
TÔI SẼ LÀM GÌ VỚI JÊSUS
ĐƯỢC GỌI LÀ ĐẤNG CHRIST?

 Chúa ban phước cho anh, Anh Vayle. Xin chào, các bạn. [Hội
chúng nói, “Chào buổi sáng, Anh Branham.”—Bt.] Tôi luôn

luôn trễ. Billy đã bảo tôi có, sáng nay, và tôi có gần ba mươi cuộc
nói chuyện riêng, và tôi đã sắp xếp được hai trong những cuộc
đó, vậy, tôi tin hai hay là ba cuộc gặp mặt riêng. Cho nên tôi thật
sự không thể đến được với mọi người, anh em biết đấy, và nhiều
người đang chờ đợi, và đã chờ đợi trên danh sách tháng này qua
tháng khác. Và Chúa đã làm một số việc vĩ đại trong đó. Ồ, Ngài
là—Ngài làĐứcChúaTrời của chúng ta. Phải không? [“A-men.”]

2 Bây giờ tôi tin chắc, sáng nay, rằng tất cả chúng ta đều ý thức
đượcnỗi buồn lớn lao đã xảyđến chođất nướcnày, về việcmất đi
Tổng thống của chúng ta, là Ông Kennedy. Mặc dầu tôi bất đồng
với con người đó về đường lối chính trị của ông và tôn giáo của
ông, nhưng tuy nhiên ông không đáng phải chết như thế. Không.
Và để lại những đứa con nhỏ ấy, không còn bố. Và một người mẹ
mà…Bà Kennedy, mặc dầu chắc chắn tôi sẽ không đồng ý với bà,
và có thể, những cung cách và các việc khác của bà, song, nên
nhớ, bà là một người mẹ. Bà vừamất đứa con bé bỏng củamình,
và bà đã mất chồng. Và ông đã gục vào lòng bà, máu của chính
chồng bà đổ ra trên vạt áo bà. Điều đó thật khủng khiếp.

3 Anh em có bao giờ nghĩ…Đôi khi chúng ta nghĩ bà dẫn đầu
đất nước, về phong cách cùng các thứ. Điều đó, cũng có thể là vậy.
Song anh em có biết, Bà Kennedy chưa bao giờ nghe một trong
những Sứ điệp nầy mà tôi đã giảng về điều đó không? Nếu bà có
thểnghemột trongnhững Sứđiệpnầy, bà có thểhànhđộng khác.
Vàmột số chị emcủa chúng ta đãnghenó,mà vẫn chưa làm theo.
Thấy không? Thấy không? Thấy không? Bà được nuôi dưỡng là
một người Công giáo; đó là tất cả những gì bà biết. Không có
gì nghịch lại điều đó, đấy. Bà…Đó là một hệ thống. Không có gì
nghịch lại dân chúng, những người Công giáo. Đó là hệ thống, hệ
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thống Công giáo, cũng giống như Trưởng Lão, Giám Lý, hay bất
cứ giáo phái khác nào còn lại trong chúng, đấy, hay Ngũ Tuần,
bất cứ hệ thống nào. Đó là hệ thống, không phải dân sự.

4 Ông Kennedy, tôi nghĩ, đã làm một—một công việc tốt của
vị Tổng thống. Lòng tôi xót thương cho vợ ông. Và tôi cảm thấy
buồn rầu thực sự về điều đó, thậm chí chính đất nước chúng ta,
có những kẻ vô lại và đại loại như vậy ở trong đất nước chúng
ta, mới làmmột việc như thế.

5 Nếu anh em không thể đồng ý với một người, đúng, hãy giữ
lấy lập trường riêng của mình; và không có lý do gì để giết chết
người khác, chỉ vì những điều như thế. Và những đứa con nhỏ
biết, nói, một đứa trẻ đã nói, “Bây giờ con không còn ai để chơi
với con nữa. Bố chết rồi.” Hiểu không?

Vì vậy tôi luôn nghĩ rằng đó sẽ là tình trạng của tôi, ngày nào
đó. Hầu như đã xảy ra nhiều lần, như anh em biết, tôi đã bị bắn
ở nước ngoài; khi người ta phải dùng thân thể của họ che cho tôi,
giữ tôi khỏi bị bắn, ởmột khoảng cách.

6 Vậy nếu một người chết như thế…Nhưng, đó là cái—cái giá
phải trả, để đi cùng với vinh quang của những việc khác. Hiểu
không? Tôi nghĩ trung bình chúng ta có khoảng cứ bốn Tổng
thống, thì một người trong bốn đó, bị ám sát, và tôi cảm thấy
rất tệ về điều đó. Thật hổ thẹn rằng chúng ta có một người như
vậy ở nướcMỹ,muốn làmmột chuyện như vậy.

7 Và bây giờ, tuy nhiên, như tôi đã nói, tôi—tôi không đồng ý
với đường lối chính trị của ông ấy. Tôi…tôi không, không đồng
ý với những ý kiến của ông về những gì ông đã cố gắng làm.
Nhưng, anh em thấy, ông là một người khác. Và tôi bất đồng với
hệ thống tôn giáo của ông. Tôi—tôi chắc chắn không đồng ý với
điều đó. Nhưng, tuy nhiên, ông—ôngđượcnuôi dạy theo cáchđó.
Đó là—đó là những gì nó đã xảy ra. Như tôi đã nói, có thể ông đã
nghe điều gì đó khác biệt, nó có thể đã xảy ra khác hẳn.

8 Chúng ta có một—một điều ở đây để làm, đó là hễ khi nào
một trong những người của chúng ta chết, hay điều gì đó, mặc
dầu ở ngoài…Tôi nghĩ như là một—như là một hội thánh nước
Mỹ, nhưmột thân thể của những ngườiMỹ…
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DânMỹ bỏ phiếu Ông Kennedy làm Tổng thống. Và đó là…Đó
là lý do chúng ta cómột nềndân chủ. Tôi không bỏ phiếu choÔng
Kennedy. Tôi đã bỏ phiếu cho Ông Nixon, vì tôi biết Ông Nixon,
một cách riêng tư. Và tôi—tôi thích ông ấy, và tôi—tôi bỏ phiếu
cho ông ấy, một cách cá nhân, vì tôi thích ông ấy. Song người dân
của quốc gia này, người Mỹ, những công dân đất nước nầy của
tôi, đã bầu Ông Kennedy. Và cách họ đã làm điều đó, ồ, điều đó là
tùy thuộc giữa họ vàĐức Chúa Trời, nhưng chỉ thế thôi.
9 Song tôi nghĩ, vì cớ người mẹ này, một con người, bà mẹ của
những đứa con, Bà Kennedy, chúng ta có thể đứng trong giây lát
để cầu nguyện cho bà được không?
10 Lạy Chúa Jêsus, chúng con là những con người, chúng con
có cảm xúc dành cho nhau. Và chúng con cảm thấy buồn, Chúa
ôi, vị Tổng thống của chúng con đã bị hạ sát cách ấy, vì kẻ giết
người nhẫn tâm. Và chúng con lấy làm tiếc quốc gia của chúng
con đã đi đến chỗ này, có những con người như thế ở—ở trong
đất nước chúng con, nhẫn tâm giết hạimột con người; giống như
chúng đã bắn người anh em da màu cách đây không lâu, chúng
đã nhẫn tâm bắn gục anh, vì thành kiến chủng tộc. Và chúng
con rất buồn vì có những kẻ như vậy tồn tại giữa vòng chúng
con, Chúa ôi. Chúng con, sự yếu đuối của chúng con, đã mang
tới điều này.
11 Và chúng con cầu nguyện cho Bà Kennedy, vợ của người này,
Tổng thống nầy. Và biết những trẻ thơ đang tìm kiếm cha của—
của chúng, mà đã bỏ chúng ra đi vài ngày trước đó, người vui
vẻ, chơi đùa với chúng trên sàn nhà. Bây giờ chúng không còn
cha nữa. Và vì người phụ nữ ấy…chồng của bà, đã ngã gục vào
lòng bà, và máu tuôn ra trên váy bà; vừa chôn đứa con bé bỏng
của mình.
12 Và tuy nhiên, lạy Chúa, chúng con có thể tin người phụ nữ
này có sự sai trật, về cách—cách—cách bà đã dẫn đầu trong
nước, về trang phục của bà và vân vân; nhưng điều—điều đó có
thể là đối với dân Mỹ, cả nước, họ, mà đó là những gì họ muốn.
Vì vậy chúng con—chúng con cầu nguyện cho bà, sáng nay, để
Ngài sẽ giúp đỡ bà. Và xin cho cómột lúc trong sự sầu khổ sâu sắc
này bà sẽ tìm thấy Lẽ Thật là gì, là Chúa Jêsus Christ! Xin nhậm
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lời, Chúa ôi, Đấng duy nhất có thể ban sự bình an và an ủi trong
lúc gian truân.

13 Và xin giúp chúng con, Chúa ôi, để tiếp tục là, với cả tấm lòng
chúng con, làmột tia sáng chiếu ra, mà chúng con không biết lúc
nào hay ảnhhưởng nào chúng con có thể có trên người nào khác.
Xin cho chúng con chiếu ra Sự Sáng của Đấng Christ cho tới lúc
Ngài đến. Rồi Ngài là Đấng Chăn Chiên Lớn của bầy, Đấng biết
hết công lý, sẽ báo trả cho mọi tội lỗi, và Ngài biết cách làm điều
ấy thế nào. Và cho đến lúc đó, chúng con giao phó chính mình
vào tay Chúa, vì tình yêu thương và sự thương xót của Chúa ở
trên chúng con. Trong Danh Chúa Jêsus. A-men.

14 Vâng, tôi nghĩ không người nào đáng phải chết giống như
thế. Vậy thì, Ông Lincoln không đáng chết như thế. ÔngMcKinley
không đáng chết giống như thế. Huey Long không đáng chết như
thế; không một người nào trong số họ. Tôi không tin điều đó.
Những kẻ giết người, điều đó tồi tệ. Những con trai của chúng ta
đã không chiến đấu ở hải ngoại vì điều gì giống như thế. Ngọn cờ
của chúng ta không được giương lên cho điều gì như thế. Chúng
ta không phải là những công dânMỹ cho điều gì như thế. Không.
Mặc dầu, đất nước của chúng ta quằn quại và trụy lạc với tội lỗi,
đó là điều—đó là điều gây ra những thứnày. Đó là tội lỗi.

15 Bây giờ, ngày hôm nay chúng ta có…Tôi sẽ dạy trường Chúa
nhật, và đôi điều mà tôi muốn đề cập với hội thánh. Và đó là,
việc đầu tiên, tôi muốn anh em tha thứ cho tôi vì giữ anh em
suốt cả những buổi sáng Chúa nhật khi tôi có các Sứ điệp này.
Và thế thì nếu Chúa muốn…Lý do tôi làm điều này, là vì tôi—tôi
có mặt tại đây giữa vòng dân sự tôi và tôi—tôi dạy những giáo
lý thật mạnh mẽ như cách tôi biết. Tôi không dạy những giáo lý
này ra ở những nơi khác. Tôi chỉ đứng trên—nền tảng chính của
Phúc âm. Nhưng những giáo lý này thì mạnh mẽ, tôi—tôi không
dạy chúng ở—ở những nơi khác. Và thế thì, ở đây, nó mất của tôi
một giờ đồng hồ, lúc nào đó, hai hay ba giờ, để đi hết Sứ điệp của
tôi. Và đôi khi tôi giữ anh em ở đây, đến mười hai giờ ba mươi,
một giờ đúng. Và đó chỉ là phần bé nhỏ tôi thường làm. Tôi ở lại,
đôi khi, gần như suốt đêm. Tôi đã đi, chúng ta đã bắt đầu, nhiều
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lần, tới tám giờ và về nhà sáng hôm sau lúc hai hay ba giờ sáng,
đúng vậy, từ những buổi nhóm.

16 Nhưng tôi—tôi—tôi sẽ cố gắng để, khi tôi lại đến với anh em,
và chỉ một—một chút…một bài giảng ngắn thay vì giảng dạy quá
nhiều về điều này, trừ khi tôi báo cho anh em biết trước bài ấy sẽ
là điều gì đó. Bởi vì, tôi đã giảng Bảy Tiếng Kèn, tôi tin, lên đến,
mà gắn liền ngay trong Ấn thứ Sáu. Khi Ấn thứ Sáu vang lên, tất
cả Bảy Tiếng Kèn đồng loạt cất tiếng vang, anh em biết đấy. Và
vì vậy chúng ta…tôi muốn đem điều đó đến với Hội thánh trước
khi Ngài Đến, nếu…hay là trước khi tôi đi, hoặc có thể là bất cứ
điều gì, nếu tôi có thể.

17 Vậy thì, nếu chúng ta làm thế, thì chúng tôi sẽ thông báo cho
anh em biết trước. Và có lẽ lúc đó, như chúng ta thấy sáng nay,
các lối đi đông nghẹt, và các bức tường, và xung quanh, chúng
ta sẽ cố gắng…Chúng ta đã có một nơi bây giờ chúng ta sẽ có thể
lên ở đây. Nó chứa khoảng ba ngàn người, và nó là giảng đường
tốt của một trường học ở ngay trên chúng ta đây. Và Bảy Tiếng
Kèn, chúng ta sẽ cố gắng giảng trên trường học đó. Và nơi đó sẽ
có nhiều chỗ ngồi, anh em thấy đó, để chúng ta có thể để cho
dân sự vào.

18 Chúng tôi muốn tường trình, tại New York, chúng ta vừa
có một thời gian tuyệt vời. Giảng đường Morris ở đó, mỗi đêm,
chúng ta cứ phải để bớt người đi. Họ vào đôngnghẹt. Lửa…Người
chủ nơi đó…Cơ quan điều tra hỏa hoạn sẽ đóng cửa nơi đó nếu
chúng ta để họ đứng, đông nghẹt bên trong giống như thế. Và rồi
chúng ta phải để cho họ đi bớt. Và dân sự ở ngoài đường phố,
đi lên xuống đường phố, cầu nguyện để người nào đó sẽ trở nên
mệt mỏi và đứng dậy và đi ra, để họ có thể đi vào và có một
chỗ ngồi. Hiểu không? Chỉ một người, họ cứ đợi ở đó cho có một
người đi ra, để một người bên ngoài đi vào. Và một người ngồi
kế bên tại cánh cửa, rồi để một người vào như thế. Khi có ai đó
đứng lên và đi ra, phải về nhà sớm, ồ, họ đi vào và chia sẻ khoảng
trống đó. Xem đấy, họ đã đến. Thật là một nhóm người tốt đẹp,
rất tốt. Và tôi tin thế giới, hội thánh Cơ-đốc, đang đói khát Đức
Chúa Trời.
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19 Giờ nầy tôi—tôi—tôi tin rằng…Cảm ơn anh, thưa anh. Tôi—
tôi tin rằng—rằngChúa sẽ ban cho chúng ta cơhội này, nơi chúng
ta có thể đến với nhau và nghe Bảy Tiếng Kèn cuối cùng đó. Tôi
thích đượcdẫndắt để làmnhữngđiềuđó, đểmàanh emsẽbiết.

20 Rồi tại buổi điểm tâm của nhóm thương gia…Thường
thường, tại nhà thờ nhỏ của họ tại đó, tôi nghĩ họ nói họ có bất
cứ ở đâu từ năm mươi đến một trăm người vào bữa điểm tâm
của họ. Và sáng hôm đó họ đã bán một ngàn bảy trăm vé, và để
nơi còn lại phải đứng, chỗ bên ngoài chật kín. Và mỗi hành lang,
chung quanh những bức tường, trên và dưới những bậc tam cấp,
có nhiều người đang đứng. Và một số vị mục sư truyền đạo cao
cấp, hai linhmục, và—và vân vân, cómặt tại đó để nghe Sứ điệp.
Và vì thế, tôi hiểu, tôi tin nó giúp được chút ít. Điều đó có thể đã
làmmột số—một số điều nữa, tốt hơn những gì chúng ta thật sự
nghĩ nó sẽ xảy ra.

21 Bây giờ, thế thì, đêm nay…Chúng ta sẽ có một…Sứ điệp tối
nay, ý Chúa, về một—về một đề tài về—về làm thế nào, về tình
trạng của anh em với Đấng Christ như thế nào. Và bây giờ điều
đó sẽ…Nó sẽ ngắn. Chúng tamuốn bắt đầu, tôi muốn lên bục vào
bảy giờ ba mươi. Nếu…Anh em thường bắt đầu lúc mấy giờ, bảy
giờ ba mươi phải không? [Một anh em nói, “Chúng ta bắt đầu
giảng lúc bảy giờ ba mươi, nhưng chúng ta sẽ bắt đầu lúc bảy
giờ.”—Bt.] Ồ, bảy giờ, và tôi sẽ lên bục giảng lúc bảy giờ bamươi,
và tôi sẽ rời khỏi bục lúc tám giờ ba mươi, nếu Chúa muốn, vì
tôi—tôi thật sự…tôi thật sự sẽ nói nhanh như có thể được, và tôi
bắt đầu thực hành.

22 Rồi điều khác nữa, là, có lẽ có một số khách lạ tại đây nghe
nhiều người cười. Bởi vì, tôi cố gắng ra khỏi từ chỗ này, song tôi
không thể làm điều đó. Điều đó hầu như…Tôi hi vọng nó không
có vẻ báng bổ, song mẹ tôi thường nói, khi dân sự hội họp giống
như thế, cũng giống như nhữngmật lúamiến vàomột buổi sáng
lạnh lẽo. Anh em biết, nó dày, và chảy chầm chậm. Và vì thế đó
gần như cách của nó là vậy. Tôi kéo dài chậm chạp trong những
Sứ điệp này, bởi vì sự—sự ngọt ngào của chất mía đường của
Đức Chúa Trời, anh em biết đấy, hầu như chồng dày lên nhau.
Và tôi—tôi—tôi không, khôngmuốnnó theo cách nào khác. Tôi—
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tôi muốn nó cứ theo cách đó. Nơi mà, tôi nhớ chúng tôi thường
đứng và hát bài hát đó.

Phước thay mối dây kết thân
Buộc lòng chúng ta trong tình yêu Cơ-đốc;
Trong sự tương giao kết hiệp tâm trí
Giống như Trên miền thiên thành. Hiểu
không?

Chúng ta phải cách xa nhau,
Làm lòng chúng ta đớn đau;
Nhưng chúng ta sẽ vẫn hiệp một lòng,
Và hy vọng gặp lại nhau.

23 Và tôi—tôi tin rằng đó sẽ luôn là mục đích của—của chúng
ta ở đây. Nhiều người trong những vị thánh ngày xưa đó đã ngủ
yên từ ngày đó, nhưng chúng ta vẫn hiệp một lòng. Và tôi nghĩ
khải tượng đó sáng hôm ấy, nhìn thấy họ ở tại đó, những người
nam và người nữ trẻ trung đầy ơn phước và vinh hiển ấy, vẫn
trông giống như lúc họ ở đây, khi họ còn ở đây trên đất. Tôi nghĩ
họ đang chờ đợi chúng ta đến. Ngày nào đó chúng ta sẽ kết hiệp
với họ, ý Chúa. Bây giờ tôi—tôi…

24 Và hãy nhớ những buổi nhóm, những buổi thờ phượng hát
ngợi khen bắt đầu vào lúc bảy giờ tối nay, thay vì bảy giờ
ba mươi.

Và rồi, tuần tới, tôi có mặt tại Shreveport, Louisiana, và tại
Đền tạm Sự Sống ở Shreveport, Louisiana. Và tôi nghĩ họ đang cố
gắng có được thính phòng bên kia đường phố. AnhMoore đã gọi
điện tối hôm qua, nói họ…Đó là hội đồng hàng năm, và họ đang
trôngmongmột đám đông lớn.

25 Tôi muốn làm chứng ngắn ngay trước khi tôi đọc Kinh
Thánh. Một—một thiếu phụ đang ngồi tại đây ngày nọ, đó là…
Nói với anh em ảnh hưởng lúc người nào đó đang cầu nguyện
cho người khác là gì. Tôi chợt nhìn xuống và thấy thiếu phụ khác
tôi vừa mới…Margie Cox, vợ của Anh Rodney Cox đang ngồi tại
đây. Và tuần vừa rồi, tôi tin là vậy, khi chúng tôi có mặt tại đây,
Thánh Linh đã ban cho sự nhận biết rõ khắp tòa nhà, anh em
biết, cách mà nhiều người nói chuyện như thế nào. Và chị đang
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ngồi…Chị đang ngồi ngay tại đây bây giờ. Song chị vừamới ở đâu
đó bên ngoài kia. Và tôi—tôi nhìn lướt qua, và ở đó là một thiếu
phụ mà—mà được gọi tên, bị bệnh tiểu đường. Và Margie đã…
Và trong sự hiện thấy đó là Margie. Và Margie đang đứng tại đó;
và lúc ấy tôi nhìn xuống, tôi trông thấy chị, và đó là một…Và tôi
nghĩ…Và tôi nhìn thấymột người nữ khác này, vàMargie ở trong
khải tượng, nhưng Ánh sáng ấy ở trên người phụ nữ đó. Vì thế
tôi—tôi đã nhìn chăm chú.
26 Và tôi suy nghĩ, ồ, nếu mình gọi Margie, họ sẽ nói, “Chắc
chắn, là thế, chắc chắn.” Người nào đó biết họ, nói, “Ồ, anh ấy—
anh ấy…Chồng của chị ấy là một trong những người bạn thân
của—của anh ấy. Họ sống với nhau, ngủ với nhau, đi săn với
nhau, và—và mọi thứ. Chắc chắn, đó là, anh ấy ắt biết điều đó.”
Nhưng Margie không biết điều đó. Nhưng tôi đã gọi một thiếu
phụ khác, mà là một…Tôi tin, là một chị em đến từ Chicago, như
tôi đã biết sau đó.
27 Nhưng rồi sau đó, ở trong…nhà máy của chị, họ kiểm tra về
bệnh tiểu đường. Và—và chị bị bệnh tiểu đường. Và vì vậy chị
đang trên đường, đến bệnh viện chuyên khoa để khám, ngày
hôm kia. Và—và vì vậy khi chị nhắc đến chuyện đó, thì tôi gợi
cho chị nhớ lại điều này. Và tôi nói, “Hãy đến đây, Chị Margie.”
Và nói cho chị biết về cách chị bị tê tay như thế nào, và—và cảm
giác thật tồi tệ thế nào.

