này, trong Danh
Chúa Jêsus.

202 Bây giờ chúng ta cúi đầu, tôi sẽmời chị của chúng ta chơi đàn
piano đến đây. Chờ một lát, gần khoảng năm phút nữa. Và nếu
có aimuốn được báp-têm bây giờ, xưng nhận và tin. Nếu các bạn
tin rằng Chúa Jêsus Christ là Con Đức Chúa Trời, và các bạn tin
điều đó hết lòng, không chỉ là—chỉ là cảm xúc, nhưng tin điều
đó, và các bạn sẵn sàng xưng nhận rằng mình sai; và các bạn
không đứng trên chiến tích của chính mình, nhưng trên những
gì Ngài đã làm; và các bạn sẵn sàng bước ra phía trước, để nhận
lấy Danh Ngài trong phép báp-têm bằng nước, trở nên một chi
thể của Thân bởi Đức Thánh Linh; thế thì, phòng nữ ở phía bên
phải tôi, còn phòng nam ở phía tay trái tôi, có những chiếc áo dài
và mọi thứ sẵn sàng.

203 Trong lúc chúng ta cúi đầu, khi chị chúng ta chơi bài, “Tôi có
thể nghe tiếng Cứu Chúa kêu,” nếu người hát dẫn sẽ cho chúng
ta một ít lời của bài hát đó. Chúng ta cúi đầu giờ nầy, buổi nhóm
ở trong tay Đức Chúa Trời Toàn Năng giờ nầy; với bất kỳ người
nào muốn chịu phép báp-têm; ước mong đi vào trong các phòng
cầu nguyện để cầu nguyện làm phép báp-têm bằng Đức Thánh
Linh, có những người trợ giáo ở đây sẽ sẵn sàng cho người nào
cần được hướng dẫn hay làm điều gì. Cầu xin những Lời không
rơi xuống vô ích, nhưng xin cho chúng hoàn tất điều mà được
giao. Với đầu cúi xuống, xin chúng ta cầu nguyện giờ nầy. Và, và
Ngài dẫn dắt anh em đi đâu, hãy đi theo.

…hiện tôi nghe…

Bây giờ hãy cầu nguyện,mỗi Cơ-đốc nhân.

Tôi…Cứu Chúa tôi…
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Anh chị em có thể nghe Ngài gọi, khi Ngài khiến kẻ chết sống
lại sáng nay không?

Anh chị em có thể nghe Ngài gọi, khi Ngài ở trong Lời, đang
chớp lên Ánh SángNgài ở thời kỳ cuối cùng không?

Tôi sẽ đi với Ngài, với Ngài…

Anh chị em cómuốn đi luônmọi đường không?

Ngài đi đâu…

Xin Chúa ban phước cho anh, người anh em của tôi. Đàn ông
ở phía bên trái. Đàn bà ở phía bên phải. Tôi…

…tôi xin theo,
Ngài dẫn dắt…

KinhThánhnói, “Nhiềungười tin đã chịu phépbáp-têm.”

…đi theo,
Tôi sẽ đi với Ngài, với Ngài luôn mọi đường.

Tôi sẽ đi với Ngài qua vườn,
Tôi sẽ đi với Ngài qua…

Chúa Thánh Linh…?…

…Ngài qua vườn…

Nếu người nào đó đi với những người đàn bà ở trên đây, để
tìm kiếm Thánh Linh, hãy đi vào phòng phía bên phải, một số
chị em đã được chỉ dẫn trong Chúa.

…luôn mọi đường.

Ngài dẫn dắt…

Các bạn có thể nói thành thật điều đó không, “Ngài dẫn dắt đi
đâu tôi quyết đi theo thường”? Các bạn sẽ làm điều đó chứ? Nơi
Tiếng nhỏ nhẹ đó phán với bạn, bạn sẽ—bạn sẽ—bạn sẽ đi nơi
Ngài dẫn dắt bạn không? Hãy nhìn đèn đỏ. Thấy ánh sáng chớp
lóe lên không? Chúng ta ở thời kỳ cuối cùng.

…Ngài dẫn dắt tôi xin theo,
Tôi sẽ…với Ngài luôn mọi đường.

Tôi có thể nghe…

Ngài phán điều đó như thế nào? Qua Lời Ngài, trong lòng các
bạn. Các bạn đến giờ nầy chứ? Đây là lời mời của các bạn. Nên
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nhớ, nếu nó xảy ra trước khi chúng ta đến với nhau lần nữa, các
bạn đã được cảnh báo.

…nghe rõ tiếng Cứu Chúa khuyên,
“Hãy vui vác thập giá mình, và đi theo, đi theo
Ta.”

Ngài đi đâu…

Bây giờ xin mời một số anh em, chỉ dẫn, đi vào phòng ở
đây phía bên trái tôi, với các anh em sẵn sàng cho phép báp-
têm nhé?