Người phụ nữ này làm việc, hầu như, ngày đêm ở trên đó,
để…một người mẹ trung tín, để giúp chồng mình trả tiền cho
căn nhà mà họ đang cố gắng xây dựng. Và—và chị và em gái
chị, Nellie, và Charlie, đó là anh của Rodney, vợ anh, tất cả họ
cùng làm việc với nhau tại nhà máy ở đó, làm việc cật lực hết
sức. Và chịu đựng điều sỉ nhục. Họ để cho tóc dài, và bỏ trang
điểm son phấn, những thứ như thế, khi trở thành những Cơ-đốc
nhân. Tôi tin vào sự khen thưởng nơi đáng được khen thưởng.
Và chắc chắn tôi có một chỗ ấm ấp trong lòng mình cho hai phụ
nữ trẻ này.
28 Và lúc ấy tôi cầm lấy tay và cầu nguyện cho chị. Và chị đi lên,
họ không thể tìm thấy dấu vết của căn bệnh tiểu đường ở đâu
cả. Nó đã biến mất, như vậy.
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Một phụ nữ ngồi nơi nào đó ngay ở đây, đã được gọi, và đó là
một chị tên là Bruce. Tôi không thấy chị ấy sáng nay, nhưng chị
ấy luôn…Chị thật là một phụ nữ hay cầu nguyện. Và phụ nữ này
đi vào và, là lần vừa rồi tôi có mặt tại đây, và không—không có
thẻ cầu nguyện nào được phát ra, hay không có gì cả, vì vậy ở đó
không có người nào, không có hàng người xin cầu nguyện, vì thế
họ chỉ… Thánh Linh chỉ kêu gọi trên thính giả.

29 Và Cô Bruce này, cô đã—đã được chữa lành một lần, chính
cô, với bệnh ung thư. Và cô—và cô cứ luôn cưu mang một gánh
nặng trong lòng vì người nào khác, và cô đang cầu nguyện. Và
có một thiếu phụ đến từ Louisville, đang hấp hối, vì ung thư cổ
họng. Và trong lúc cô đang cầu nguyện, Thánh Linh giáng ngay
vào người đàn bà đó, kêu gọi cô, bất kỳ điều gì Thánh Linh đã
làm, bảo cho cô biết chị ấy là ai, đúng hơn là, bảo cô, chị là ai, và
bệnh của chị là gì, và về bệnh ung thư, và bảo rằng, sẽ khoẻ thôi.
Và thiếu phụ đó đi về nhà.

Hai ngày sau đó, chị cứ bị mắc nghẹn đến, gần chết, cổ họng
của chị bị sưng phồng lên. Chị ho lớn, và bệnh ung thư nhảy ra
khỏi. Và chị khoẻ hoàn toàn. Hiểu không?

30 Chuyện gì đã xảy ra, anh em biết đấy, cục bướu, chính nó, là
bướu dữ mà đã có một sự sống trong nó. Hiểu không? Ung thư,
nó đến từ—từ chữ, thuật ngữ y học, của chữ “con cua,” có nghĩa
là có nhiều chân, giống như con—con cua anh embắt lên từ biển
và—và nó hút máu từ anh em. Và khối u ác tính này, nó đã lớn
lên trong cổ họng của chị, đó là những gì nó đã làm.

Vậy thì, đấy, không phải tôi đang xử lý với quá trình lớn lên.
Tôi đang xử lý với sự sống ở trong khối u đó. Hiểu không? Sự
sống trong khối u đó là những gì chúng ta đang đối phó với. Hiểu
không? “Nhơn Danh Ta họ sẽ đuổi quỷ.” Từ ma quỷ là “kẻ hành
hạ,” giống như thuộc về thân thể. Và đây là một con quỷ. Và rồi
khi sự sống đi ra khỏi khối u, dĩ nhiên, điều đó để cho khối u bắt
đầu sưng lên.

31 Thật giống như con chó nhỏ bị cán trên đường, điều gì đó
giống như thế, hãy để nó nằmởđó trong ánh nắngmặt trời trong
một vài ngày, rồi, nó phồng lên gấp đôi kích thước của nó.
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Ồ, đó là điều đang làm cho người phụ nữ đó trở nên tồi tệ
hơn. Nhiều lần tôi đã giải thích điều đó. Nếu anh chị em trở nên
tệ hơn, đó chính là dấu hiệu anh chị em được chữa lành, anh chị
em thấy đó. Và vì vậy nó thật trở nên tệ hơn mọi lúc, làm cho
chị bị mắc nghẹn, vì nó đang sưng phồng lên. Và…Nhưng nó đã
để cho ra, sự sống đã ra khỏi nó. Và chị ho như thế, anh em biết
đấy, [Anh Branham ho—Bt.] như thế, giật nảy lên, kéo nó rứt ra
khỏi phần còn lại của thịt. Và chất chết chóc đó, đơn giản là vật
thể không có sự sống trong nó, căn bệnh ung thư đã hết, nhảy
ra, đấy, rơi ra ngoài.

32 Cho nên, đó là những gì của bệnh đó, vật thể đó đi ra ngoài
lúc ấy. Đó không phải là ma quỷ đi ra. Đó là ngôi nhà mà nó đã
sống ở trong. Nó đi ra khỏi vì đức tin của người phụ nữ ở bên
trong những gì được bảo cho chị biết, rằng Chúa Jêsus Christ
hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi, đó là
điều đã giết chết bệnh ung thư, lấy sự sống đó ra khỏi.

Vậy thì, chị có thể quay—quay lại với bác sĩ, và bác sĩ nói,
“Vô lý, bệnh—bệnh—bệnh đó thì cứ còn đó y hệt như nó luôn đã
có trước đó.” Song đúng vậy, khối u đã ở đó, nhưng sự sống thì
không, không ở đó. Hiểu không?

33 Bây giờ, điều gì xảy ra nếu điều đó đã từng xảy ra ở nơi nào
đómà nó không thể—đi ra ngoài?

Đó là bức hình ấy phải không? [Anh Neville nói với Anh
Branham, “Đó là bức hình khối u đi ra từ Bà Baker, từ trên
Springville, Indiana. Và bà ấy…Đây là bức hình chụp được phóng
to, bà đã qua khỏi, sau lời cầu nguyện.”—Bt.] Đây là bức hình
khối u của Bà Baker, từ Springfield, Indiana, đã hết bệnh, sau lời
cầu nguyện. Đó là bức hình của nó. Xem đó, đó là thân thể mà
ma quỷ đã sống ở trong.

Cũng giống như anh em sống ở trong thân thể này; nó có
thể là đầu đen, đầu đỏ, lớn, nhỏ, bất kể là gì. Hiểu không? Ma
quỷ hoặc là sống trong thân thể này, hay là Đấng Christ sống
trong thân thể đó. Ồ, thế thì khi sự sống ra khỏi nó, thân thể của
anh em vẫn còn tại đây trên đất, đấy, nhưng sự sống không có
mặt tại đó.
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Khi sự sống ra khỏi, thân thể vẫn còn ở đó. Và rồi nó được
buông lỏng khỏi thân thể của chị ấy vàbị tống ra, vật thể ấyđi ra.

Song nếu chất đó ở trong một chỗ mà nó không thể bị xuất
ra, thế thì tim của anh chị em phải nhặt lấy chất bị chết đó và lọc
máu cho tinh khiết, mỗi lần tim đập. Nó gây nên cơn sốt, và mọi
thứ khác, vì đó là sự nhiễm trùng. Anh chị em hiểu không? Tim
anh chị em phải…Tôi nghĩ tim lọc cho máu tinh khiết khi máu
đi qua. Đúng vậy không, Chị Dauch? Tôi nghĩ đúng thế. Trái tim,
khi đập, nó thanh lọc. Là một y tá, chị biết điều đó, và một người
khác đang ngồi tại đây phía trước chị. Lọc-…lấy ra…Và đó là điều
mà gây nên cơn sốt từ sự nhiễm trùng. Nó lấy ra sự nhiễm trùng
và—và đè bẹp cơn sốt.
34 Bây giờ, hỡi dân sự, anh chị em thấy, đó là đức tin của anh
chị em. Nó không bao giờ là những cảm xúc của anh chị em. Nó
không là gì cả, cho dù nó là vậy, nếu bàn tay tôi không thẳng.
Điều đó không có gì liên quan với nó cả. Chính là đức tin của
tôi làm điều đó. Hiểu không? Ngay trước mắt chúng ta, chúng
ta thấy hình ảnh của một người được chữa lành hoàn toàn, bởi
đức tin. Và rồi chúng ta chỉ bước từng bước cho đến lúc chúng
ta bước vào ngay trong người đó, và cứ bước đi tới với nó. Hiểu
không? Chính chỗ đó. Và điều đó, đó là những gì thực hiện nó, là
đức tin của anh chị em; không phải là những cảm xúc của anh
chị em. Đức tin của anh chị em làm điều đó. Sự cảm tạ và ngợi
khen thuộc về Đức Chúa Trời!
35 Bây giờ chỉ cầu nguyện một lát, và chúng ta có một đề tài ở
đây mà chúng ta muốn lưu tâm đến, và một ít thời gian để Đức
Chúa Trời sẽ giải quyết với chúng ta theo điều này.

Và, bây giờ, và rồi nếu một vài người trong anh em phải đi
sáng nay, và sẽ không có mặt được trong buổi nhóm tối, ý Chúa,
tôi—tôi muốn có mặt tại đây lần nữa. Gia đình đang trở về tuần
lễ Giáng sinh. Và rồi, Chúa nhật sau lễ Giáng sinh, ý Chúa, tôi
muốn giảng Sứ điệp Giáng sinh của tôi ở đây tại đền tạm này;
Chúa nhật sau lễ Giáng sinh. Ý Chúa, chủ đề sẽ là, Kẻ Lang Thang
Trên Đường Phố.

Vậy chúng ta hãy cúi đầu giờ nầy và dâng lời cầu nguyện
trước khi chúng ta đọc phân đoạn kinh thánh.
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36 Lạy Chúa Jêsus, xin Chúa đến gần chúng con vào lúc này. Và
chúng con biết rằng thật khó khăn cho nhà thờ nhỏ bé của chúng
con, và khi nhiều người phải đứng. Và—và chúng con có mặt tại
đây không phải vì sự tiện nghi của chỗ này, để cho chúng con
thoải mái về thể chất, bởi vì nó không đủ tiện nghi. Và chúng
con không phải có mặt tại đây để được nhìn thấy. Nhưng chúng
con có mặt tại đây bởi vì chúng con cảm thấy sự Hiện diện của
Ngài. Và chúng con biết rằng Ngài đang ở đây. Và chúng con có
mặt tại đây để được chỉnh sửa. Và chúng con ở đây, biết rằng
chúng con đang ở trong nhà của Đức Chúa Trời. Và chúng con
cảm thấy tốt đẹp được ở đây, cho dù nó có không được thoải mái
thế nào đi nữa, người đứng, và—và ngồi chật cứng, song chúng
con có mặt tại đây bởi vì chúng con—chúng con cảm thấy rằng
Chúa đang ở đây.

37 Và cũng giống như cách mà chàng trai phải cảm thấy đêm
đó, khi Phao-lô giảng suốt đêm trường, thật là một sứ điệp dài,
có lẽ từ lúc mặt trời lặn cho đến lúc mặt trời mọc, sáng hôm sau.
Và một chàng trai trẻ ngồi trên phòng cao, té xuống và họ nghĩ
chàng đã qua đời. Và Phao-lô đã nằm sấp mình trên chàng, và
Thánh Linh của Đức Chúa Trời giáng trên sứ giả mang thần linh
của sự sống trở lại cho thân thể của chàng trai. Và ông nói, “Cậu
ấy sẽ ổn thôi,” và chàng trai trẻ ấy đã sống lại. Anh ta đã quan
tâm đến những gì Phao-lô đang nói.

38 Và, lạy Chúa, sáng nay chúng con quan tâm đến những gì
Thánh Linh có thể nói với lòng của chúng con. Và chúng con cầu
nguyện để Ngài sẽ bẻ Bánh Sự Sống cho mỗi người trong chúng
con, hầu cho khi chúng con rời nơi đây ngày hôm nay, để chúng
con sẽ không rời tòa nhà này giống như khi chúng con đi vào.
Xin cho những Cơ-đốc nhân gần hơn với Ngài. Xin cho những tội
nhân quay lại hôm nay. Xin cho những người đau ốm được chữa
lành. Và xin cho Nước Đức Chúa Trời đến gần với chúng con, hay
thậm chí ở trong chúng con. Vì chúng con cầu xin bấy nhiêu điều
trong Danh Chúa Jêsus Christ, khi chúng con chờ đợi Thánh Linh
của Ngài ban Lời cho chúng con. A-men.

39 Bây giờ chúng ta hãy đọc một số câu Kinh Thánh, mà…Lời
của Chúa luôn luôn đúng.



TÔI SẼ LÀM GÌ VỚI JÊSUS ĐƯỢC GỌI LÀ ĐẤNG CHRIST? 13

Và bây giờ, vàmỗi người, tôi thấy anh em rất tử tế với những
anh em đang đứng. Tôi thấy người nào đó đứng lên và ngồi
xuống, cho một người khác ngồi vào chỗ. Điều ấy rất tốt đẹp. Tôi
ước mong chúng ta có thêm chỗ, song chúng ta thật sự không có
được, vào lúc này.

Lật ra trong Ma-thi-ơ chương 27, và chúng ta sẽ đọc từ câu
11, rồi chúng ta sẽ giảng về đề tài này.

Lúc ấyĐức Chúa Jêsus đứng trước quan tổng đốc, quan
hỏi rằng: Có phải ngươi là Vua của dân Giu-đa không?…
Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Thật như lời.

Và trong lúc các thầy tế lễ cả và các trưởng lão kiện
Ngài, Ngài không đối đáp gì hết.

Bấy giờPhi-lát bèn nói cùngNgài rằng:Họ có nhiều điều
làm chứng kiện ngươi, ngươi há không nghe đến sao?

Song Ngài không đáp lại một lời gì, đến nỗi làm cho
quan tổng đốc lấy làm lạ lắm.

Bấy giờ vào dịp lễ, quan—quan tổng đốc…thường có lệ
tha một tên tù, tùy ý dân muốn.

Và đang lúc ấy, có một tên phạm nổi tiếng, tên là Ba-ra-
ba.

Chonên khi chúng đã nhóm lại, thì Phi-lát hỏi rằng: Các
ngươi muốn ta tha người nào, Ba-ra-ba hay là Jêsus gọi
là Christ?

Vì quan ấy biết bởi lòng ghen ghét nên chúng đã nộp
Ngài.

Và người đang ngồi trên tòa án, vợ người sai thưa cùng
người rằng: Đừng…làm gì đến người công bình này; vì
hôm nay tôi đã bởi cớ người mà đau đớn nhiều trong
chiêm bao.

Song các thầy tế lễ cả và các trưởng lão thuyết phục
chúng hãy xin tha Ba-ra-ba, và giết Chúa Jêsus.

Quan tổng đốc cất tiếng hỏi rằng: Trong hai người nầy,
các ngươi muốn ta tha ai?… (Cứ suy gẫm về điều đó!)…
Chúng thưa rằng: Ba-ra-ba.
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Phi-lát nói với họ rằng: Vậy thì ta sẽ xử thế nào với Jêsus
gọi là Christ? Vậy thì ta sẽ xử thế nào với Jêsus gọi là
Christ? Và chúng đều trả lời rằng: Hãy đóng đinh nó trên
cây thập tự.

Và quan tổng đốc hỏi,…người nầy đã làm việc dữ gì?
Nhưng chúng lại kêu la lớn hơn, rằng, Hãy đóng đinh nó
trên cây thập tự.

Lúc ấy Phi-lát thấy mình không thắng nổi chi hết, mà
sự ồn ào càng thêm, thì lấy nước rửa tay trước mặt thiên
hạ, mà nói rằng: Ta không có tội về huyết của người nầy;
điều đó mặc kệ các ngươi.

Bấy giờ hết thảy dân chúng đều đáp rằng: Xin huyết
người lại đổ trên chúng tôi và trên con cái chúng tôi!

Vậy Phi-lát bèn tha tên Ba-ra-ba cho chúng; và khiến
đánh đònĐức Chúa Jêsus, đoạn giaoNgài ra để đóng đinh
trên cây thập tự.

40 Thật là một bức tranh đáng buồn! Tôi đặt tên chủ đề của bài
giảng này, nếu anh em muốn đặt tên theo cách đó, hay gọi theo
cách đó. Và có lẽ băng ghi âm hẳnmuốn được đặt tựa đề này: Tôi
Sẽ Làm Gì Với Jêsus Được Gọi Là Đấng Christ? Và đề tài tôi muốn
dùng, dựa theo phân đoạn này; tôi muốn sử dụng chủ đề, “với
Jêsus trên tay bạn.” Với Chúa Jêsus trên tay bạn, bạn sẽ làmgì?
41 Quang cảnh của chúng ta bắt đầu, sáng nay, trong phòng xử
án; nơi Phi-lát, quan tổng đốc, đã được mời đến, để—để xử và—
và ra phán quyết. Đó là vào lúc sáng sớm, một lúc trước bình
minh, và ông bị quấy rầy ra khỏi giấc ngủ, và—và được mời ra
để nghe trường—trường hợp của Người này.
42 Đó chính là thì giờ bị đóng đinh trên thập tự giá của Chúa và
Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, là Đức Chúa Jêsus Christ. Ngài đã—
Ngài đã không làm gì, như họ không thể tìm được nơi Ngài lỗi
lầm nào, và Ngài đã—Ngài đã trả lời mọi điều. Đó chính là thì giờ
mà nó phải xảy ra theo cách đó.

Không có gì có thể xảy ra mà không có điều gì đó ở đằng
sau khiến cho nó xảy ra theo cách ấy. Phải có lý do nào đó cho
mọi việc xảy ra. Bởi vì nó được—nó được thúc đẩy, dĩ nhiên, bởi
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linh—linh ấy tồn tại ở bên trong, và trong những con người, đại
loại như vậy. Có một lý do, động cơ của nó, và một—và một đối
tượng, và đó phải là một lý do.

Và nó, lý do điều này xảy đến với Người vĩ đại nhất này mà
đã từng sống trên trái đất, hay có thể từng sống; lý do nó đã xảy
ra theo cách này, bởi vì đó là lúc cho nó xảy ra. Hiểu không? Nó
phải như vậy, không có cách nào để thoát ra khỏi điều đó. Nó, nó
phải là thời giờ đó.

Và Chúa Jêsus đã đến thế gian hoàn toàn chính xác theo con
đường mà Lời Đức Chúa Trời đã tiên báo Ngài sẽ đến. Ngài chỉ
thực hiện thật chính xác những gì Lời nói Ngài sẽ làm. Ngài đã
sống cuộc đời, hoàn toàn đúng, và Đức Chúa Trời đã được tỏ ra,
hay bày tỏ ra, Hạt giống của thời đại đó. Bây giờ nên nhớ, Đức
Chúa Trời…

43 Kinh Thánh bắt đầu ở Sáng thế ký và cho đến Khải huyền.
Bây giờ đây là bài họcmà tôi—tôimuốn anh emhiểu, rằng…Xem
đó, trongmỗi thế hệ nó được nói, trong Kinh Thánh, vềmột điều
nào đó xảy ra quamỗi thế hệ.

Giống như Đa-ni-ên thấy sự…thông giải giấc mơ của Nê-bu-
cát-nết-sa; cách mà các vương quốc dân Ngoại sẽ tiến vào như
thế nào, và cách mà chúng sẽ bị suy sụp, và cách mà chúng sẽ
tan rã như thế nào. Và mỗi một trong những dân tộc đó trong
các chủng tộc và các quốc gia đó, mà quyền lực dân Ngoại điều
khiển, đã điều khiển thế giới, đã thực hiện thật chính xác đường
lối mà khải tượng nói họ sẽ làm.

44 Khi Nê-bu-cát-nết-sa, cái đầu bằng vàng, bị cất đi, lúc ấy
người Mê-đi và người Phe-rơ-sơ tiến vào; và bản chất của họ,
theo bản—bản chất vật chất, và theo những gì đấng tiên tri đã
nói, thật chính xác. Nê-bu-cát-nết-sa, cái đầu bằng vàng, là người
đứng đầu và vĩ đại nhất của Vương quốc. Rồi người Mê-đi và
người Phe-rơ-sơ là bạc. Và rồi xuống dần các bắp đùi, là—là bằng
đồng. Và mỗi thứ kim loại trở nên ngày càng cứng hơn; vàng là
mềm nhất. Và nó kết thúc bằng sắt, là phần cứng nhất trong tất
cả thứ đó, là sắt.
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Bây giờ, mỗi một vương quốc đó xuất hiện thật chính xác,
về mặt bản chất, như cách mà vị tiên tri đã nói họ sẽ làm. Và
ông đang làm gì? Ông đang gieo hạt giống cho những quốc gia
để quan sát, và mỗi lần có một vương quốc hình thành, thì nó
phải thực hiện theo những gìmà Lời đã nói.

45 Và rồi Đấng Mê-si xuất hiện. Và khi Đấng Christ đến, Ngài
phải đáp ứng những Lời đó của Đức Chúa Trời đã có để được
ứng nghiệm, những gì mà vị tiên tri đã nói về, những gì mà Ngài
sẽ thực hiện.

Môi-se nói, “Ngài sẽ làmột—Ngài sẽ làmột Tiên tri giống như
ta.” Và nếu anh em có…chúng ta có thời gian để xếp loại điều
ấy trở lại và tỏ cho thấy cách điều đó như thế nào trong thời vĩ
đại ấy, khi dân Y-sơ-ra-ên đang bị lưu đày ở Ai-cập, về cách mà
Môi-se được sinh ra là đứa trẻ đặc biệt, kỳ dị thế nào; và cách
mà ông—ông đã ra đời, và được nuôi dưỡng, và cách mà ông đã
được che giấu trong đám lau sậy như thế nào; và cáchmà ông đã
trở thànhmột nhà lãnh đạo, đã lên núi và lấy bảng luật pháp, rồi
quay trở xuống. Và không chỉ là một người lãnh đạo; nhưng ông
còn là một thầy tế lễ, một nhà vua, và một nhà cầm quyền. Tất
cả những điều đó, và cách mà những điều đó làm hình bóng cho
Đấng Christ một cách chính xác thế nào. Và Môi-se nói, “Chúa là
Đức Chúa Trời các ngươi sẽ dấy lên một Đấng Tiên tri giống như
ta.” Hiểu không?

46 Bấy giờ, khi Đấng Christ được sinh ra, Y-sơ-ra-ênmột lần nữa
bị lưu đày bởi Đế chế La-mã. Và Ngài là gì? Được sinh ra là một
Con Trẻ khác thường, và kỳ lạ, cách Ngài đã được nuôi lớn lên
như thế nào. Cách mà Ngài đã lên núi thế nào, rồi xuống núi và
phán, “Các ngươi đã nghe họ nói, thời xưa, ‘Các người chớ trộm
cắp.’ Các ngươi nghe người ta nói, ‘Các ngươi chớ phạm tội tà
dâm,’ song Ta phán, hễ ai ngó đàn bà mà động tình ham muốn
với nàng, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi.” Một
Đấng Ban Cho Luật Pháp, thấy đó, và một Vua, một Thầy Tế Lễ,
một Đấng Tiên Tri, hoàn toàn chính xác giống như người. Vì vậy
tất cả những điều này phải được ứng nghiệm, và khi mà không
gian ấy đặt tại đó cho sự sống của Đấng Mê-si, khi mà điều ấy
được chứng thựcmột cách hoàn hảo.
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Vậy thì, đây có lẽ là bài học dài cuối cùng tôi dạy trong một
thời gian ngắn. Tôimuốn anh emhiểu nó kỹ bây giờ.
47 Khi Lời đã được phán cho thế hệ nào đó, thì sẽ có người nào
đó dấy lên để làm ứng nghiệm Lời đó, bởi vì Đức Chúa Trời đã
phán ra Nó. Nó là sự chứng thực của Lời được phán ra. Và Chúa
Jêsus đáp ứng mọi điều kiện, và là Lời, đã chứng thực như là
Đấng Mê-si, một cách chính xác. Cũng có những Lời, được phán
trong Kinh Thánh, dành cho ngày sau rốt. Những Lời ấy phải đến
với sự sống.
48 Và chúng ta thấy ở đây điều đó, khi trong thời Chúa chúng
ta, giáo hội đã chối bỏ Ngài rồi trước khi Ngài bị điệu đến tòa án
Phi-lát. Họ đã bác bỏ Ngài, từ chính ngày mà chức vụ của Ngài
bắt đầu với việc nói tiên tri và nói cho họ Lẽ thật về Lời. Lúc ấy,
họ không thể hiểu được điều đó, cách mà Ngài, là một Người, lại
có thể biết được những gì ở trong lòng người ta. Họ chỉ biết chút
ít, rằng, Lời là Đức Chúa Trời! “Và Lời,” Kinh Thánh dạy, “xemxét
những tư tưởng và ý định của lòng.”
49 Và họmuốn gọi Ngài là tà linh. Ngài phán, “Ta sẽ tha thứ cho
các người về điều đó. Nhưng khi Đức Thánh Linh đến làm điều
giống như vậy, nếu ai nói một lời chống lại Thánh Linh sẽ không
bao giờ được tha thứ.”

Và tất cả những điều này mà Ngài đã nói tiên tri trong thời
ấy, điều gì đó phải mang nó đến với sự sống. Nhưng khi Nó được
mang đến với sự sống, Nó sẽ là khác biệt rất nhiều hơn là người
ta nghĩ về Nó, cho đến nỗi sẽ—sẽ chỉ có những người được Chọn
mới thấy được Nó mà thôi. Luôn luôn, chỉ có những người được
Chọn sẽ là người duy nhất thấy được Nó, bởi vì Nó được lựa chọn
và định trước để thấy được Nó. Vậy nên, không thể, không có con
đường nào khác.
50 Chúa Jêsus phán, “Các ngươi không thể đến cùng Ta. Không
ai có thể đến nếu Cha Ta không kéo người đến; và tất cả những ai
mà Cha đã ban cho Ta sẽ đến cùng Ta.” Hiểu không?Hiểu không?
Vì vậy không có cách nào khác. Ngài phán, “Các ngươi cómắtmà
không thấy; có tai, mà không nghe.” Phán, “Ê-sai đã nói tiên tri
về các ngươi.” Hiểu không? Lời tiên tri của Ê-sai đã làm nó nảy
sinh, được tỏ bày ra.
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Đừng quên điều đó, ở đây hay thính giả nghe qua băng ghi
âm, rằng Lời của Đức Chúa Trời phải được bày tỏ. Đức Chúa Trời
buộc phải nhìn thấy Nó thực hiện điều đó.
51 Cũng giống như Giăng Báp-tít được định trước để dọn đường
cho Đấng Christ đến, phải có người nào đó dấy lên để chiếm chỗ
đó. Lời đó phải được ứng nghiệm.
52 Rồi khi Chúa Jêsus đến như là Đấng Mê-si được xức dầu, và
làm thật chính xác những gì Lời của Đức Chúa Trời đã phánNgài
sẽ làm; và tuy nhiên người Do-thái đã trông đợi điều gì khác,
“một Vua đến với một cây roi sắt trong tay Ngài,” mà đó là cách
trong tương lai. NhưngNgài đã làmứngnghiệmmọi Lời.

Một ngày nọ tại Ca-bê-na-um, khi Ngài cầm Kinh Thánh lên
và đọc, (anh em có để ý không?) Ngài chỉ đọcmột phần của đoạn
Kinh Thánh đó. Và rồi Ngài đặt Sách xuống, và phán, “Hôm nay
điều này được ứng nghiệm.”
53 Khi Ngài giảng về năm hân hỉ, bấy giờ, tại sao Ngài đã không
đọc phần còn lại của Nó? Bởi vì Nó có ý nói đến sự Tái lâm của
Ngài. Họ không cần biết điều đó. Điều đó là dành cho thời đại mà
khi Ngài sẽ đến.

Nhưng thời đại mà Ngài đã ở trong, đó là lý do Ngài có thể
nói, “Hôm nay lời Kinh Thánh này được ứng nghiệm trong mắt
của các ngươi. Ngay tại đây các ngươi thấyNó. ‘Để giảng chomùa
ban ơn, rịt lại tấm lòng tan vỡ, và chữa lành người đau.’” Vì đó
là những gì mà Ngài đến.

Phần còn lại của Nó là—là mang sự đoán phạt đến cho các
dân Ngoại, và vân vân, để nó xuất hiện kế tiếp. Thấy đó, dân
Ngoại phải chối bỏ Ngài, trước tiên.
54 Bây giờ, ở sự đóng đinh trên thập tự giá, nơi mà chúng ta
ngày hôm nay làm đề tài, về, “Chúa Jêsus trên tay bạn.” Lời của
Đức Chúa Trời đã được chứng thực hoàn toàn, đượcminh chứng
hết lần này đến lần khác, rằng Ngài là câu trả lời cho Lời của Đức
Chúa Trời. Nơimà những thầy thông giáo…
55 Anh em thấy, Đức ChúaTrời đã đặtNó ra rồi. Hãy để cho chức
vụ xemxét cẩn thậnNó. Nhưng, anh em thấy, người ta lấy lời của
người nào khác về Nó; nhóm người nào đó. Họ quá đui mù với
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Lẽ thật, đến nỗi, khi Lẽ thật được đưa ra, họ không thấy được
Nó. Nhưng, anh em thấy, Đức Chúa Trời thì công bằng, Ngài phải
có Nó được viết ra tại đó. Ngài phải viết ra, ngay tại đây trong
Sách này, những gì sắp xảy ra ngày hôm nay, để Nó sẽ được ứng
nghiệm. Song những người khác không được định trước để thấy
Nó, sẽ không bao giờ thấy Nó được, xem đó, họ—họ đã xáo trộn
Nó hết thảy.
56 Và đó là Cách mà họ đã làm Nó lúc ấy. Họ đã không hề biết
rằng Ấy là Ngài. Và bởi những dấu hiệu rằng Ngài là Sứ Giả của
thời đại đó, không ai có thể bác bỏ điều đó được. Tiên tri củaNgài
đã nói về điều đó; người nói, “Ta, ta phải hạ xuống, song Ngài sẽ
dấy lên. Ta không xứng đáng cởi dây giày của Ngài, nhưng Ngài
đang đứng giữa vòng các ngươi lúc nầy,” Giăng nói. “Và Ngài sẽ
đến. Và cái búa đã được đặt kề rễ cây; vậy hễ cây nào không
sanh trái tốt thì sẽ phải đốn đi khỏi rừng, mà, hay khỏi vườn—
vườn nho, hay vườn—hay vườn cây ăn quả. Nó sẽ không còn ở
tại đó nữa.”
57 Bây giờ, chúng ta thấy rằng những điều đó đã xảy ra hoàn
toàn chính xác theo cáchmàNgài đã phán. Ngài có thể nhìn thấu
những tư tưởng trong lòng họ. Ngài là Đấng Tiên Tri. Mọi điều
Ngài đã nói trước, hoàn toàn đã xảy ra chính xác theo cách mà
Ngài đã phán nó.

“Ta đi lên Giê-ru-sa-lem. Tại đó Ta sẽ bị nộp vào tay của kẻ tội
ác. Và họ sẽ xử Ngài một cách tàn bạo, và Ngài sẽ bị đóng đinh
trên cây thập tự. Và vào ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại.” Nhưng
Ngài phán, “Các ngươi chớ nói điều này với ai.” Và Ngài đã không
cho họ nhìn thấy Nó, để họ không thể hiểu được Nó cho đến lúc
Điều đó được ứng nghiệm.
58 Xem đó, nhiều lần Ngài để cho chúng ta bị mù cho đến giờ
chúng ta có nhu cầu về Nó. Ngài để cho chúng ta trở nên mù với
những điều chúng ta nhìn thấy hôm nay, vì đây là thì giờ chúng
ta cần Nó, để chứng thực cho ngày chúng ta đang sống ở trong.
Hiểu không? Tổ phụ của chúng ta đã không biết những điều này.
Kinh Thánh nói rằng họ sẽ không biết chúng được. Ngài đã giấu
chúng đối với họ, và trong—trong nhữngngày sau rốtNó sẽ được
khải thị cho các con của Đức Chúa Trời; hay là, làm cho, chúng
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sẽ được biểu lộ, được tỏ ra trong sự vinh quang Ngài và những
sự ngợi khen Ngài trên đất.
59 Và tất cả những điều mà Đa-ni-ên đã nói về những ngày sau
rốt, và cách mà, “Dân sự biết Đức Chúa Trời mình sẽ mạnh mẽ
mà làm.” Và thật rất nhiều lời Kinh Thánh làm hình bóng trong
thời đại mà chúng ta đang sống! Cáchmà những thời đại lừa dối,
gian ác này sẽ xảy ra trên đất! Và hoàn toàn chính xác những gì
chúng ta đang có bây giờ làmứng nghiệmĐiều đó.

Họ, họ đã—họ đã được ban cho cơ hội để nhìn thấy Ngài, và,
song họ đã khước từ chính ĐấngMê-si của họ.

Và ngày hôm nay cũng vậy, chính điều giống như vậy. Chúng
ta được ban cho cơ hội, bởi vì Đức Chúa Trời không thể đoán xét
mà trước hết không có…được xưng công bình cho sự phán quyết
của Ngài.

Bây giờ, nếu anh em bảo một—một người nào đó đang đi,
quá tốc độ trên đường; anh em chặn anh ta lại, bảo, “Có một—
một ổ gà trên đường dưới đó. Nếu anh tiếp tục chạy với tốc độ
như thế, anh sẽ bị chết.”
60 Và họ nói, “Vô lý, tôi biết mình đang làm gì.” Thế thì, anh em
thấy, huyết đó không thể đổ trên anh em, bởi vì anh em đã cảnh
cáo họ rõ ràng rồi.

Ồ, Đức Chúa Trời cũng làm giống như vậy bằng Lời Ngài.
Ngài đã cảnh cáo một cách tỏ tường cho dân sự về sự phán xét
sắp đến, và tỏ ra những dấu kỳ phép lạ củaNgài đã được tiên báo
trong Kinh Thánh cho thời đại đó. Ngài đã tỏ cho họ, mà người
ta cứ bước ngang qua Nó.

Thật khôngdễ chomột người đi tới địa ngục.Một người chiến
đấu bằng cách củamình để tới địa ngục. Lời nói dối đầu tiên anh
em từng nói ra, anh em biết là sai trật. Điếu thuốc đầu tiên anh
em hút, anh em biết là sai trật. Sự gian ác đầu tiên anh em đã
làm, anh biết là sai trật. Nhưng trong lương tâm của anh em, đã
bảo anh em điều đó là sai, nhưng anh em vượt qua đèn đỏ, chạy
cán lên thanh chắn. Anh em coi thường. Anh emmuốn làm điều
đó, dù thế nào đi nữa, tỏ ra anh em là một tay anh hùng nào
đó. Hiểu không? Nhưng, hãy nhớ, anh em lao vào con đường tới
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địa ngục. Không dễ dàng để đi tới hỏa ngục. Anh em phải chối
bỏ Lẽ thật.
61 Trước khi anh em gặp tai nạn, anh em phải chạy vượt đèn
đỏ. Trước khi anh em gặp tai nạn, anh em phải, bị té xuống
đường, anh em có sự—sự cảnh báo được đặt ở đó. Nhưng, anh
em, anh em làm theo cách riêng của mình, con người ngày nay
làm vậy. Và anh ta biết nhiều hơn bất cứ ai khác, và anh ta không
muốn lắng nghe những—những dấu hiệu và cảnh báo về sự
Phán xét sắp đến, và những người đó là những người mà chối
bỏ Đấng Christ.
62 Bây giờ lưu ý, và những gì họ đã chấp nhận thay vì Đấng
Christ này. Bây giờ hãy suy nghĩ về giáo hội thời ấy, về sự mù lòa
của họ. Họ đã tha chomột kẻ giết người công khai, Ba-ra-ba. Một
người đã được chứngminh là kẻ giết người, và thực sự đang chờ
đợi sự phán xét của hắn. Và hắn—hắn đã được chứng minh là—
là kẻ giết người, và làmột kẻ xấu xa. Và thật sự bởi vì rằng—rằng
Sự Sống của Chúa Jêsus…

Mà, Ngài, Ngài đã thách thức họ. Ngài phán, “Ai trong các
người có thể cáo buộc Ta về tội lỗi?” Tội lỗi là “sự không tin.”
“Nếu Ta không làm những công việc của Cha Ta, thì đừng tin
Ta; nếu Ta đã chẳng bảo cho các người Lẽ thật của Kinh Thánh.
Và Kinh Thánh, tự Nó đã nói về Ta vậy. Hãy tra xem lời Kinh
Thánh,” Ngài phán, “vì trong Chúng các ngươi nghĩ các ngươi có
Sự sống Đời đời, và Chúng là những Lời làm chứng về Ta trong
thời đại này.”
63 Song họ bảo, “Hắn tự xưng Mình là Đức Chúa Trời. Hắn tự
xưngMình là điều gì đó.” Ngài không xưng gì cả…Đức Chúa Trời
làm nên Ngài là Đức Chúa Trời; Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài là
sự ứng nghiệm của lời Kinh Thánh. Ngài không bao giờ tự xưng
Ngài điều gì. Đức Chúa Trời lập nên Ngài lên như vậy. Và, thế thì,
đó là vì chính là thì giờ để Lời được ứng nghiệm. Vì vậy, nhưng
họ đã không thể thấy đượcNó, bởi vì Nó chống lại những ý tưởng
hệ phái của họ, những gì họ đã xây dựng lên về Đấng Christ. Và
điều đó thì quámù loà với Lời.
64 Bây giờ, và bên cạnh đó, tống khứ Gã này đi, họ phải chấp
nhận một kẻ giết người, cũng là mối đe doạ đối với quần chúng.
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Đó là một món nợ đối với xã hội, món nợ đối với họ; một
kẻ giết người! Phải chấp nhận điều đó, bởi vì, để—để chối bỏ
Đấng Christ.

Và trước khi một người nam hay người nữ nào có thể chấp
nhận sai trái, họ phải chối bỏ điều đúng. Có điều gì đó về bản
chất, có một luật cho điều đó, mà anh em phải khước từ điều
đúng trước khi anh em có thể nhận điều sai.

Như tôi vừa mới trích dẫn, để—để giữ cho mình khỏi nói
dối…Anh—anh em nói dối nghịch lại sự đoán xét tốt hơn của
mình. Anh em nói dối nghịch lại lương tâm mình. Anh em nói
dối nghịch lại những gì mẹ hay cha mẹ của anh em dạy cho anh
em làm. Hay là, thậm chí chính bản ngã dạy cho anh em không
nên làm điều đó. Vì thế, cho nên, anh em, để chối bỏ Lẽ thật, anh
em phải chấp nhận một—một—một lời nói dối, và anh em phải
chối bỏ Lẽ thật trước khi anh em có thể chấp nhận lời nói dối.
Hiểu không?

65 Vậy đó là cách những kẻ này đã làm, họ đã chối bỏ Lẽ thật.
VàNgài là Lẽ Thật. “Ta là ĐườngĐi, Lẽ Thật và Sự Sống.”

“Ban đầu có Lời, và Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Lời là Đức
Chúa Trời. Và Lời đã trở nên xác thịt và tỏ ra trước chúng ta.”
Trong Ti-mô-thê Nhất 3:16, “Không cần phải bàn cãi gì nữa, sự
mầu nhiệm của sự tin kính là lớn lắm, vì Đức Chúa Trời đã được
tỏ ra trong xác thịt, tay chúng ta có thể chạm được.” Đức Chúa
Trời, Giê-hô-va! Thật là—thật là kinh ngạc, thật là sửng sốt, để
nghĩ rằng Đức Chúa Trời Đấng đã đặt thái—thái—thái dương hệ
vào trong không gian, đã làm nên những ngôi sao lớn hơn hàng
ngàn lần thế giới này…

66 Và nếumột trong những ngôi sao đó bắt đầu đếnmặt đất, với
mười ngàn dặm một giờ, ồ, sẽ mất hàng trăm triệu năm để đến
đây; nó thật quá xa. Và hai ngôi sao nhỏ nằm đó, trông như chỉ
cách nhau một tấc, từ đây, chúng lại cách nhau xa hơn là chúng
ta cách xa chúng. Và, tuy nhiên, không cómột ngôi sao nào trong
những ngôi sao đó mà không giữ lấy vị trí của nó. Và thiên hà vĩ
đại đó, ô, chà, những khối lớn và khoảng không bao la của Đức
Chúa Trời Đấng có thể tạo ra những điều đó! Mỗi ngôi sao phải
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giữ lấy sao khác. Đó là lý do nó cứ yên vị như vậy. Nếu chúng đi
ra khỏi sự bố trí đó, toàn bộ hệ thống sẽ bị sụp đổ.

67 Đó là những gì đã xảy ra tại Ê-đen. Khi Ê-va vượt ra khỏi sự
bố trí với những mạng lịnh của Đức Chúa Trời, toàn bộ dòng dõi
đã sa ngã.

Đó là nan đề ngày hômnay. Chúng ta không nên bị phân chia
thành những tổ chức và những giáo phái, và vân vân. Chúng ta
nên là những con trai và con gái của Đức Chúa Trời, cùng nắm
giữ thiên hà vĩ đại của thế giới lại với nhau.

68 New York, tuần vừa rồi, tôi lắng nghe một thông điệp được
trích dẫn, hay được phát biểu bởi Einstein, nhà khoa học vĩ đại,
người—người mà được gọi là bộ não của—của thời gian. Và tôi
đã…được nghe điều đó. Rồi tôi đi nghe Norman Vincent Peale,
tâm lý học của ông về cách người ta nên làm, hay đi bộ thế nào,
và đưa chính họ vào trong tâm lý học.