Ngài dẫn dắt…(Một số anh em mục sư truyền
đạo ở đây…?…bước vào phòng với họ.)…xin
theo,

Ngài dẫn dắt tôi, tôi…(Các bạn có thật sựmuốn
nói điều đó không?)…đi theo,

Tôi sẽ đi với Ngài, với Ngài luôn mọi đường.

204 Bây giờ, chờ một lát. Nào, nếu các bạn chưa chịu phép báp-
têm bằng sự dầm mình trong nước, nhơn Danh Chúa Jêsus
Christ. Chỉ những chức danh, “Cha, Con, Thánh Linh,” không bao
giờ có một người nào trong cả Kinh Thánh, không một người
nào, từng chịu phép báp-têm trong Kinh Thánh, nhơn Danh của
“Cha, Con, và Thánh Linh,” trong danh hiệu đó. Không người nào
từng chịu phép báp-têm trong hội thánh, trong lịch sử, trong ba
trăm năm đầu tiên về mặt này, mọi người đều chịu phép báp-
têm nhơn Danh Chúa Jêsus Christ, cho đến Giáo hội nghị Nicaea
tại Nicaea, Rô-ma, nơi giáo hội Công giáo La-mã đã lập tổ chức,
thì lúc đóhọ thay thế tước hiệu của “Cha, Con, và ThánhLinh.”

205 Nếu có một sử gia, một mục sư truyền đạo, bất cứ ai khác,
đang phát thanh, trong băng ghi âm, mà có thể đưa ra một lời
Kinh Thánh hay một dấu vết của lịch sử, cho thấy người nào
từng chịu phép báp-têm cách khác hơn nhơn Danh Chúa Jêsus
Christ, cho đến giáo hội Công giáo La-mã ở Nicaea, Rô-ma, anh
em có bổn phận mang điều đó đến cho tôi, để tôi xin lỗi. Không
có chuyện như vậy. Không. Và mỗi người đã từng chịu phép
báp-têm bằng sự dầmmình, mà không chịu phép báp-têm nhơn
Danh Đức Chúa Jêsus Christ, được ban truyền, trước khi họ có
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thể đi vào sự Vinh hiển, hãy trở lại và chịu phép báp-têm lại lần
nữa. Vậy thì điều đó tùy anh em.
206 Không có lời Kinh Thánh nào trong Kinh Thánh,mà có người
nào từng chịu phép báp-têm, dùng danh của “Cha, Con, và Thánh
Linh,” như nhiều người làm phép báp-têm ngày nay. Đó là đạo
Công giáo, tín điềuCông giáo La-mãđã chuyềnxuốngquaMartin
Luther, và John Wesley, cứ sử dụng như vậy. Và Kinh Thánh nói
trước nó sẽ xảy ra cách ấy, và sẽ cạn kiệt trong thời kỳ sau rốt,
và cửa sẽ được mở ra, như chúng ta vừa đi qua các thời đại hội
thánh để thấy điều đó.
207 Điều đó tùy các bạn. Tôi chỉ làmột sứ giả của Sứ điệp. Lạimột
lần nữa, chúng ta hãy tin điều đó. Các cửa đã mở. Hồ làm phép
báp-têm đã đầy, và không có lý do…Có những áo dài đã chờ sẵn,
chúng ta sẽ chuẩnbị làmphépbáp-têm trong vài phút nữa.
208 Nếu các bạn ở đây và chưa làm phép báp-têm, một lần nữa
chúng ta hãy hát, và đến,mời các bạn? Làm trọn…
209 Các bạn nói, “Tôi định làm điều đó ngày nào đấy, Anh
Branham à.” Ngày nào đó ấy có thể gặp các bạn giống như đã
xảy ra với Anh Way sáng nay, nhưng có lẽ không phải ân điển
đi theo nó, như nó đã xảy ra. Các bạn có thể chết bất cứ phút
nào. Dù các bạn trẻ hay không, nếu các bạn sống qua đêm, các
bạn sẽ…Và nếu quý vị bảy mươi tuổi, quý vị sẽ sống nhiều hơn
là những người mười năm, và mười lăm-, ba mươi tuổi. Hàng
ngàn người sẽ chết qua đêm. Đúng thế. Các bạn không biết khi
nào mình sẽ chết.
210 Hãy tin chắc. Không có cơ hội về điều đó. Cứ nhớ rằng, các
bạn có thể có cơ hội về công việc củamình, hay các bạn có cơ hội
về việc nầy, nhưng các bạn không nhận lấy cơ hội đó. Nên nhớ,
tiếng của tôi sẽ là một bằng chứng trên băng ghi âm từ tính của
Đức Chúa Trời vào Ngày Phán xét, chống lại nó.
211 Cho nên bây giờ hãy suy nghĩ về điều đó, khi chúng ta hát
lại với đầu cúi xuống. “Ngài đi đâu…” Anh Neville. “…tôi xin
theo.” 
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