Thế thì, về Einstein, ông nói về một thiên hà mà ở bên ngoài
giữahệ thống tại đó, bênngoài nhữngngôi sao. Vànếumột người
có thể đi lại với tốc độ đó, tôi tin ông ấy đã nói, tốc độ ánh sáng,…
Bây giờ, tôi nghĩ, điều đó là gì,…tám mươi sáu ngàn dặm phải
không? [Anh Neville nói, “Một trăm tám mươi sáu ngàn.”—Bt.]
Một trăm, một trăm támmươi sáu ngàn dặmmỗi giây, ánh sáng
đi được. Và bây giờ chia nhỏ nó ra trong năm phút, bao nhiêu
triệu và tỷ dặm anh em có thể đi được. Và một—một trăm hai
mươi triệu năm ánh sáng để anh em đi đến được thiên hà đó. Và
rồi một trăm hai mươi, hay một trăm nămmươi triệu năm; trên
một trăm năm mươi triệu để đi, và một trăm năm mươi triệu
năm để quay trở lại.

69 Và họ đã đụng vào điều gì đó gây trở ngại cho họ. Và họ, sau
khi đã đi ra ngoài đó và quay trở lại, anh em thực sựmất ba triệu
năm, ba trăm triệu năm để tiến hành chuyến đi. Ba trăm triệu
năm để thực hiện chuyến đi, và, khi anh em quay trở lại mặt đất,
thực sự anh em chỉ đi trong năm mươi năm. Anh em đột nhập
vào cõi Vĩnh hằng. Không có sự tận cùng với Nó.

70 Và suy nghĩ, rằng, Đức Chúa Trời Đấng đã tạo dựng nên hết
thảynhữngđiềuđóvà lập chúng trong trật tự, và đãphánvềđiều
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đó, giáng xuống và trở nên xác thịt giữa chúng ta, để cứu chuộc
chúng ta. Và như vậy Ngài đã tôn vinh chúng ta với sự Hiện diện
uy nghi của Ngài, rằng Ngài—Ngài sẽ đứng tại đây trên trái đất
tội lỗi này trong những ngày sau rốt, và chứng minh Lời Ngài
là vậy, vì Ngài có bổn phận đối với Lời đó. A-men. Sự tể trị và
công lý của Đấng vĩ đại đó Đấng nắm giữ những điều đó trong
tay Ngài!
71 Hãy lưu ý, hỡi các dân. Giáo—giáo hội đã bác bỏ Lời Ngài,
trước tiên. Rồi, sau đó giáo hội gạt bỏ Nó, và gọi Ngài là “Bê-ên-
xê-bun, hay tà linh,” rồi Nó được điệu đến trước nhà cầm quyền,
do vậy cả dòng dõi phải bị định tội. Bây giờ chúng ta thấy Chúa
Jêsus, sáng nay, bị xử án, trước một—một quan tổng đốc, Phi-lát,
người La-mã. Và chúng ta thấy giáo hội đã chối bỏ Ngài, trước
tiên, bởi vì họ không tin Sứ điệp của Ngài, bởi vì họ đã không
biết Lời.
72 Chúa Jêsus phán với họ, “Nếu các người đã—đã ngheMôi-se,
thì các ngươi sẽ tin Lời Ta, vì người đã nói về Ta.” Hiểu không?
Đó là Lời mà vị tiên tri…Mà, Chúa—Chúa đến với đấng tiên tri,
và đấng tiên tri nói Lời cho thời đại sắp đến. Và ở đây Nó được
chứng thực, và đã phán, “Các ngươi nói các ngươi biết Môi-se
và người là người lãnh đạo của các ngươi. Các ngươi không biết
Môi-se, các ngươi cũng không biết Lời người.” Nói cách khác,
Ngài phán, “Ta là Lời. Ta là Lời được nhận biết mà Môi-se phán
sẽ đến, còn các ngươi định tội Ta.” Hiểu không? Vì những truyền
thống của họ, đấy, giáo hội đã định tội Ngài.
73 Bây giờ, chúng ta thấyNgài lúc này ở trước Phi-lát, và cũng đã
được tán thành cách hoàn toàn, được nhận biết với thời đại, hay
hội thánh, bởi sứ giả của thời đại. Họ đã được ban chomột cơ hội
để thấy và tin, song đã chối bỏ Nó. Tại sao họ chối bỏ Nó? Nhiều
người trong họ muốn tin Điều đó; song những truyền thống của
họ, không phải là dân sự, nhưng những truyền thống của họ đã
ngăn chặn lại!
74 Bây giờ, anh em thấy, giống nhưNi-cô-đemđến vào ban đêm,
ông nói, “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là Giáo sư từ Đức Chúa
Trời đến. Chúng tôi biết rằng Thầy đến từ Đức Chúa Trời. Không
ai có thể làm được những điều này mà Thầy làm nếu Đức Chúa
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Trời chẳng ở cùng Người. Chúng tôi…” Ai là “chúng tôi” mà ông
đang nói về? Giáo hội, những người Pha-ri-si, những nhà lãnh
đạo của thời đó. “Chúng tôi biết. Chúng tôi được thuyết phục
hoàn toàn rằng Thầy là Người đó.” Thế thì tại sao họ không thể
làm điều đó? Bởi vì, hệ thống của họ. Tôi muốn điều đó thấm
vào thật sâu, bởi vì đó là những gì tôi đang đi đến. Hiểu không?
Hệ thốngmà họ đã tự tham gia vào rồi, là hệ thốngmà họ không
thể hành động.Mặc dầu họ thấy rằngĐó là ĐấngMê-si, nhưng hệ
thốngmàhọđược liên kết với sẽ khôngđể chohọ chấpnhậnNó.

Anh—anh em hiểu không? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.]
Bây giờ tôi muốn hỏi, từ cử tọa có thể thấy được này, bao nhiêu
người hiểu điều tôi đang giảng về?Hãyđưa tay lên. Được rồi.
75 Bây giờ,một hệ thống!Họ đã tin vàoNó, và họ biết làNó. Thật
tôi muốn nói rằng ngày hôm nay cũng giống như thế! Chúng ta
thấy những gì được cho là có tại đây hôm nay, và chúng ta thấy
Nó, song hệ thống sẽ không cho người ta chấp nhận Nó. Họ đã
quá dựa dẫm vào hệ thống! Hãy xem, không phải là con người,
chính là hệ thống.

Thật như tôi đã nói về Tổng thống vừa mới bị ám sát. Không
phải người đó; theo như tôi biết, ông là một người tốt, ông chưa
bao giờ làm bất kỳ điều gì ác theo như tôi biết. Nhưng chính là
hệ thống. Không phải là dân chúng; chính là hệ thống.
76 Không phải là những người Do-thái; chính là hệ thống của
họ. Hệ thống đó đã định tội Ngài, vì Nó không khoan nhượng
với hệ thống của họ. Anh em hiểu không? [Hội chúng nói, “A-
men.”—Bt.] Bây giờ, những điều tương tự xảy ra hiện giờ. Và họ
đã chọn kẻ thù của quần chúng này,một kẻ sát nhân.

Nhưng bây giờ vấn đề đó đã liên quan với chính quyền. Vì
vậy chính quyền phải tuyên bố bản án này, bởi vì, muốn lấy đi
mộtmạng sống, thì phảimang đến trước chính quyền. Họ không
được phép làm điều đó, bởi vì họ nằmdưới quyền—quyền cai trị
của La-mã, và họ không thể nào lấy đimạng sống cho dù giáo hội
có nói bao nhiêu đi nữa, “Chúng ta phải làm điều đó.” Ồ, họ—họ
không thể làm điều đó, nếu trước hết, La-mã không cho họ làm
điều đó. Vì vậy, bị cáo phải bị điệu đến trước chính quyền. Bây
giờ chính quyền dính líu tới sự việc.
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Vậy thì, nếu đó chẳng phải là bức tranh của ngày hôm nay,
thì tôi không biết nó là gì nữa. Thấy đó, thật chính xác!
77 Giáo hội bác bỏ Nó, bây giờ chính nhà cầm quyền dính líu.
Đã đến lúc mà đất nước, cả nước, toàn bộ, phải đến hầu. Vấn đề
đã được lập nên. Cao điểm đã cận kề. Cả dân tộc chối bỏ Ngài, và
mang xuống cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời giáng trên họ. Và
trước khi…Ngay cả hội thánhđã chối bỏNgài,mang cơn thịnhnộ
trút lên trên hội thánh. Nhưng bây giờ dân tộc đã chối bỏ Ngài,
mang cơn thạnh nộ đến trên hết thảy.

Và, ngày hôm nay, thế gian đã chối bỏ Ngài, mang sự phán
xét cho cả thế gian. Tất cả các dân phải bị phán xét.
78 Và chúng ta biết rằng điều đó đã xảy ra trong thời đại của
Titus, đại tướng La-mã vĩ đại. Ông đã phong tỏa Giê-ru-sa-lem,
và rồi cuối cùng…Họ ăn thịt con của nhau; ăn vỏ cây, và cỏ trên
đất. Và—và rồi Titus cưỡi ngựa tiến ngay vào và thật sự phá đổ
những bức tường và đốt cháy thành phố, máu tuôn đổ xuống—
xuống những đường phố như thế, nơi ông đã tàn sát họ.

Và nó phải như vậy. Trước khi một Đức Chúa Trời công bình
có thể để cho một dân, mà Ngài đã chọn, đến dưới một việc như
thế, phải—phải có một lý do công bình. Ngài là công bình. Luật
pháp của—của Ngài đòi hỏi sự công bình của Ngài. Và luật pháp
không có sự trừng phạt thì không phải là luật pháp.
79 Nếu tôi nói, làmmột luật tại đây trong thành phố, “Thật là—
là—là tốt để vượt đèn đỏ,” và rồi chẳng có sự trừng phạt nào cho
luật đó, thì anh em sẽ cứ chạy vượt đèn đỏ. Nhưng phải có sự
trừng phạt.

Và sự trừng phạt của luật pháp Chúa, chối bỏ chương trình
của Ngài, là sự chết. Và đó phải là sự chết, vì vậy nó phải
được trả giá.
80 Chúng ta đứng trong một phiên xử tương tự sáng nay, trên
thế giới, một phiên tòa. Hết thảy các giáo phái đã bác bỏ Lời. Tôi
biết điều này nghe thật khắc nghiệt. Và tôi muốn quý vị mục sư
truyền đạo đang lắng nghe, có mặt tại đây, và những người đang
nghe trên băng thu âm, cũng cố gắng hiểu điều này bây giờ, rằng
tôi cố gắng làm cho nó rõ ràng. Nhưng tôi đang giữ quan điểm
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củamình tại đây, hay đưa ra quan điểm của tôi ở đây, và nói rằng
chúng ta đang đứng, ngày hôm nay, trong phòng xử án của Phi-
lát khác.

81 Anh em nói, “Nếu tôi đã đứng tại đó, tôi sẽ nói ra cho Chúa
Jêsus Christ.” Và, ồ, anh em đang làm gì về điều đó bây giờ? Đó
là vấn đề. Hiểu không? “Cho dù giáo hội có chối bỏ Ngài như thế
nào đi nữa, tôi vẫn đứng bên cạnh Ngài.” Anh em có cơ hội. Ừ-
m. Hiểu không? Họ, họ đã chối bỏ Ngài.

82 Bây giờ Ngài bị xử án, ngày hôm nay, hay vừa bị xử án, hay
là, đang ở trong phiên xử, vì cả một hệ thống thế gian được hình
thành, của cái gọi là, hội đồng giáo hội, để—để—để hình thành
trong—trong Hội đồng Thế giới của giáo hội. Vậy thì, và họ đã
làm gì? Họ đã bỏ phiếu rằng họ sẽ hoàn toàn liên hiệp chính họ
với nhau và cómột hội đồng các giáo hội.

Và trong Hội đồng Giáo hội này, tất cả các giáo hội phải thuộc
về hội đồng này, hay là, nếu không thuộc về, thậm chí anh em
không được phép giảng dạy, anh em thậm chí không được cầu
nguyện cho người đau. Và giáo hội của anh em có thể bị sử dụng
cho bất cứ điều gì họ muốn sử dụng nó. Nếu họ muốn chứa
những cái hộp ở trong đó, hay là đạn dược, hoặc bất kỳ điều gì
họ muốn làm, anh em không có sự kiểm soát nào về điều đó cả.
Anh em hoặc thuộc về Hội đồng Giáo hội hay là anh em không
thuộc về cái gì cả.

Và đó là hệ thống mà đang được hình thành tại đây ở nước
Mỹ, làmứng nghiệm lời Kinh Thánh, đến từng chấmnét. Điều đó
làm ứng nghiệm những gì Chúa đã phán với tôi năm 1933, đấy,
chúng ta đang đứng ở thì giờ đó sáng nay.

Còn Chúa Jêsus Christ, là Lời, thì ở tại phiên xử, hômnay, như
đã xảy ra lúc bị đóng đinh trên thập tự giá, và bây giờ Ngài đang
ở trên tay chúng ta. Ngài đang ở trên tay của thế gian. Lời được
nhận biết rõ ràng, khắp thế giới, thấy đó, và Ngài đứng trong
phiên tòa. Tất cả các giáo phái đã bác bỏ Ngài. Và giờ đây Ngài
đang bị xử nhưmột…trongHội đồng Giáo hội, và họ chối bỏNgài
một lần nữa và đúnghơn là chọn cáchmàhọđã làm lúc đó.
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83 Anh em thấy, bản chất trong lịch sử lặp lại chính nó, bởi vì
bản chất tiếp tục giống như vậy. Cây cối vẫn tiếp tục lớn lên,
rau lớn lên, và bông hoa, và thế giới xoay vần như cách nó luôn
có. Đó là thiên nhiên. Và thiên nhiên của mỗi thời đại sản sinh,
một lần nữa, và tái-tái sản xuất sự—sự phản ánh về những gì
đã có của một—một—một thiên nhiên trước đó. Và, ngày hôm
nay, chúng ta tìm thấy chính mình một lần nữa đang đứng trên
cùng chỗ đó.

Vậy thì, Chúa Jêsus là “Lời,” Phúc âm Giăng, chương 1. Hết
thảy chúng ta tin Điều đó. Ngài là Lời. Và bởi vì Ngài là Lời…Xin
vui lònghiểu cho.Ngài là Lời, vàNgài phải chống lại hệ thốngđó.

Và họ đã không—họ đã không chối bỏ Ngài bởi vì những
phép lạ của Ngài. Họ không. Họ nói…Ngài phán, “Điều nào có
thể buộc tội Ta?”

“Và Ngài đã làm điều ác gì?” người phụ nữ bé nhỏ nói. “Ngài
đã làmđiều ác gì ngoài việc chữa lành người đau?”

84 Họ nói, “Chúng tôi không kết tội Người về những điều này.”
Hiểu không? “Chúng tôi kết tội Người bởi vì Người, là một con
người, mà tự xưng Mình là Đức Chúa Trời.” Và Kinh Thánh của
chính họ nói rằng Ngài là Đức Chúa Trời.

Trong Ê-sai, đấng tiên tri lớn đã chép sáu mươi sáu chương
Sách Ê-sai, và khởi đầu với…Trước tiên, giống như ban đầu; và
ở giữa Sách xuất hiện Giăng Báp-tít; và kết thúc trong sự tể trị
Thiên hi niên. Và sáu mươi sáu quyển Sách trong Kinh Thánh,
giống như sáu mươi sáu chương trong Ê-sai. Thật đáng chú ý nó
tỏ ra theo cách đó. Ê-sai 9:6 này, ông nói, “Vì cómột Con Trẻ được
sinh cho chúng ta, tức là một Con trai ban cho chúng ta; và Danh
Ngài sẽ được xưng là, ‘Đấng Mưu Luận, là Chúa Bình An, là Đức
Chúa Trời QuyềnNăng, là ChaĐời Đời, là Đấng Lạ Lùng.’”

85 Và những truyền thống mù quáng, hay những hệ thống, đã
không thể thấy rằngĐó là Đức Chúa Trời; bởi vị tiên tri của chính
họ, mà Lời đã đến với, mà đã nói rằng Ngài sẽ là Đức Chúa Trời.
Những hệ thống đui mù! Cho nên họ đã chối bỏ Lời, và mong
muốnmột kẻ giết người thay vào đó, là Ba-ra-ba.
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86 Và, ngày hôm nay, Lời, được làm rõ ràng cho ngày nầy, đã
được chứng thực. Lời đã trở nên thật. Nó được tỏ ra là Lẽ thật.
“Và ở những ngày sau rốt,” như Chúa Jêsus đã phán, “như việc
đã xảy đến trong thời Sô-đôm thể nào,” và vân vân, “thì cũng sẽ
xảy đến trong sự đến của Con Người như vậy.” Chính Đức Chúa
Trời, chính Ngài, Đấng là Lời, đã tiên báo về thời kỳ cuối cùng và
những gì sẽ xảy ra; và những Ánh sáng sẽ tỏa rạng ra lúc chiều
tối; và cách mà, Ma-la-chi 4, Ngài sẽ sai đến những điều này và
chứng minh chúng.
87 Và nó đã được mang đến chỗ quyết định, và những giáo hội
đã bác bỏ Nó. Và các giáo hội đã ham muốn điều gì? Một kẻ giết
chết Lời, một người mà nhận lấy hệ thống. Nếu hệ thống nghịch
lại Lời, thế thì nó là kẻ giết chết Lời. Và họ muốn có một truyền
thống giáo phái, thay vì Lời thật được bày tỏ và được chứngminh
rằng Lời là Đức Chúa Trời ở giữa vòng dân sự; bằng khoa học,
qua những bức hình, một Ánh sáng, cũng Thiên sứ đó của Chúa,
Trụ Lửa.

Cũng Đấng ấy đã sống trên đất trong—trong thân thể của
Chúa Jêsus Christ, đã đến trên dân sự Ngài trong những ngày
sau rốt, nơi mà khoa học đã chụp ảnh của Nó. Giáo hội đã nhìn
thấy các công việc của Nó. Nó đã được nhận diện một cách thấu
đáo, bởi những băng ghi âm và mọi thứ, và trên khắp thế giới,
và được hầu việc một cách cá nhân.

Và vẫn, trong tất cả của điều đó, những hệ thống của họ đang
mong có một Hội đồng Giáo hội để định tội Lẽ thật. Mong muốn
một kẻ giết người mà lẽ ra phải bị khóa lại, ngăn lại, hay chặn
lại. Và, nó sẽ làm điều đó, họ sẽ ngăn chặn Điều như thế. Và Hội
đồng Giáo hội sẽ phải thực hiện điều đó. Có dấu hiệu con thú;
anti-christ, kẻ chống lại nghịch lại Lời, là Đấng Christ. Nhưng
không phải-…
88 Họ nghĩ đó là truyền thống. Họ nghĩ rằng những truyền
thống của họ là của Đức Chúa Trời. Hiểu không? Song nó sẽ
không đứng với Lời, và Đức Chúa Trời cũng không chứng thực
nó là đúng. Chúa Jêsus đứng với Lời, chứ không phải với hội
đồng của họ; nhưng với Lời. Và Lời chứng minh rằng Ngài là
Đức Chúa Trời.
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Và Lời chứngminh ngày hôm nay rằng Lời là Đức Chúa Trời,
bởi vì Nó sống cùng Sự Sống ấy, Lời cũng làmđiều như vậy ở giữa
vòng chúng tamàLời đã làm trước đó, và đã tiên báo.
89 Vậy họ làm gì? Họ chấp nhận điều gì đó mà…Họ đã chấp
nhận, rồi, chính hệ thống sẽ đóng đinh Điều đó. Và sự đóng đinh
của liên hệ phái tự do đã gần rồi. Đúng vậy.
90 Vậy thì, điều đó không nghịch lại Kinh Thánh. Nó hợp với
Kinh Thánh. “Và họ đã hình thành một hình tượng con thú.” Kết
hợp các hệ phái thế gian trong một đạo Tin Lành, hình thành
dấu hiệu con thú, hình tượng của con thú, theo Khải huyền 13:8.
“Và họ làmmột hình tượng con thú.”

Con thú là “Rô-ma.” Tất cả chúng ta biết điều đó. Song nó luôn
luôn là Rô-ma, tất cả…Làm sao nó có thể là—làm sao nó có thể
là nước Nga, khi Kinh Thánh nói là Rô-ma? Thấy đó, người ta chỉ
có ấn tượng sai lạc. Hiểu không? Làm thế nào nó có thể là điều
khác nào đó, khimànó được tiên báo phải ra từ Rô-ma?
91 Hãy quay trở lại với Đa-ni-ên lần nữa, sắt và đất sét trong
chân; sắt chưa bao giờ dừng lại, từ đầu gối xuống đến tận cùng.
Và ai cũng biết rằng thậm chí lúc đó nước Nga chưa được biết
đến. Đó là Rô-ma. Con rồng đỏ là Rô-ma. Nó luôn là Rô-ma. Và
sắt đó chưa bao giờ thay đổi thành điều gì khác, từ Rô-ma sang
điều gì khác; nó vẫn là Rô-ma. Và con thú là Rô-ma!
92 Và Rô-ma có một hệ thống tôn giáo của cái đầu đầy vết
thương đến chết…hay vết thương rất nặng đã giết chết nó ở đầu,
song nó đã được hồi phục lại, từ Rô-ma ngoại giáo sang Rô-ma
giáo hoàng. Và bây giờ họ làm nên hình tượng cho nó, ra từ con
thúmà xuất hiện trong Khải huyền 13.

Anh em có bao giờ lưu ý không? Đất nước này được đánh số
mười ba, và xuất hiện…Tôi không nói đây là…Nó là—nó thật lạ,
mặc dầu, nó sẽ xảy ra theo toán học, toán-…hoàn toàn chính xác
theo trật tự với lời Kinh Thánh. Nó được tìm thấy trong chương
13 của Khải huyền, đất nước này.
93 Tất cả những con thú khác ra khỏi nước, nơi có dày đặt và
vô số người, Kinh Thánh đã nói vậy; nhưng con thú nhỏ này ra
từ đất, nơi không có người. Tuy nhiên, nó là một con cừu, tự do
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tôn giáo; rồi nó nói giống như một con rồng, và liên hiệp chính
mình với quyền phép và làm tất cả những điều mà con rồng đã
làm trước nó. Một cách chính xác. Vậy anh em thấy đó. Nó—nó
thật sựphải là cáchđó. Không có cáchnàokhác chungquanhnó.

94 Và chúng ta ở đây, ngày hôm nay, đang hình thành một hệ
thống. Một hệ thống! Chúng ta không thể chờ đợi cho đến khi…
Chúng ta cố gắng làm cho mọi người trở thành một—một tín đồ
Lutheran; và không thể làm điều đó. Cố gắng làm cho hết thảy
họ trở thành tín đồ Báp-tít; chúng ta không thể làm điều đó. Tất
cả trở thành tín đồ Giám Lý, hay tất cả là người Ngũ Tuần; họ
không thể làm điều đó. Vậy, để làm điều này, thì giờ rất ngắn,
họ đã hình thànhmột hội đồng, một cái đầu, một hình tượng với
con thú. Đó là chính xác những gì họ đã làm. Và đó là gì? Sự đóng
đinh trên thập giá của Lời, lần nữa, đã gần rồi. Nó đang ở phiên
xử và chẳng bao lâu sẽ đưa ra.

95 Để ý, Lời được bày tỏ, khác biệt với giáo phái. Nó biểu lộ.
Lời—Lời khác hẳn với giáo phái.

Điều này là gì, hệ thống này là gì? Đó là tay sai cho La-mã.
Kinh Thánh có nói nó sẽ là thế không? Vâng, thưa quí vị! Khải
huyền 17, họ đã thấy chính La-mã dấy lên trong một hệ thống
giáo hội, của người đàn bà. Một người đàn bà, giáo hội luôn luôn
được đại diện bởi một người đàn bà.

Bởi vì, Nàng Dâu của Đấng Christ là một người nữ. Ê-va là
người nữ đã sa ngã; nàng là Người được chuộc lại. Và Hội Thánh
(là gì?) là người đàn bàmà được chuộc lại.

96 Và người đàn bà này ngồi trên con thú có bảy đầu. Và chúng
ta biết về bảy ngọn đồi, đại loại như vậy, như Kinh Thánh nói sẽ
có. Không có một nhầm lẫn nào. Không cơ hội cho sự nhầm lẫn.
Hiểu không?

Và lưu ý thế thì, chúng ta thấy, rằng nó là “MẸ NHỮNG GÁI
ĐIẾM.” Hiểu không? Và mẹ cùng con gái liên hiệp với nhau lại
trong tình bạn. Nơi mà, có lần, con gái đã chạy khỏi mẹ, cố gắng
sống đứng đắn, vì mẹ của nó quá suy đồi và trang sức lòe loẹt
cho đến lúc cô gái rời bỏ nhà. Ừ-m. Nhưng bây giờ, từ lúc nó đã
có ít tuổi tác, nó, chính nó, và đang làm quá nhiều điều tội ác; nó
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thấy mẹ nó, nó nghĩ mẹ nó là đúng, vì vậy nó đang hình thành
một hệ thống của riêng nó. Hiểu không? Chính xác.
97 Sự hợp nhất hệ phái, đạo Tin Lành, làm ứng nghiệm chính
xác những gì Kinh Thánh đã nói trong Khải huyền 17. “Tất cả,
các tên không được chép trong Sách Sự Sống của Chiên Con, đã
thuộc về nó.” Kẻ nầy hay là kẻ khác, hoặc là con thú hay hình
tượng con thú. Kinh Thánh đã nói vậy.

Và Chúa Jêsus đã nói về điều này, không phải như chủ nghĩa
cộng sản. Nhưng trong Ma-thi-ơ chương 24, bắt đầu với câu 21
đến câu 26, Ngài đã tiên báo rằng linh trong hệ thống này sẽ
giống như người thật cho đến nỗi nó sẽ lừa dối ngay chính người
được Chọn nếu nó có thể; những người được Chọn, Tên của họ
được ghi vào Sách Sự Sống của Chiên Con trước khi sáng thế. Và,
thành thật mà nói, nó quá trói buộc, cho đến nỗi Ngài phán nếu
Ngài không giảm bớt công việc, vì cớ họ, sẽ không còn xác thịt
nào được cứu trên đất. Và chúng ta chỉ có…
98 Đây là—đây là năm ’64, phải không? Và tôi nghĩ vì vậy, họ
tuyên bố còn lại khoảngmười bảy năm từ đó, theo lịch. Và chúng
ta đã ở năm ’64, 1964, mà sẽ còn lại (đó là gì?) ba mươi sáu năm,
là đến thế kỷ hai mươi mốt.

Và cứ mỗi hai ngàn năm, thế giới đã đi đến kết thúc của hệ
thống thế giới của nó, hệ thống tôn giáo, tới sự chấm dứt củamọi
hệ thống, và Đức Chúa Trời phải can thiệp. Ngài đã làm trong
thời đại Nô-ê; hai ngàn năm đầu tiên. Hai ngàn năm thứ hai; hệ
thống quay trở lại nơi mà đề tài chúng ta nhắc đến, sáng nay, và
Ngài lại ban đến Lời Ngài. Ngài đã ban đến Lời Ngài qua đấng
tiên tri, thời Nô-ê, tiên tri Nô-ê; và người ta đã chối bỏ Nó, vì hệ
thống của họ. Ngài đã ban Lời Ngài một lần nữa trong thời Chúa
Jêsus, Lời được bày tỏ trong sự trọn vẹn; người ta chối bỏ Nó. Và
bây giờ là năm 1964, còn lại ba mươi sáu năm là đến hai ngàn
nămnữa; và Lời đã được sanh ra, và hệ thống đã chối bỏNó.
99 Chúng ta ở gần như thế nào? Có lẽ trễ hơn là chúng ta nghĩ,
thấy đó, nó có thể xảy ra vào bất kỳ lúc nào. Có lẽ nó đã xảy ra
rồi, vì hết thảy chúng ta đều biết, như tôi đã giảng khi có mặt tại
đây Chúa nhật vừa rồi. Tên cuối cùng có lẽ đã được ghi vào Sách
đó; khi đó, sẽ không còn có tên nào được ghi vào nữa. Thế giới sẽ
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tiếp tục tiến tới giống như nó đã có trước đây, nhưng Hội thánh
bị niêm phong. Bây giờ hãy lưu ý khi chúng ta tiếp tục tại đây.
Tên của họ, bây giờ, nó sẽ không lừa dối được những người mà
tên của họ đã được chép vào.
100 Đó là gì? Nó phải là một hệ thống. Hiểu không? Và cứ suy
nghĩ, thuộc về giáo phái đó trong hệ thống đó, thì anh em làm gì
lúc ấy? Anh em đã thực hiện tại đâu? Anh em được đóng ấn bỏ
ra rồi, đấy, ra khỏi Lời, để đến với một hệ thống giết người mà,
“Có hình thức tin kính, nhưng chối bỏ Quyền phép đó.” Đó là dấu
hiệu con thú. Chính xác. Hiểu không?
101 Đó là con thú ở tại đó, những gì nó đã thực hiện; và đây là
hình tượng, cũng giống như vậy. Và con thú rất lớn, đến nỗi đã
hình thành giáo hội phổ thông vĩ đại đó tại giáo hội nghị Nicaea,
xem đấy, đến nỗi họ phải khiến cho cả—cả thế giới đi đến với
điều đó, đến với một hệ thống đó. Và họ nghĩ nó thật quá vĩ đại,
“Không ai có thể gây chiến tranh với chúng,” Kinh Thánh đã dạy,
cho đến nỗi họ làm nên một hình tượng con thú, và mang tất
cả tín đồ Tin Lành vào Hội đồng Giáo hội; hình thành một hệ
thống, mà anh em thậm chí không được người ta nghĩ đến như
là một Cơ-đốc nhân hay điều gì khác trừ phi anh em thuộc về hệ
thống ấy.
102 Có sự khác biệt giữa dấu hiệu con thú và Ấn của Đức Chúa
Trời. Đức Chúa Trời đóng ấn bằng Lời Ngài. Anh em tin là Lời
không? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.]

Vậy thì anh emnói, “Đúng vậy không, Anh Branham?” Đúng,
thưa quí vị.
103 Bây giờ, tôi biết anh em giữ ngày Sa-bát, hay giáo hội Cơ đốc
Phục lâm, nói, “Giữ ngày Sa-bát.” Nhưng điều đó không phải.
Không phải khó chịu gì với anh em, nhưng điều đó hoàn toàn
không phù hợp với kinh thánh.

Ê-phê-sô 4:30, chép, “Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh
Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến
ngày cứu chuộc.” Hiểu không?
104 Vậy thì, Thánh Linh là Lời. Đức Chúa Trời không phải là ba.
Ngài cũng là Đức Chúa Trời trong ba sự phân chia, ba chức vụ.
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Đức Chúa Trời, là Cha, trên luật pháp; Đức Chúa Trời, là Con,
trong ân điển; và Đức Chúa Trời, là Thánh Linh, như anh em gọi
Nó, cùng một Đức Chúa Trời ở trong sự phân chia Thánh Linh.
Đức Chúa Trời, Cha, là Lời; Đức Chúa Trời, Con, là Lời; và Đức
Chúa Trời, Thánh Linh, là Lời. Thấy không, đó chỉ là ba chức vụ.
Và để-…Và Thánh Linh đóng ấn anh em, do đó anh emđược đóng
ấn bằng Lời.

Bây giờ anh emnói, “Ồ, tôi được đóng ấn bởi…”
105 Ồ, thế thì, nó nhận diện chính mình. Hiểu không? Nó chứng
minh. Anh em không thể thuộc về một hệ thống, và được đóng
ấn với hệ thống và Lời, thấy đó, bởi vì nó nghịch với nhau, cái
nầynghịch với cái kia. Anh emkhông thể làmđiềuđó. Được rồi.

Bây giờ chúng ta tìm thấy, rằng, bộ máy cơ giới to lớn đó, cơ
học của bộmáy to lớn này, đó là để…

Máy móc, nó phải…xe ô tô, nó có những pít tông, van, bình
xăng con, và vân vân. Đó là—đó là bộmáy cơ giới.
106 Tôi muốn nói điều gì đó với Hội thánh ngay tại đây, làm cho
tôi nhớ lại. Đấy, đó là điều gì…Tôi tin chúng ta đang thật gần với
chỗ kết thúc, tôi—tôi sắpnói điều gì đó bây giờ. Hiểu không?Hiểu
không? Cơ—cơ học, có rất nhiều người đang cố gắng giải thích
cơ học khi anh em không biết nó. Hiểu không? Điều duy nhất
anh em…Và, anh em biết đấy, anh em nên biết điều đó. Bộ máy
cơ giới được biết đến. Bây giờ chuyện gì xảy ra nếuMôi-se…

Điều gì xảy ra nếu người nào đó nói, “Nô-ê, tôi muốn ông giải
thích về cơ—cơ học làm thế nào con tàu nổi được. Làm sao thế?”
Ông không thể đáp lại được.

Anh em không cần phải biết về cơ học; chỉ Động lực học của
Nó. Xemđó, Lực Tác động là những gì anh emmuốnbiết.

“Bằng cách nào?” Ồ, nếu ai đó đi đến với Y-sơ-ra-ên, và nói,
“Nói đi, Môi-se, tôi muốn hiểu. Làm sao ông có thể tạo ra những
loài vật với lời của chính ông?”
107 Ông nói, nói, “Đó không phải là lời của tôi. Đó là Lời của Đức
Chúa Trời. Ngài đã phánbảo tôi làmđiều đó.”Hiểu không?
108 “Tôi—tôi—tôi…Hãy nói, giải thích cho tôi làm thế nào ông đã
tạo nên những con ruồi trên đất, có nhiều ruồi trên đất, khimà ở
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đó không có con nào.” Hiểu không? Chính ông, Môi-se không thể
giải thích được điều đó. Anh em không phải giải thích. “Làm thế
nào ông có thể khiến cho gió đông đến và thổimột lỗ hổng ngang
qua Biển Đỏ, và tất cả chúng tôi theo ông trên đất khô. Hãy giải
thích cơ học của điều đó. Hệ—hệ—hệ thống mà ông đã sử dụng
là—là—là gì, hỡi Môi-se? Điều gì? Hãy nói cho tôi biết sự nghiên
cứu khoa học về nguyên tử mà ông đã phóng ra.” Hiểu không?
Hiểu không?

109 Ông đã không biết điều đó. Ông, ồ, ông đã không biết cơ học;
ông chỉ biết lực tác động. Và—và đó là cách ấy.

Tôi không thể nói cho anh em biết tôi đang sống như thế
nào. Tôi không thể nói cho anh em biết anh em đang sống như
thế nào, và anh em vẫn đang sống. Tôi không thể nói cho biết
tim của anh em, thức ăn của anh em đi vào tạo nênmáu như thế
nào. Và nhận lấy sức—sứcmạnh từ thức ăn đó, và—và đi vào lớp
thứ ba của đường ruột và biến đổi nó trở lại thành sự sống máu,
và gởi trả nó lại qua anh em. Tôi—tôi không thể giải thích điều
đó, nhưng nó làm điều đó. Xem đó, tự chính nó. Tôi—tôi không
thể giải thích được điều đó. Tôi không biết cơ học. Nó là động
lực học.

110 Vậy thì, Môi-se có thể đã biết về cơ học, nhưng không phải
địa vị của người nào khác biết được điều đó ngoại trừ Môi-se.
Họ biết nó hoạt động, và điều đó thỏa mãn rồi. Tại sao dân sự
không thể thỏa mãn theo cách đó ngày hôm nay? Hiểu không?
Mọi người không thể là một Môi-se. Chỉ có một Môi-se mà thôi.
Họ chỉ biết nó thuộc về Đức Chúa Trời. Họ đã thấy nó thuộc về
Đức Chúa Trời.

Và họ đã đi theo và thực hiện tốt đẹp cho đến lúc họ bắt đầu
thắc mắc điều đó, muốn dấy lên người nào khác để làm điều
như vậy, Cô-rê, Đa-than. Và khi họ có người nào đó mang vào
vài sự giả mạo xác thịt nào đó, cuối cùng Đức Chúa Trời phán,
“Chínhmình các ngươi hãy phân rẽ. Đừng đi vào trong hệ thống
tổ chức đó. Xem đấy, hãy bước ra khỏi nó! Ta sắp nuốt chửng
nó.” Và Ngài đã làm cho đất há miệng ra và nuốt chửng chúng.
Hiểu không?
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111 Anh em không biết, anh em không phải biết về phần cơ học.
Chỉ biết lực tác động, điều mà làm cho nó chuyển động, làm cho
nó sống thật, và xem thử nó có đụng trúng đích mà Kinh Thánh
đã hứa nó sẽ đụng vào thời đại này không. Xem đấy, chính là Lời
lần nữa, quay về với Lời.
112 Bây giờ, cỗ máy lớn đang được thiết lập lúc này, và sẵn sàng
chuyển động. Bộ máy cơ giới có tại đó rồi. Họ đã có hệ thống cơ
giới củamột tổ chứcmà sẽmang lại, trên đất, “một sự hòa bình,”
họ nói vậy. Họ đã cómột…giống như là Liên hiệpQuốc.

Các nước liên hiệp lại với nhau. Đó là thời đại liên hiệp. Tôi
vừa giảng về điều đó, mới đây. Họ…Họ đang liên hiệp lại với
nhau, để mang lại điều gì? Một thế giới hòa bình. Họ đã làm
điều đó trong Hội Quốc Liên. Họ luôn luôn làm điều ấy, và nó
không bao giờ có hiệu quả. Nó không thể hiệu quả. Liên Hiệp
Quốc không là gì cả ngoài một quả cầu cao su lớn được mang đi
loanh quanh bởi ngọn gió chủ nghĩa của mỗi quốc gia. Nó sẽ vỡ
ra và làmnổ tung bất cứ thứ gì. Nó không thể có hiệu quả.

Cả Hội đồng Giáo hội cũng không thể có tác dụng. Đó là một
tổ chức bởi con người, nghịch lại với hệ thống…hay với hệ thống
của họ nghịch lại với Lời của Đức Chúa Trời, và nó không thể
hữu hiệu. “Làm thế nào hai người không đồng ý với nhau cùng
đi chung được?” Anh em không thể làm điều đó. Và làm thế nào
giáo hội Cơ-đốc có thể, sẽ phải…
113 Tín đồ Ngũ—Ngũ tuần, Phúc âm Ngũ Tuần, và những—
những giáo hội lớn khác của—của vương quốc Ngũ Tuần, và của
những người Phúc âm Toàn vẹn, làm sao họ có thể để mất đi
những sự giảng dạy Phúc âm của họ, chính những nguyên tắc
mà họ đã đứng trên? Và nơi mà họ đã được nuôi lớn lên, để đi
ra khỏi những tổ chức đó và lên án nó; và họ phải mất đi sự dạy
dỗ phúc âm của họ, để bước đi với những người mà bất đồng
về những nguyên tắc của Kinh Thánh, và sự Chữa lành Thiêng
liêng bằng phép lạ, và Quyền phép của Đức Chúa Trời, và Chúa
Jêsus Christ. “Làm sao hai người không đồng ý với nhau có thể
cùng đi chung được?”
114 Chính chỗ đó, đó là thì giờ mà chúng ta đã đến, và đó là cỗ
máy lớn đã được thiết lập. Bây giờ họ đã có bộ máy cơ giới. Điều
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duy nhất họ phải có là Sa-tan ở trong đó, với phần động lực, để
cưỡng ép dấu hiệu con thú. Khi nó bị ép xuống, thì lực tác động
làmviệc. Bộmáy cơ giới ở tại đó. Họ đã có chúng rồi.

115 Xin cho tôi cũng nói, đôi điều nữa; thời đại liên hiệp này, để
thấy các giáo hội đang hiệp nhất, các quốc gia đang hiệp nhất.
Đó cũng là thời đại hiệp nhất của Đức Chúa Trời và Nàng Dâu
của Ngài. Và tôi nói điều này với sự kính trọng và lòng tôn kính.
Tôi tin rằngNàng Dâu của Đấng Christ được kêu gọi. Tôi tin Nàng
được đóng ấn trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời. Tôi tin bộ
máy cơ giới thì ở đó. Họ đang chờ đợi Lực Tác Động mà sẽ mang
Nàng khỏi mặt đất, vào trong Miền Vinh hiển, trong sự Cất lên.
Tôi tin điều đó với tất cả tấm lòng. Vâng, thưa quí vị. Chúng ta
không biết Ngài sẽ làm điều đó thế nào, nhưng Ngài sẽ thực hiện
điều đó.

Ngài là Lực Tác Động. Chúng ta chỉ trở thành những thành
viên củabộmáy, của ThânNgài, hình thành chính chúng ta trong
hình ảnh của Ngài, và thấy Ngài hiệp nhất chính Ngài với chúng
ta, trong những công việc của Ngài, bằng những ân tứ thương
yêu của Ngài, khi Ngài trao chúng cho chúng ta ngay trước Tiệc
Cưới. Và chúng ta đang chờ đợi, để ý xemđiều đó.

Giáo hội lớn của họ thì được hiệp nhất.

116 Lực Tác Động của Hội Thánh này sẽ được đổ đầy lại bởi
Thánh Linh mà chúng ta đã công tác trong một phạm vi nhỏ bé
trong lúc Vầng Đá Đỉnh đang hiện xuống để kết hiệp với Thân.
Nhưng khi Đầu và Thân đó kết hiệp nhau, quyền phép trọn vẹn
của Thánh Linh sẽ cất Nàng lên thật chính xác giống như thế;
thậm chí những kẻ chết, mà đã chết trong Đấng Christ, cách
đây hàng trăm năm, sẽ sống lại trong vẻ xinh đẹp của sự thánh
khiết Ngài, và cất cánh bay qua các từng trời. Lực Tác Động đó
là Thánh Linh.

117 Và bây giờ phần động lực của chế độ vĩ đại nàymà họ đã xây
nên, cỗ máy to lớn này ngày nào đó sẽ làm việc trong hội đồng
liên hiệp của Hội đồng Giáo hội Thế giới, mà cũng sẽ tạo nênmột
sức ép. Hãy nhớ-…nhưng nhớ rằng…
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Anh em nói, “Để lúc điều ấy xảy ra…” Lúc ấy sẽ quá trễ cho
anh em. Anh em đã ở trong đó rồi. Dẫu anh em có muốn, hay
không, anh em ở trong đó rồi. Hiểu không? Lưu ý, anh em đã có
linh đó trên anh em.
118 Trong ngày khi—khi—những ngọn gió của Thánh Linh đang
thổi từ phương đông, phương bắc, phương tây, và phương nam,
thuyết phục dân sự ra khỏi nó, và tỏ cho dân sự thấy!

Đó là lý do tôi đã rất chống lại hệ thống đó. Tôi đã nhìn thấy
có điều gì ở đó, sự tối tăm. Khi tôi nhìn thấy họ những người
nữ cách họ trang điểm thứ ấy trên mặt họ, tôi đã nói với anh em
Chúa nhật vừa rồi, tôi biết có điều gì đó đang đến.
119 Tại sao tôi luôn chống lại thứnhư vậy? Tôi đã không biết điều
đó; bây giờ tôi biết rồi. Tại sao tôi luôn chống lại tôn giáo được
tổ chức? Là bởi vì (tôi nhìn thấy nó bây giờ) đó là dấu của con
thú. Hiểu không? Tôi chưa bao giờ nói điều đó cho đến hai tuần
lễ vừa qua. Hiểu không?

Vậy thì, sau nền chính trị giáo hội, thì điều gì xảy ra? Sau khi
Lời đã được chứng thực thật sự? Bây giờ, nhìn xem, cuối cùng nó
đã phải đến một chỗ có một phương thức giải quyết. Động thái
tiếp theo của họ lúc bấy giờ là…
120 Động thái tiếp theo của người Do-thái là gì sau khi giáo hội
bác bỏ Lời? Giáo hội đã bác bỏ Lời. Họ không muốn liên quan gì
với Nó. “Đó là một tà linh.” Lời biết những tư tưởng đó ở trong
lòng họ. “Đó là ma quỉ.” Tuy nhiên, Nó là Lời. Các công việc mà
Ngài đã làm, làm chứng vềNgài, chứng thựcNgài là Ai. Họ không
muốn liên quan gì với Nó.

Rồi, điều kế tiếp, đến với nhà cầm quyền. Và đây là nhà cầm
quyền giáo hội, bởi vì toàn thể các dân có dính líu. Đó làmột dân
ngoại giáo kiểm soát dân tin kính. Vậy thì, ấy là, tất cả sự việc là
tôn giáo, vì thế phải xuất hiệnmột tôn giáo thế gian.

Ồ, chà, một người mù có thể thấy điều đó! Và người mù nói
gì khi anh ta nhìn thấy điều này? Khi anh ta nhìn thấy điều đó,
anh ta sẽ ra khỏi sựmù lòa củamình.
121 Lưu ý tại đó khi hội đồng thế giới này đến với nhau, “Chúng
ta sẽ làm gì với Jêsus này được gọi là Đấng Christ?” Chắc chắn họ
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không muốn liên quan gì với Nó. Vì vậy có một điều duy nhất để
làm, lúc đó, đúng những gì họ đã làm lúc đó, họ sẽ đóng đinh Nó,
chắc chắn, nhốt Nó lại. “Nó không thể còn nữa. Nó sẽ không được
phép làm điều đó nữa.” Sức ép tôn giáo của các dân sẽ không cho
phép họ làm điều đó nữa. Mục vụ như thế đang diễn ra tại đây,
và những điều giống như thế, sẽ bị đóng cửa hoàn toàn. Anh em
không thể thực hiện được điều đó mà không có quyền được ban
cho từ tổng hành dinh, kẻ đứng đầu của giáo hội, đấy, hình tượng
con thú. Ồ! Chúng ta ở tại đây, chỉ thế thôi. Chúng ta—chúng ta—
chúng ta đã đến.

Và đã chứng thực thật sự; việc kế tiếp là đóng đinh Ngài trên
thập tự giá.
122 Bây giờ cũng vậy, khiến cho tất cả những người không tham
gia với họ, sẽ bị đóng cửa và không được phép giảng, anh em thấy
đó. Điều đó đóng đinh, lần nữa, Lời hứa đã được chứng thực.
Ngăn cản nó, “Quí vị không được phép có điều đó nữa. Không
có những buổi nhóm chữa lành nữa. Không còn cầu nguyện cho
người đau nữa. Không, thưa quí vị! Quí vị không thể làm điều
đó. Không, không ai của giáo hội này. Không, thưa quí vị! Quí vị
sẽ đếnquaHội đồngGiáo hội nếu không thì không có gì cả.”
123 Bây giờ anh em có thể thấy tại sao tôi chống lại tôn giáo giáo
phái, bởi vì nó là dấu hiệu con thú. Rô-ma là đầu nhứt của nó,
dấu hiệu trước tiên. Điều đó hoàn toàn đúng. Và nó khiến cho tất
cả phải nhận lấy nó bằng cách gia nhập với những con gái, đó là
hình tượng.Mẹ của nó cũng làm giống như vậy. Rô-ma trước tiên
đã được tổ chức tại đâu? Tôn giáo được tổ chức đầu tiên trên thế
giới là gì? Công giáo Rô-ma. Ai có một lời rằng không phải vậy,
cứ cho tôi nghe điều đó. Nó không phải tại đây. Tổ chức đầu tiên,
giáo hội đầu tiên từng được tổ chức, là tại Nicaea, Rô-ma. Vâng,
thưa quí vị. Và đó chính xác những gì họ đã làm.
124 Và họ đã làm gì sau khi Luther qua đời? Họ đã làm tương tự
như họ đã từng làm tại giáo hội nghị Nicaea, Rô-ma. Họ đã làm
gì sau khi Wesley chết? Họ đã làm gì sau tất cả các phong trào
vĩ đại đã xuất hiện? Họ đã làm giống như vậy, tạo nên những
con gái dâm phụ, thật chính xác hoàn toàn. Giống như, bởi việc
tương tự, chúng ta thấy tại đây…
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125 Tôi cómột đoạn Kinh Thánh ngắn được viết xuống đây. Có lẽ
tốt hơn tôi nên bỏ bớt điều đó. Nhưng, và hãy xem, họ đã…

Sự tổ chức của giáo hội có cùng hệ thống với nhau ngày nay.
Điều duy nhất họ cần là phần động lực của nó, chỉ điều gì đó để
thiết lập nó thành lực lượng. Nó sẽ trở nên một cuộc xung đột,
ngay lập tức.

126 Giáo hội Công giáo và các giáo hội Tin Lành sẽ trở thành bạn
hữu. Tôi đã nói với anh emđiều đó kể—kể từ, trong bamươi năm
mấy năm qua. Họ sẽ liên hiệp với nhau. Và anh em thấy chính
xác những gì họ đang làm hiện giờ. Tin—Tin Lành sẽ không bao
giờ trở thành Công giáo, nhưng họ sẽ hiệp lại trong tình anh em,
một dấu hiệu con thú, giống như con thú.

127 Giống như bởi cùng phương tiện mà bà mẹ, Ê-va, đã làm hư
hoại thế giới dẫn đến một cái chết thuộc thể. Mẹ, Ê-va! Hãy lắng
nghe. Mẹ Ê-va đã làm bại hoại cả nhân loại, bằng sự chết thuộc
thể, (bằng cách nào?) bằng việc chối bỏ Lời và đón nhận điều gì
đó gần giống như Nó. Nàng đã gây cho tất cả cái chết thuộc thể
vì nàng đã rời bỏ Lời thật, và tin tất cả Lời thật chỉ trừ một chút
xíu. Một sự bất đồng nhỏ với Lời Đức Chúa Trời trọn vẹn đã gây
nên mọi cơn đau tim, mọi cái chết và mọi điều từng xảy ra trên
thế gian. Ê-va đã làm điều ấy, mẹ của sự chết. Bây giờ anh em
thấy chúng ta sẽ đi đến đâu không? Người mẹ của sự chết, lưu ý,
nàng chỉ không tin Lời.

Nàng nói, “Đức Chúa Trời đã phán…”

Sa-tan nói, “Điều đó đúng.”

“Đức Chúa Trời đã phán…”

“Điều đó đúng.”

“Đức Chúa Trời đã phán…”

“Điều đó đúng.”

“Đức Chúa Trời đã phán…”

128 “Vâng, điều đó, điều đó đúng. Trong—trong cách nào đó,
đúng thế, nhưng, hãy xem, đó—đó—đó không phải là hết thảy
Lời. Xemđó, ngươi sẽ—ngươi sẽmởmắtmình ra, ngươi sẽ là…”
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Nhưng Đức Chúa Trời đã phán, và điều đó không có gì bàn
cãi, Lời! Thấy đó, nó khởi đầu với chỉ một ít giải thích sai lầm về
Lời, và, cũng giống vậy, nó đang chấmdứt cùng cách ấy.
129 Để ý, con gái là sản phẩm của người mẹ và người cha, bằng
sự phối hiệp. Bây giờ tại đây có điều gì đó gây sửng sốt. Nhưng
cái chết, thuộc thể, cái chết thuộc thể là sự hiệp nhất của mẹ Ê-
va và Sa-tan, với nhau, bởi không tin Lời Đức Chúa Trời. Họ đã
kết hiệp và sinh ra sản—sản phẩm của sự chết. Nó, sự…Sự chết
là sản phẩmkết hiệp giữa Sa-tan và Ê-va, với nhau.
130 Ê-va đã có Lời. Sa-tan chống lại Lời. Và, nhìn xem, hầu như
chín mươi chín phẩy chín mươi chín phần trăm của Lời, Sa-tan
đã thừa nhận là đúng. “Rất gần gũi,” Kinh Thánh nói, “trong
những ngày sau rốt, nó sẽ lừa dối chính những kẻ được Chọn
nếu có thể được.” Hãy xem nó đi vào như thế nào, cách nó luôn
luôn có thế nào, nó đi ra như thế nào? Cũng cùng một cách, liên
hiệp sự vô tín lại trong tất cả Lời trọn vẹn của Đức Chúa Trời.
Anh em hiểu điều đó không? Đó là những gì đã mang sự chết, là
liên hiệp sự không tin với Lời. Sự không tin, chỉ một phần nhỏ,
bé của nó; một chút, tí xíu, một phần trăm củamột phần trăm bé
nhỏ, tí xíu. Song Lời phải làmột trămphần trăm! Chỉ thế thôi.
131 Để ý, con gái của Đức Chúa Trời, Hội Thánh, Nàng Dâu, cũng
là một sản phẩm, của Đức Chúa Trời và Lời Ngài, kết hiệp lại.
Thánh Linh liên hiệp trong thân thể xác thịt, Nó sinh ra Con của
Đức Chúa Trời, sản phẩm của sự công bình của Đức Chúa Trời.
Và trong ngày sau rốt, như chúng ta đã được nói cho biết, “như
việc đã xảy ra trong thời Sô-đôm,” Nàng Dâu sẽ được liên hiệp
bởi Lời của Đức Chúa Trời được bày tỏ trong xác thịt, Thánh Linh
đóng ấn họ vào trong Đức Chúa Trời, và đóng ấn sự không tin ra
bên ngoài, ở bên ngoài.
132 Như tôi đã nói, nếu sự sống của Beethoven đã ở trong anh
em, anh em sẽ sống giống nhưBeethoven; nếu sự sống củaHitler
đã ở trong anh em, anh em sẽ sống giống Hitler. Và khi Sự Sống
của Đấng Christ ở trong anh em, anh em sống giống Đấng Christ,
và anh em làm những công việc của Đấng Christ. Và điều đó sẽ
xảy ra. Nếu Đấng Christ sống ngày hôm nay, Ngài sẽ làm chính
xác những gì Lời nói Ngài sẽ làm ngày hôm nay. Và Lời đã nói
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rằng, “Ngài hômqua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay
đổi.” Tại sao thế giới giáo hội bịmù này không thể thấy được thời
đại mà họ đang sống? Hiểu không?
133 Ê-va đã gây ra tất cả sự chết thuộc thể, bằng cách cố gắng đưa
vào một số dị giáo của Sa-tan vào trong Lời. Và điều giống như
vậy đã xảy đến với giáo hội, tại Nicaea, La-mã, bằng cách nhận
những giáo điều thay vì Lời. Điều đó là cũng giống như vậy trong
Giám Lý, Báp-tít, Trưởng Lão, khi Sự sáng tỏa soi trong mỗi thời
đại và họ đã bác bỏ Nó.

Đó là lý do Lutheran đã chết khi Wesley dấy lên. Nó đã ở
trong một thời đại khác. Lời đã phát ra, họ phải đón nhận Nó
hay là chết. Đó là lý do mà Ngũ Tuần đang hấp hối hiện giờ, vì
thời đại là đây. Lời đã được bày tỏ, thời đại chim ưng, thời đại
của Lời để quay về, “khôi phục lại Đức tin của những tổ phụ,
trở lại với con cái lần nữa.” Và họ quá liên hiệp, đến nỗi họ đã
bác bỏ Nó, và họ không còn gì nữa ngoài cái chết thuộc linh.
Luôn luôn…
134 Thân củaĐức Chúa Trời, liên hiệp như làNàngDâu củaNgài,
là Một; Ngài và Đấng Christ, với nhau, là Thánh Linh đang làm
việc trong xác thịt của Hội Thánh giống như Lời làm việc trong
xác thịt của Chúa Jêsus Christ, vì Nó là phần của Thân Ngài.
Không phải là hai; nhưng là Một! Họ là Một. Chồng và vợ không
còn là hai nữa, nhưng là một. Đấng Christ và Thân của Ngài là
Một. Và Thánh Linh đã ở trong Đấng Christ cũng ở trong Nàng
Dâu của Ngài, trong Thân Ngài, để kết hiệp Họ lại cùng nhau với
tất cả Lời. Và Đức Chúa Trời sống trong đó, chính Ngài, bày tỏ
điều đó.
135 Và kẻ nghịch đấng Christ, thì nói, “Ồ, tôi tin vào Đấng Christ,
tôi tin vào Phúc âm, tôi tin vào những Điều này, nhưng, anh
biết…” Chính là chỗ đó. “Nhưng, anh biết rằng, thời của những
phép lạ đã qua rồi. Không có chuyện như vậy, đấy.” Chính là chỗ
đó. “Ồ, tôi không tin anh phải được báp-têm trong Danh Chúa
Jêsus Christ.”
136 Song Kinh Thánh bảo anh em phải làm. Bây giờ tôi muốn
có nhà thần học nào đó bất đồng với điều đó. Hiểu không? Hiểu
không?Nó phải là vậy. Anh emnói, “Ồ, phép báp-têmkhông có gì
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quan trọng.” Ồ, thế thì, tại sao nó đã được chép? Tại sao nó quan
trọng đối với Phao-lô? Tại sao nó quan trọng đối với tất cả những
người còn lại của họ?Anh emhoặc chịu phép báp-têm…

KinhThánh chép, “Ngươi có tiếng là sống, nhưngmà là chết,”
vì không có danh khác được ban cho dưới Trời.

Tại sao anh emmuốn giảng trong Lời, cầu nguyện trong Lời,
mọi thứ khác, nhưng, khi anh emđi đến hồ nước, anh em lại chối
bỏ Nó? Ừ-m. Hiểu không?

Ngày nọ tôi nói với một người, tôi nói, “Chuyện gì xảy ra nếu
một người…”

Anh ta nói, “Chẳng có gì quan trọng gì cả.”
137 Tôi bảo, “Nếu một người đến với anh, rồi nói rằng anh ấy đã
được báp-têm trong danh của ‘Hoa Hồng Sharon, Hoa Huệ trong
Trũng, và SaoMai,’ anh sẽ nói người ấy đúng chứ?”

Anh ta nói, “Không, thưa ông.”

Tôi hỏi, “Anh sẽ báp-têm lại cho người ấy chứ?”

“Vâng.”

Tôi hỏi, “Anh báp-têm như thế nào?”

Nói, “Trong danh của ‘Cha, Con, và Thánh Linh.’”
138 Tôi nói, “Được lắm, vậy thì anh đã làm chính xác, anh đã
đặt…Nếu anh gọi ‘những danh’ đó, anh đã làm điều giống như
người ấy đã làm khi người ấy nói, ‘Hoa Hồng Sharon, Hoa Huệ
trong Trũng, và Sao Mai,’ bởi vì đó là tước vị, và ‘Cha, Con, và
Thánh Linh’ là chức vị. Hiểu không?”

Anh ta nói, “Nhưng Chúa Jêsus phán chịu báp-têm, trong
‘Danh đó.’”
139 Tôi đáp, “Điều đó là chính xác những gì Ngài có ý làm. Nhưng
những gì trong, không—không…Ngài đã không nói, ‘gọi những
từnày.’ ‘Hãy làmbáp-têmchohọ trongDanh,’ Danh tánh!Ồ, chao
ôi!” Tôi nói, “‘Cha, Con, và Thánh Linh’ là những chức vị. ‘Danh
của Cha, Con…Danh của Cha, Con, và Thánh Linh.’ Hiểu không?”
Tôi nói, “Phi-e-rơ đã nói Nó là gì? Những người còn lại trong họ
nói Nó là gì? Hiểu không? Nó là gì? Ừ-m. Đức ‘Chúa Jêsus Christ’
mới là Danh của ‘Cha, Con, và Thánh Linh.’” Người ấy có khoảng
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ba mươi ngàn người bản xứ ông ta sẽ phải báp-têm lại bấy giờ.
Hiểu không? Được rồi. Nhưng điều đó đúng. Phao-lô nói, “Nếu
có một Thiên sứ từ Trời…”

140 Phao-lô nói với những người mà đã không được làm phép
báp-têm trong Danh Chúa Jêsus Christ, Công vụ 19:5, rằng, để
nhận lãnh Đức Thánh Linh, họ phải đến. Dầu họ đang la hét và
ngợi khen Đức Chúa Trời, và làm những điều vĩ đại, ông nói rằng
họ phải đến lại và chịu báp-têm lại, lần nữa, trong Danh Chúa
Jêsus Christ. Sau khi Giăng Báp-tít đã làm phép báp-têm cho họ,
phải trở lại và chịu phép báp-têm lại.

Và ông nói, trong Ga-la-ti 1:8, “Nếu một Thiên sứ từ Trời dạy
bất kỳ điều nào khác hơn những gì tôi đã giảng dạy cho anh em,
hãy để người bị rủa sả.” Vâng, thưa quí vị. Vậy chúng ta phải ở
lại đúng với Lời đó,mỗi Lời củaNó. Hiểu không?

141 Lưu ý. Ồ, không có một lỗi nào; hoàn toàn chắc chắn. Nếu có
điều gì nghi ngờ trong tâm trí anh em, tốt hơn anh em nên giải
quyết bây giờ. Đừng chờ đợi đến lúc đó, thì quá trễ. Đừng đợi cho
đến lúc anh emmang con dấu quá sâu đến nỗi anh em sẽ không
bao giờ còn thấy Nó nữa, anh em sẽ bịmù.

Ngài đã làm mù Y-sơ-ra-ên, để Ngài có thể tỏ bày Lời Ngài.
Ngài đang làm giống như vậy với dân Ngoại, vì tại đây—tại đây
họđangbướcđi ngay vàođó cũng giống ynhưhọđã làm lúc ấy.

142 Để ý, Ê-va đã chối bỏ và đánh mất các quyền của nàng. Sau
khi nàng đã thấy Lời được Đức Chúa Trời chứng thực, những gì
Ngài đã làm, nàng đã chối bỏ Nó và đã đánh mất các quyền lợi
của nàng. Cũng giống như họ đã làm tại giáo hội nghị Nicaea, Rô-
ma. Và cũng giốngnhưhọđang làmbây giờ tạiHội đồngGiáohội,
thật chính xác. Hỡi các anh em, đó là, từ Sáng thế ký đến Khải
huyền, cũng giống như vậy. Đó là những gì Y-sơ-ra-ên đã làm. Đó
là những gì Phi-lát đã làm. Đó là những gì toàn thể con người đã
làm, luôn luôn, từ Ê-va cho đến bây giờ, cũng giống như vậy. Họ
chối bỏ Lời được chứng thực và nhận lấy giáo điều, thay vào đó.
Điều đó hình thành cái chết, cái chết thuộc linh.

Người chết! Lời vẫn còn được rao giảng cho những kẻ chết.
Một cách chính xác! Sẽ chẳng đi qua Ngàn năm bình an, bây giờ,
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thấy đó. Họ được—họ được, được rao giảng rồi. Có lẽ chúng ta
đang đến với Nó ngay bây giờ. Hiểu không?
143 Các con trai của Ca-in, là sản phẩm của sự không tin đối với
Lời của Đức Chúa Trời, các con trai của Ca-in đã nhạo báng sứ
điệp của tiên tri Nô-ê. Anh em để ý điều đó không? Với Lời của
Đức Chúa Trời ông đã mang đến sự—sự phán xét được tiên báo,
và những dấu hiệu sống động, những dấu hiệu được chứng thực
rằng thời đại đã đến hồi kết thúc, và các con trai của Ca-in đã
nhạo báng Nó.

Bây giờ họ cũng làm như vậy. Vì vậy, điều đó, giống như họ
đã làm trong thời Chúa Jêsus. Cũng như họ đã làm suốt các thời
đại. Luôn luôn là như vậy. Họ giễu cợt và làm trò cười đối với
Lời. Ngài phán, “Trong những ngày sau rốt sẽ có những kẻ nhạo
báng, nói rằng, ‘Không có sự khác biệt trong thời đại, kể từ khi
các tổ phụ của chúng ta đã ngủ.’” Anh em, thấy không?
144 Các con trai củama quỷ ngày nay cũng vậy, qua hệ thống tôn
giáo, ở Lời được tỏ bày trong thời đại của Chúa Jêsus Christ. Hãy
xem, các hệ thống tôn giáo của dân Do-thái, (Chị Rose), những
người Do-thái là những người mà nên biết rõ hơn, nhưng hệ
thống của họ đã khiến cho họ chối bỏ và nhạo báng Lời của Đức
Chúa Trời (mà họ đã tuyên bố họ tin) được bày tỏ, không có một
Lời nào ra ngoài cách ấy. Họ đã làm giống như vậy.
145 Ngày nay họ cũng làm như vậy. Hệ thống tôn giáo trong cỗ
máy lớn này mà giờ đây họ đã thiết lập sẽ, hoàn toàn, chối bỏ
những lời hứa ở thời cuối cùng; với Sứ điệp thời sau rốt, và dấu
hiệu của thời sau rốt, mọi sự được cho sẽ có trong thời sau rốt,
nhưĐức Chúa Trời đã báo trước điều đó, từng Lờimột.

Nó ở trong băng ghi âm. Nếu—nếu người ta có bắn tôi, hay
họ có thể làm bất cứ điều gì, họ sẽ không bao giờ ngăn chặn
được Sứ điệp đó! Hiểu không? Nó sẽ vẫn tiếp tục giống y như
vậy. Hiểu không? Nó đã được ban bố ra rồi. Nó đã được ghi âm.
Nó đã xong rồi. Hiểu không? Họ có thể không bao giờ…Nó là—
Nó là Lời của thời sau rốt, ngay bây giờ. Mỗi-…Được chứng thực
và chứng minh hoàn toàn, lần nầy đến lần khác, bởi những dấu
kỳ, phép lạ, qua bộ máy cơ giới, bởi—bởi—bởi Động Lực, bằng—
bằng khoa học, bằng hội thánh, bằng Chính Đức Chúa Trời, đã
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chứng minh rằng đó là thời giờ; cả bằng Lời, và bằng những dấu
kỳ phép lạ.

146 Một Sứ điệp đã được phê chuẩn của Đức Chúa Trời giữa vòng
anh em, bởi những dấu kỳ phép lạ của thời đại. Một Sứ điệp rằng
Chúa Jêsus Christ không chết, nhưng đang sống động giống như
Ngài đã từng sống, và ban ra. Và nó ứng nghiệm chính xác Ma-
la-chi 4 và tất cả những lời Kinh Thánh khác mà Chúa Jêsus đã
phán sẽ xảy ra trong những ngày sau rốt, được ứng nghiệmhoàn
toàn, cả về mặt khoa học, bởi thế gian. Và các tạp chí đã đăng tải
đầy những bức ảnh lớn về Vầng Sáng, mà đã được tiên đoán tại
đây. Các Thiên sứ của Chúa, đã giáng xuống, mà họ không biết
gì về. Và ở khắp nơi, mọi nơi, nó được chứng minh, trên toàn
thế giới!

147 Kế tiếp là sự đóng đinh trên thập tự giá, mà chúng ta đang
đối diện nó. Như Chúa Jêsus phán lúc ấy, “Ta sẽ nói gì, ‘Xin cứu
Con, Cha ôi, khỏi thì giờ này’ ư? Nhưng, không. Xin ý Cha được
nên, đấy, ở đất, cũng như ở trên Trời.”

148 Đó là những gì Hội Thánh nói, ngày hômnay, từ tấm lòng của
nó, “Tôi gia nhập với điều gì đó…? Không, lạy Chúa, không. Xin
ý Cha được nên, như ở trên Trời.”

149 Để ý, sau khi Lời được hứa cho thời đại được chứng thực, họ
đã bác bỏ Nó. Họ cũng làm giống như vậy ngày hôm nay. Và bây
giờ tôi sắp kết thúc lúc này. Và như Ngài đã đến lúc ấy xác nhận
rõ ràng chính Ngài là Lời, và nó đến một cao điểm mà họ phải
chọn Lời hay lấy hệ thống; thì ngày hôm nay nó đến cũng giống
như vậy, phải chọn Lời hay nhận lấy hệ thống. Và họ đã nhận lấy
hệ thống. Bây giờ điều đó tạo nên cái gì? Sự kết thúc. Ngài ở trên
tay của thế gian. Đúng.

150 Bây giờ, chủ đề của tôi. Nảy giờ chỉ nói loanh quanh, nhưng
bây giờ tôi mới thật sự bắt đầu, anh em thấy đó. Đừng đứng lên,
tôi chỉ đùa thôi. Nhìn xem, đây là chủ đề của tôi. Chúng ta biết
điều đó. Điều đó đang nằm trong những bối cảnh. Chúng ta đã
lấy nó tất cả đặt trongmột đường ở đây bây giờ. Chúng ta hãy đặt
nó ngay xuống vị trí và xem nó trông giống cái gì, đặt nó dưới
lăng kính.
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151 Chúa Jêsus đang ở trên tay dân sự. Ở trên tay của hội thánh.
Anh em sẽ làm gì với Jêsus nàymà được gọi là Lời được xức dầu?
ĐấngChrist có nghĩa là “Lời được xức dầu.” Hiểu không?

“Các người sẽ làm gì với Jêsus này?” Phi-lát hỏi. “Ta sẽ làm gì
với Nó? Cái gì, hành động của ta là gì? Ta có thể làm gì với Jêsus
này được gọi là Đấng Christ?”

152 Thế gian đã gào lên điều gì? Giáo hội đã kêu lên điều gì? “Hãy
đóngđinhNó!Ngăn chặnNó! Chúng ta khôngmuốn cóNónữa.”

153 Tôi định hỏi anh em đôi điều. Anh em có thể tưởng tượng tội
ác trên đôi tay của Oswald, sáng nay, kẻ đã giết chết Tổng thống
không? Anh em có thể tưởng tượng hình phạt gì sẽ có cho hắn
nếu chứng minh được hắn là kẻ đã làm điều đó? Anh em có—có
thể tưởng tượng sự thương xót nào còn lại cho hắn không? Máu
của Tổng thốngMỹ trên bàn tay hắn. Anh em có nghĩ Tòa án Liên
bang…Cho dù hắn có biện hộ đến thế nào đi nữa, “Tôi không có
ý làm điều đó,” điều đó sẽ không tha cho hắn một chút nào. Hắn
sẽ phải chết. Tại sao? Hắn đã vấy máu của Tổng thống trên tay
mình. Anh em có thể tưởng tượng cảm xúc của hắn không? Anh
em có muốn điều đó trên tay anh em không? [Hội chúng nói,
“Không.”—Bt.]

154 Ồ, thế còn Huyết của Chúa Jêsus Christ thì sao? Anh em nghĩ
mình sẽ được tha, sau khi Nó đã được chứng thực rõ ràng không?
Làm thế nào anh em thoát khỏi Nó? Dòng Huyết của Ngài ở trên
bàn tay anh em, phạm tội! Tội nhân ơi, anh sẽ đi đâu từ đây? Anh
em sẽ làm gì sau buổi nhóm sáng nay?

155 Anh em nghĩ, anh em nói, “Ồ, tôi định…Tôi không có ý xấu
đâu.” Oswald có thể nói giống như vậy.

Nếu như công lý của Tòa án Tối cao của chúng ta sẽ kêu gọi
công lý, nó sẽ gọi. Đó là—đó là…Đó là sự quyết định của đất nước.
Cả nước bị buộc vào Tòa án Tối cao đó, và không thể có gì còn lại.
Hắn đã thú tội. Hắn phải trả giá cho điều đó. Cho dù hắn không
có ý bao nhiêu đi nữa, những ý định của hắn trước đó như thế
nào, hoặc không có gì về điều đó đi nữa; hắn sẽ phải trả giá cho
nó, dù sao đi nữa.
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Nếu Tòa án Tối cao của chúng ta và công lý của nó đòi hỏi
một sự bồi thường xứng đáng, phương chi anh em sẽ thấy chính
mình tại Vành Móng ngựa của Đức Chúa Trời, khi anh em đến
vớiHuyết của Chúa Jêsus Christ trên bàn taymình? “Tôi sẽ làmgì
với Jêsus này được gọi là Lời được xức dầu?” Anh em đã nghe về
Nó. Anhembiết Lời là Lẽ thật. Nóđãđược chứng thựchoàn toàn.

156 Một kẻ giết người à? Anh em sẽ muốn một giáo phái giết
chết Lời, hơn là Đấng Christ vô tội không? Anh em có đóng đinh
trên thập tự giá không? Anh em có—có dám nhận lấy Ba-ra-ba
không? Anh em có thể cần Ba-ra-ba không? Làm sao người nào
dám làm điều đó, cần Ba-ra-ba, kẻ giết chết Lời; hơn là nhận lấy
Lời, chínhNó, là Sự Sống. VàNó ở trên tay anh em.

157 Khi tôi nghe về kẻ ám sát Tổng thống Kennedy, Sứ điệp này
giáng vào lòng tôi. Tôi suy nghĩ, kẻ đó sẽ làm gì? Và không còn
lối thoát nào lúc nầy. Hắn có lẽ đã tỉnh ngộ vào lúc này và nhận
ra những gì nằm ở phía trước.

158 Và anh em sẽ tỉnh thức lúc nào đó. Tại đây, hay trên băng ghi
âm này, bất cứ anh em ở nơi đâu, anh em sẽ thức tỉnh lúc nào
đó, hỡi tội nhân, và nhận ra rằng, có một Huyết trên bàn tay anh
em, và Huyết của Con Đức Chúa Trời, và anh em mang tội vì đã
sát hại Ngài. Tội lỗi của anh em đã giết chết Ngài. Sự không tin
của anh emvào Lời Ngài, việc anh emkhông thấy được sự chứng
thực của Ngài, đã làm buồn lòng Thánh Linh. Và anh em có thể
làm gì ngoài việc đứng ở sự Phán xét của Đức Chúa Trời, biết
điều gì sẽ xảy đến với anh em! Vâng, huyết của John Kennedy
trên tay của Oswald sẽ chỉ là một chuyện nhỏ, so với Huyết của
Chúa Jêsus Christ trên tay anh em khi anh em đứng trước Đức
Chúa Trời.

159 “Ta sẽ làm gì với Jêsus này được gọi là Đấng Christ?” Phi-lát
đã nói. Ngài đã được đặt trên bàn tay ông.

Và Huyết của Jêsus Christ một lần nữa được đặt trên tay của
hội chúng này. Nó được đặt trên tay của dân tộc này, và trên khắp
thế giới này, nơi mà những băng thu âm này có mặt, và những
điều đã được chứng thực và chứngminh vềĐức Chúa Trời.
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Bây giờ chúng ta sẽ làm gì với Jêsus này mà được gọi là,
“Đấng hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay
đổi”? Chúng ta sẽ làm gì với Jêsus này? Anh em có sẵn sàng
nhận lấy chỗ của mình bên cạnh Ngài không? [Hội chúng nói,
“A-men.”—Bt.]

160 Phi-lát, và cũng giống như việc Phi-lát đã làm, ở đó còn lại ba
điều anh em có thể làm với Ngài. Phi-lát đã thử cả ba, và ông đã
bỏ lỡ nó. Ba chương trình anh em có lẽ cố gắng làm việc, nhưng
nó sẽ không bao giờ được thực hiện. Phi-lát đã cố gắng phủi Ngài
ra khỏi tay mình. Nhưng một khi được đặt trên bàn tay của anh
em, thì Nó ở trên bàn tay của anh em. Phi-lát đã thử ba cách khác
nhau, và đã thất bại.

161 Chúng ta phải đối diện với những sự việc rằng Ngài ở trên
bàn tay chúng ta. Chúng ta đã thấy Ngài trong Lời Ngài. Chúng ta
thấy Ngài chứng thực chính Ngài. Chúng ta biết rằng Ngài hôm
qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi. Đúng thế
không? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.]

Thế thì, tôi không chỉ đang trò chuyện với hội chúng này tại
đây sáng nay, bởi vì tôi không chỉ đang nói chuyện với có lẽ, sáu,
bảy trăm người, nhưng tôi còn đang nói chuyện với hàng triệu
người trên băng thu âm này mà sẽ phát đi trên khắp thế giới.
Hiểu không? Ngài ở trên bàn tay bạn, trong xứ nghe băng ghi
âm, bất kể bạn ở đâu. Anh em biết Nó là Lẽ thật. Nếu không, thì
anh em bị mù; anh em không thể thấy được Lời, anh em cũng
không thể thấy Đức Chúa Trời ở trong Lời. Và Ngài ở trên tay anh
em. Bây giờ anh em sẽ làm gì với Ngài?

162 Phi-lát đã cố gắng tống khứ Ngài, nhưng chúng ta phải đối
mặt với những sự việc. Phi-lát phải đối mặt Nó. Ông đã biết. Ông
đã nghe.

Ồ, anh em nói, “Tôi chưa bao giờ thấy điều gì cả.” Anh em
đã nghe Nó, dầu sao đi nữa. Anh em đang nghe Điều đó bây giờ.
Hiểu không?

Ông muốn Chúa Jêsus làm phép lạ, hay một trò lừa đảo, cho
ông. Nhưng Ngài không chơi trò lừa đảo; Ngài chỉ đang làm như
Đức Chúa Trời đã bảo Ngài làm.
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163 Anh em đã nghe. “Đức tin đến bởi người ta nghe.” Anh em có
đức tin, và đã đi xa khỏi, phủi điều này khỏi tay anh em. Nhưng
ông phải đối mặt với những sự kiện, dù sao đi nữa. Ông đã đối
diện, và chúng ta cũng phải đối diện với các sự việc. Ngài được
nhận diệnmột cách trọn vẹn. Hãy suy nghĩ, với Huyết của Người
trên bàn tay anh em!
164 Con người phải quan sát khi người ấy vấy huyết của người
khác trên tay mình. Hãy nhìn chiếc máy bay. Một phi công của
mộtmáybay, khi anhđiều khiểnmáybay đó, anh ta kiểm tramọi
dụng cụ. Tại sao? Anh đã có huyết của ai đó trên tay mình. Mỗi
dụng cụnhỏmà có thể được kiểm tra, anh kiểm tra nó. Khi anhđi
ra và lái thử chiếc máy bay, anh—anh—anh tăng tốc độ động—
động—động cơ, đầu máy, và thấy rằng nó ấm dần lên. Và điều
khiển động cơ mọi cách, để xem tiếng nổ sẽ—sẽ…xem thử nó có
khả năng để—để—để đẩy, hay cũng làm cho cánh quạt chạy, có
đủ không khí đểmáy bay cất cánh khỏimặt đất không.

Anh em đã đứng, nhiều người trong các anh em, đã đứng
trong máy bay, hay ngồi trong đó, và cả máy bay gần như, làm
rung chuyển mặt đất. Anh ta kiểm tra tất cả, để xem thử có điều
gì trục trặc không. Nếu có trục trặc, nó sẽ phụt khói và hỏngmáy.
Nhưng anhkiểm tra lại, nếu anhphải ngồi đómột lát, cho đến lúc
anh kiểm tra nó một lần nữa. Và nếu chúng làm anh phải kiểm
tra thêm ít thời gian nữa, anh lại kiểm tra lần nữa.
165 ThậtHội Thánhnênđược kiểm tra lầnnữa, và lầnnữa, và lần
nữa, và lần nữa! Chúng ta đang chờ đợi sự Đến của Ngài. Chúng
ta đang tỉnh thức, chúng ta đang chờ đợi sự cất cánh. Chúng ta
tốt hơn nên kiểm tra điều đó với Lời, không phải là những gì ai
đó nói. Hãy chắc chắn anh em biết, chính anh em, như là một
kinh nghiệm cá nhân với Đấng Christ. Hãy kiểm tra lại lần nữa,
và lần nữa, và lần nữa.

Tại sao? Người ấy có huyết của con người trên tay mình. Tốt
hơn người ấy nên kiểm tra.
166 Còn về bác sĩ, trước một ca phẫu thuật thì sao? Chúng ta có
hai bác sĩ đang ngồi tại đây sáng nay. Để ý, rằngmột bác sĩ, những
gì ông sẽ làm trước khi ông đến phòng phẫu thuật. Ôngmuốn rọi
tia X quang. Ông muốn kiểm tra máu. Ông muốn kiểm tra tim.
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Ông muốn xem thử anh em có bị cảm lạnh không, trước khi ông
cho thuốc tê. Ông kiểm tra mọi dụng cụ; ông đun sôi chúng, thật
kỹ, để thấy không có vi trùng nào trên đó. Ông làmmọi thứ. Ông
kiểm tra lại, hết lần này, đến lần khác, đến lần khác, và lần nữa.
Tại sao? Ông đang giữ máu của một người trên tay mình. Ông
muốn thật chắc chắn rằng mọi thứ đều đúng hết sức như nó có
thể đúng.

167 Còn các bạn thì sao? Còn bạn thì sao, tội nhân ơi, bạn cảm
thấy thế nào về điều đó?

Có huyết người trên tay anh em, trách nhiệm giống nhưmột
phi công, và người ấy kiểm tra; bác sĩ, và ông kiểm tra; và những
điều khác nữa, rất nhiều điều có tính khoa học; khi anh em có
huyết củamột người trên taymình, điều gì anh em sẽ làm!

Khi một vị quan toà sắp tuyên án, hãy nhìn cách mà ông đọc
những quyển sách đónhư thế nào, đọc đi đọc lại và đọc đi đọc lại,
đến từng điều nhỏmà ông có thể thấy được, trước khi ông tuyên
án. Bởi vì, ông nắm giữ huyết của một người trên tay mình, phải
có điều gì đó tại đây để xử cho đúng điều đó. Hiểu không?

168 Còn chúng ta thì sao, khi chúng ta đã thấy Nó được nhận biết
một cách rõ ràng, rằng, “Ngài hôm qua, ngày nay, và cho đến đời
đời không hề thay đổi”? Ngài đang có tại đây. Ngài ở trên tay
chúng ta. Ngài ở trên tay chúng ta. Ngài ở trên tay anh em! Anh
em sẽ làm gì với Ngài? “Tôi sẽ làm gì với Jêsus này là Đấng Christ
được xức dầu?”

“Nó làmgì? Làm thế nào anh embiết Chính làNgài?”

Lời hứa cho thời đại này, thờimà chúng ta đang sống ở trong,
có thật nhiều lời Kinh Thánh nói, rất nhiều tấc tây của Nó được
cho là ứng nghiệm, những tấc sau cùng của thời đại sau rốt này.
Có những điều gì đó đang đặt ở đây được cho là xảy ra, và nó đây
này. Đó là gì? Cũng Đấng Christ được xức dầu đó, Lời được xức
dầu đó! Anh em sẽ làm gì với Nó? Anh em sẽ bán đứt Nó cho giáo
phái không?

169 Bấy giờ Phi-lát đã làm gì? Phi-lát đã cố gắng rửa Ngài khỏi
taymình, bằng cách nói…Điều trước tiên Phi-lát đã làm là cố rửa
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Ngài khỏi tay mình, bằng cách nói, “Ồ, Người đó cũng tốt. Người
đó cũng được lắm.” Hiểu không?
170 Anh em nói, “Ồ, Phi-lát tội nghiệp.” Phi-lát, nhiều người cho
ông làmđúng? Không, không, không! Ngài đã ở trên tay ông. Ông
đã nghe Sứ điệp, ông đã thấy Lời, vàNgài đã trên tay ông. VàNgài
cũng ở trên tay của anh em. Đúng thế.

Ông đã làm gì? Ông đã cố gắng nói, “Ồ, thôi được, Người ấy là
mộtNgười tốt. Ta không tìm thấymột lỗi nào trongNgười cả.”
171 Ước gì đó chẳng phải là câu—câu—câu trả lời của rất nhiều
người hôm nay! “Ồ, không có gì sai với Lời cả. Tôi nghĩ nó tốt
thôi. Kinh Thánh thì tốt, nhưng chúng tôi tin giáo hội. Giáo phái
của chúng tôi không đồng ý với Nó.” Hiểu không? Hiểu không?
Cómột hạngngười đang cố gắng rửa sạchNgài khỏi taymình.

“Tôi không tìm thấy lỗi nào ở trong Lời. Thật tốt cho những
sứ đồ trong thời của họ, nhưng chúng ta sống trong thời đại khác.
Chúng ta không sống vào thời các sứ đồ, vì vậy cho nên tôi không
phải làm giống như các sứ đồ đã làm. Tôi không phải chịu báp-
têm cách họ đã chịu; tôi sống trong thời đại khác. Tôi không phải
có những điều họ đã có; tôi sống trongmột thời khác. ThánhLinh
chỉ được ban cho nhóm đómà thôi.”
172 Hê-bơ-rơ 13:8 đặt Ngài trở lại trên bàn tay của anh em. [Anh
Branham gõ ba lần trên bục giảng—Bt.] Không thoát được! Ngài
đã được chứng thực rõ ràng, “Ngài hôm qua, ngày nay, và cho
đến đời đời không hề thay đổi.” Anh em không có lối thoát nào.
Anh em không thể chuyền Ngài qua một thời đại nào khác. Hê-
bơ-rơ 13:8 định tội những tư tưởng của anh em, và đặt Ngài ngay
trở lại trên tay anh em lần nữa. Vì vậy Chúa Jêsus hiện ở trên tay
anh em, cũng giống như đã ở trên tay Phi-lát.

Nhìn xem. Anh em nói, “Nhưng tôi không biết.” Ồ, sao anh
em lắng nghe để làm gì?
173 Phi-lát là người ngoại giáo. Vợ ông là người ngoại giáo. Song
Đức Chúa Trời, đã làm điều ấy công bình, sai người phụ nữ đến
đó và nói, “Đừng làm gì đến Người công bình này.” Bà nói, “Vì
hômnay tôi đã đau đớn.” Dĩ nhiên, đó là buổi sáng, vừa qua đêm,
và cứ hai mươi bốn giờ được xem là một ngày. “Tôi đã đau đớn
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nhiều trong những giấc chiêm bao tối nay, về Người công bình
đó. Ông đừng làm gì với Điều đó cả.”
174 Bấy giờ ông nói, “Ồ, thế thì, nếu là thế, ta sẽ rửa Người khỏi
tay ta.” Nhưng ông đã không thể làm điều đó.

Anh em cũng không thể. Một khi anh em đã nghe Lẽ thật,
anh em phải tin nhận Nó hay là phủ nhận Nó. Không có cách
nào khác…Vâng, thưa quí vị, quý vị phải làm điều đó. Những
cảnh báo của Chúa!
175 Những người Do-thái kêu gào, “Hãy để Huyết của Người đổ
trên chúng tôi; vì chúng tôi tin thầy tế lễ của chúng tôi, hệ thống
giáo phái của chúng tôi, trước khi chúng tôi sẽ tinNgười.”

Anh em đấy. Anh em có thấy những tầng lớp ngày hôm nay
không? Nhưng tất cả phải đối mặt với vấn đề của Đức Chúa Trời.
Tất cả anh em đều phải làm điều đó, dầu sao đi nữa, là kẻ ngoại
giáo hay anh em có thể là gì đi nữa. Người không tin, Giám Lý,
Báp-tít, Trưởng Lão, hâm hẩm, nguội lạnh, nóng cháy, và có thể
là gì đi nữa, anh em phải đối mặt với vấn đề giống như vậy. Dù
anh em có muốn, hay không, Nó nằm trên tay của anh em. Điều
đó chính xác.
176 Thế rồi có những người mà cố thử kế hoạch khác của Phi-lát
để trốn tránh vấn đề, chuyển Ngài đến chomột Caesar nào khác.
Hiểu không?

Phi-lát nói, “Bây giờ đợi một chút. Ta—ta—ta—ta không
muốn liên can gì với Điều đó cả. Ta—Ta—Ta—Ta…Người là một
Người công bình. Ta—ta không muốn làm gì với Người. Ồ, ta—
ta tin những gì ta đã nghe. Ta chưa bao giờ thấy Người làm một
phép lạ, nhưng có quá nhiều người làm chứng cho Người. Ta—
ta—ta tin Người là một Người công bình. Người là một Người
tốt, đấy, nhưng—nhưng ta—ta không muốn liên quan gì với Nó,
chính ta. Ta—ta—ta chỉ…Ta sẽ chỉ rửa Người khỏi tay ta. Hãy
mang cho ta một ít nước. Tất cả các ngươi làm chứng cho ta
tại đây.” Đúng thế. Nhưng Đức Chúa Trời cũng đang làm chứng.
Ngài đã ở trên tay ông.
177 Và Ngài cũng ở trên bàn tay của anh em vậy. Xem đấy, anh
em, anh em biết tôi đang nói về điều gì. Hiểu không? Không chỉ
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anh em, nhưng còn cuốn băng này. Ngài đang ở trên tay của anh
em. Anh em sẽ làmgì với Ngài, Jêsus này được gọi là Đấng Christ?
Đấng Christ là Lời được Xức dầu. Hiểu không? Anh em sẽ làm gì
với Nó? Đó là Sứ điệp của thời đại. Thì giờ là đây, đã được chứng
minh rõ ràng bởi Kinh Thánh và bởi Đức Chúa Trời. Anh em sẽ
làm gì với Nó? Làm thế nào anh em sẽ trốn tránh vấn đề bây giờ?
Làm thế nào anh em sẽ bỏ qua nó được? Ngài đang ở trên bàn
tay anh em! Và vụ án của Oswald sẽ chỉ là một vụ bé nhỏ, so với
vụ án của anh em, dù cho anh em là mục sư truyền đạo hay có
thể là ai đi nữa.

178 Những người Do-thái họ là những thầy tế lễ, thầy dạy luật,
giáo sư, những người thánh; nhưng Ngài vẫn ở trên tay giống
như vậy. Ngài là Lời, vấn đề của Đức Chúa Trời cho thời đại đó,
và họ đã không thấy được Nó. Chỉ có những người được chọn
thấy được Nó, những người tin vào Nó.

179 Bây giờ tất cả phải đối mặt với vấn đề. Trong mỗi thời đại
nó đã là như vậy, mọi lúc. Qua thời đại của Ê-va và A-đam, đến
thời đại Nô-ê, đến thời đại Đa-ni-ên và Bên-tơ xát-sa và Nê-bu-
cát-nết-sa, rồi đến thời đại Đấng Christ, cho đến ngay chính thì
giờ này mà chúng ta đang sống, nó cũng vẫn giống vậy, vấn đề
của Lời nảy sinh. Không phải là tín điều của họ, hay cũng không
phải là giáo phái, không phải là giáo điều, nhưng, là vấn đề của
Lời nghịch lại những điều đó. Vậy, bây giờ, Nó đang ở trên tay
giờ nầy.

180 Rồi những người đó thử kế hoạch khác của Phi-lát, để tống
khứ Ngài, bằng cách chuyền Ngài đi cho một ai đó khác. Phi-lát
nói, “Bây giờ, các ngươi biết gì không? Ta sẽ giũ Người ra khỏi tay
ta. Ta sẽ rửa sạch Người ra khỏi tay ta bằng nước này. Vì thế ta sẽ
chỉ…Ta phải làm điều gì đó với Người. Vậy ta sẽ làm gì? Ta sẽ gởi
Người qua tổng hànhdinh, với giámmục.” Ừ-m. Đúng thế.

Đó là những gì người ta đang cố gắng làm ngày nay. Hiểu
không? Họ đã gởi Ngài đến Caesar. Điều đó không lấy Ngài khỏi
bàn tay Phi-lát, lấy Ngài khỏi bàn tay của người nào cả. Điều ấy
đã làm gì? Nó gây tác dụng ngược đối với ông. Quay ngay trở lại
với cá nhân đó.
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181 Anh em nói, “Ồ, tôi sẽ, tôi sẽ làm điều đó. Tôi sẽ chấp nhận
Nó nếu giáo phái của tôi chấp nhận Nó.”

Giáo phái của anh em ở trong Hội đồng Giáo hội, bị định tội!
Làm thế nào họ sẽ tiếp nhận Nó? Nó gây tác dụng ngược, trở lại
ngay với anh em. Đó không phải là những gì giáo phái của anh
em nói; nó là, anh em nói gì? Họ đã chối bỏ Nó; bây giờ anh em
sẽ làm gì với Nó? Đó là điều kế tiếp. Hiểu không? Điều đó không
cất Ngài khỏi tay anh em.

Ngài được chứng thực rõ ràng. Ngài được nhận diện rõ ràng,
Lời của thời đại này, lời hứa của thời đại này. Không phải là lời
hứa của thời đại Luther; mà Nó đã có lúc đó, đó là Lời trong thời
đại của nhà cải chánh. Như, hết thảy anh em là những người đã
nghe Bảy Ấn, khi thời đại cải chánh đã qua rồi, con Thú có bộ
mặt giống như người (tổ chức) được thiết lập; nhưng đây là bộ
mặt của chim phượng hoàng, con Thú mà đã đi đến đưa ra lời
thách thức ngày nay.
182 Và ai dámnói đó không phải là Lời được hà hơi củaĐức Chúa
Trời, khi Ngài đã tiên báo Nó ở đây, và đã sai đi qua tới Arizona
và đã mang Nó trở lại ngay, thậm chí với khoa học và mọi điều
khác, và đã chứngminh Nó là vậy! Quyển SáchNày đượcmở rồi,
đúng thế, chỉ chờ đợi Ấn thứ Bảy được nhận biết về sự Đến của
Đấng Christ.
183 Được rồi, Ngài ở trên tay anh em. Anh em phải làm điều gì
đó với Ngài. Đừng giũ Ngài đi. Vâng, thưa quí vị. Trong phạm trù
này, tôimuốnnói là, “chuyểnNgài đến chomột ai khác.”

“Nếu giáo phái của tôi chấp nhận Nó, Anh Branham, tôi sẽ—
tôi sẽ chấp nhận Nó. Song, anh thấy đó, mẹ tôi thuộc về giáo hội
này.” Bà đã sống trong thời đại của bà; mà không phải là anh em.
Chính là anh em bây giờ. Hãy nhìn xem bà phải đi ra, là những
gì bà đã làm. Còn anh em thì sao? Được rồi.
184 Nhìn xem. Anh emnói, “Mẹ tôi là người Ngũ Tuần. Bà đã làm
điều nầy điều kia. Bà đi ra khỏi tổ chức.” Nhưng tôi đang cố gắng
nói chuyệnvới anh embây giờ. Cònanh em thì sao?Hiểukhông?

Trong phạm trù này, chúng ta tìm thấy nhiều anh em có học
vấn. Bây giờ, tôi biết tôi sẽ làm tổn thương tình cảm tại đây,
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nhưng tôi không làm điều đó một cách cố ý. Nếu làm vậy, thì
tôi—tôi nên quỳ xuống tại bàn thờ, để ăn năn. Tôi đang nói điều
này trong tình yêu thương tin kính.

185 Chúa Jêsus, khi Ngài đứng tại đó, và những người Pha-ri-si;
đã phải phán, “Các ngươi bởi cha mình, là ma quỉ mà sanh ra;
các ngươi sẽ làm các công việc của nó.” Tuy nhiên Ngài đã kêu
xin sự bình an và thương xót cho họ, tại thập tự giá, cho những
kẻ đã đóng đinh Ngài. Thấy đó, Ngài không giận dữ đối với họ.
Ngài phán, “Các ngươi là dòng dõi rắn độc.” Hiểu không? Hiểu
không? Mọi việc, Ngài đã rủa sả họ mọi điều Ngài có thể, đấy,
và rồi đã cầu nguyện cho họ tại cây thập tự. Hiểu không? Không
phải là Ngài muốn làm điều đó; không phải thế, nhưng họ phải
thấy được lỗi lầm họ đangmắc phải.

186 Và tôi đang nói điều tương tự ngày hôm nay, trong phạm
trù này của “việc đổ trách nhiệm cho người khác,” hay điều gì
đó chúng ta gọi trong quân đội, “đổ trách nhiệm cho người nào
khác.” Chúng ta đang cố gắng chuyển nó xuống như A-đam và
Ê-va đã làm.

Ê-va đã cố làm. A-đam nói, “Người nữ Ngài ban cho tôi,” và
điều đó không bào chữa cho ông. Hiểu không? Người nữ nói,
“Con rắn đã phỉnh gạt tôi. Nó…Nó là kẻmà đã làm tình với tôi. Nó
đã lừa dối tôi. Nó đã làm điều này.” Điều đó không tránh được tội,
chút nào. Họ cũng phải đến ngay trước sự phán xét, giống như
vậy. Vâng, thưa quí vị. Được rồi.

187 Họ không thể chuyền nó đi, một…Không thể nói, “Nếu hệ
phái của tôi sẽ tin Điều này, tôi—tôi cũng tin. Nhưng, tôi đã ở
trong hệ phái này.” Điều đó không có liên quan với nó. Người Do-
thái cũng đã làmnhư vậy, anh em cũng làm vậy.

188 Và, để ý, nhiều trong điềunày, chúng ta tìm thấynhữngngười
có vănhóa tốt đẹp trong phạm trùnày. Bây giờ hãynghe kỹ.

Thấy đó, văn hóa, điềumà chúng ta gọi là văn hóa ngày hôm
nay, là những gì Sa-tan đã sản xuất cho Ê-va, một chút khôn
ngoan. Nó nói, “Mắt ngươi chưa mở ra, để ngươi không hiểu tất
cả Lời.” Nàng đã biết Lời, và đó là tất cả. Nàng đã thấy Đức Chúa
Trời chứng thực Lời đó, và điều đó phải là tốt đẹp. Ngài đang giữ
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nàng trong Sự sống Đời đời, chừng nào nàng ở lại với Lời đó. Khi
nàng vi phạm Lời đó, nàng đã có lời hứa của Đức Chúa Trời rằng
nàng sẽ chết ngày mà nàng vi phạm Nó. Và, khi nàng vi phạm
Nó, nàng chết. Đúng vậy.

189 Chúng ta đã có Lời Đức Chúa Trời được chứng thực tại đây,
chứng thực, chứngminh bởi Thánh Linh, rằng Ngài đã tiếp nhận
chúng ta và ban cho chúng ta phép Báp-têm bằng Thánh Linh.
Chúng ta được báp-têm trong Danh Chúa Jêsus Christ. Cùng một
Phúc âm, cùng những dấu kỳ, phép lạ, cùng mục vụ, thậm chí
cùng một Trụ Lửa có thể nhìn thấy được trước chúng ta, tỏ
cho thấy những dấu kỳ và phép lạ. Không có cớ bào chữa nào,
ở đâu cả.

Và đó chính xác là những gì Kinh Thánh đã nói sẽ xảy ra
trong những ngày sau rốt, và sự kêu gọi từ Ma-la-chi 4, “khôi
phục Đức tin của con cái trở lại với tổ phụ.” Và ngay sau đó, kẻ
ác bước đi…hay người công bình bước ra trên những tro tàn của
kẻ gian ác; cả thế giới sẽ bị đốt cháy. Và bomnguyên tử đang lửng
lơ phía trên kia, bom ở trong giàn.

190 Anh em thấy nước Đức đã làm gì ngay khi họ thấy Tổng-…
Tổng thống bị ám sát không? Họ đã triệu tập quân đội lại thật
nhanh, bởi vì đó là điều duy nhất ngăn cản nước Nga ném bom
tại đó. Và họ đụng…Kennedy đã nhắn lời với họ, rằng, giờ phút
họ làm điều đó, thì ông sẽ quét sạch họ khỏi mặt đất, ngay từ
nước Đức. Hiểu không? Và họ nghĩ rằng họ có thể tiếp quản nó,
nhưng vẫn chưa đến thì giờ, đấy. Hiểu không?

191 Chúng ta tìm thấy những thầy giảng thôngminh, có học vấn,
những nhà truyền bá phúc âm, đang cố gắng chuyền Nó chomột
ai khác. Hiểu không?

Tại sao, tại sao Phi-lát đã không nói, “Ồ, hãy đợi một chút,
Người nầy…người vợ này đã đến nói với tôi, và tôi đã nghe nhiều
lời làm chứng về Ngài. Ngài biết, tôi—tôi có quan tâm. Tôi muốn
tìm hiểu. Tôi có thể làm gì để có Sự sống Đời đời, thưa Ngài? Ngài
đang ở trên tay tôi. Tôi có thể làm gì?” Ồ, ông có thể nói—ông
có thể nói…Ông hỏi, “Ngài—Ngài có phải là Đấng Mê-si không?
Ngài—Ngài có phải là—là Vua của dânDo-thái không?”
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192 Ngài phán, “Đó là những gì ngươi đã nói. Ngươi đã nói
điều đó.”

“Hay là, hãy nói cho chúng tôi biết, thật sự, Ngài có phải là
Vua của dân Do-thái không?”

Ngài phán, “Ta được sinh ra vìmục đích đó.”

Ông nói, “Ta không thể tìm thấy lỗi nơi Người.” Ừ-m. “Ồ, ta
sẽ rửa Người khỏi tay ta.”
193 Ngài đã trả lời cho ông, nhưng ông đã không thể nhận lãnh
Điều đó. Tại sao? Nó sẽ làm giảm sút uy tín của ông. Vì vậy ông
nghĩ sẽ gởi lên cho giáo hạt trưởng, xem ông ấy làm gì về Điều
đó. Hiểu không?
194 Bây giờ cũng vậy, vấn đề lần nữa lại phát sinh. Anh em sẽ làm
gì với Nó, Lời ấy? Anh em phải làm gì, hãy hỏi trưởng lão, hay
giám mục, hoặc người nào đó, nếu anh em có thể thay đổi động
cơ làm báp-têm của mình, nếu anh em có thể làm điều này, hay
làm điều này? Anh em thấy vậy, và, “Chắc chắn, anh em không
làm.” Anh em chuyền ngay trở lại cho mình. Nếu anh em làm,
anh em sẽ bị đá ra ngoài. Hiểu không?
195 Nó sẽ làm giảm sút uy tín của dân sự. Vâng, họ—họ nghĩ…Và
hội đồng giáo phái sẽ không chịu…Như—như Phi-lát đã chuyển
Nó cho Caesar; họ sẽ không ủng hộ Nó. Caesar đưa Nó trở lại
vào tay của Phi-lát. Vậy họ cố gắng chuyểnNgài đến—đến những
người đứng đầu giáo phái của họ, và nó không có kết quả. Thủ
đoạn này không bao giờ có kết quả, và nó sẽ không có hiệu quả
được. Nó không có tác dụng cho Phi-lát; nó sẽ không có tác dụng
cho anh em; nó sẽ không tác dụng cho bất cứ một ai khác. Vậy
thì, thứ hai, điều anh em có thể làm là…
196 Đúng hơn, thứ ba, là tiếp nhận Ngài hay chối bỏ Ngài. Anh
em không thể rửa Ngài khỏi tay. Anh em không thể chuyển Ngài
đến một hệ thống khác nào đó, hay điều gì khác. Anh em phải
đốimặt với vấn đề. Vậy anh em có thể làm gì?

Giống như Phi-lát, đứng với điều như vậy, ông nói, “Cho ta
một ít nước, ta sẽ rửa Nó khỏi tay ta, để chứng minh!” Khi ông
quay trở lại, ông vẫn phải đi qua sự phán xét; điều đó không bào
chữa cho ông được. Ông cố gắngnói, “Ồ, ta, nếu ta không thể phủi
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Người khỏi tay ta được, thì ta sẽ đặt Người trong tay của Caesar.”
Và Nó đã phản tác dụng, trở lại ngay với ông.
197 Nó cũng có tác dụng ngược đối với anh em, như là một
cá nhân. Anh em sẽ làm gì? Không phải là những gì mẹ đã
làm, những gì bố đã làm, những gì mục sư làm, những gì Anh
Branham làm, bất cứ ai làm; Nó ở trên bàn tay của anh em! Anh
em sẽ làm gì về Điều đó, với Jêsus này được gọi là Đấng Christ?
Bởi vì, anh em có Huyết trên tay mình, và Nó là Huyết của Đức
Chúa Trời. Bây giờ anh em sẽ làm gì? Bị mang tội về việc đóng
đinh trên thập tự giá. Hiểu không?
198 Anh em có thể đóng đinh Ngài, chấp nhận tín điều của mình
hay bất kỳ điều gì anh em muốn, hay là nói, “Ồ, tôi cứ chuyển
đó đi. Tôi sẽ không có gì liên can với thứ giáo hội này.” Anh em
không thể làm thế. Ngài đang ở trên tay anh em. Đúng vậy. Anh
em không thể làm điều đó. “Tôi sẽ cứ quên hết mọi sự.” Anh em
không thể làm thế. Nó vẫn còn ở trên tay anh em. “Ồ, tôi sẽ chỉ
nói, ‘Mục sư của tôi đã dạy tôi điều này.’” Nó tác dụng ngược,
ngay trở lại. Chính là anh em. Anh em biết thế. Bây giờ, anh em
có thể hoặc tiếp nhận Ngài hay là anh em có thể khước từ Ngài,
chỉ một cách anh em muốn làm. Điều gì? Nó phải đến với một
trong hai cách.
199 Bây giờ điều gì? Như Chúa Jêsus đã nói với những người
Pha-ri-si này, Ngài phán, “Như các ngươi là những người Pha-
ri-si mù,” đấy, Ai sẽ nói điều giống như vậy ngày nay, “các ngươi
những giáo sư ngoan đạomù, các ngươi có thể phân biệt thời đại
của chủnghĩa cộng sản. Các ngươi tranh chiến nhauquá đếnnỗi,
không biết rằng Đức Chúa Trời dấy lên chính điều đó để hủy diệt
các ngươi.” Xem đấy, không biết lời Kinh Thánh. Hiểu không?
“Các ngươi, các ngươi có thể phân biệt chủ nghĩa cộng sản đó sẽ
chiếm thế giới. Các ngươi có thể thấy điều đó. Các ngươi có thể
phân biệt điều đó.”
200 Tất cả các đề tài của chúng ta là về chủ nghĩa cộng sản. “Hãy
đánh bại chủ nghĩa cộng sản!” Tôi nghe điều đó cho đến nỗi
cảm thấy ớn. Tôi cũng chống lại nó. Chắc chắn, tôi chống lại nó.
Nhưng tôi càng chống lại người nam hay người nữ mà chối bỏ
Chúa Jêsus Christ, là Lời hơn. Hay là, hoặc anh em là thầy giảng
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hay anh em là gì đi nữa, anh em mắc nợ Đấng Christ nhiều hơn
là cộng sản. Nó ngu dốt và không biết gì về Lời. Anh em được cho
là biết. Hiểu không? Anh em có thể nhận biết rõ thời đại của chủ
nghĩa cộng sản, nhưng anh em không thể nhận biết rõ dấu hiệu
của thời đại anh em đang sống.

201 Chúa Jêsus đã phán với những người Pha-ri-si, nói, “Hỡi các
ngươi là những kẻ giả hình!” Ngài phán, “Các ngươi đi ra và nhìn
lên trời, và nói mặt trời thì đỏ và đang xuống, ngày mai sẽ xấu
trời. Nếu bầu trời trong sáng,” nói, “các ngươi nói ngày mai sẽ là
một ngày sáng sủa.” Ngài phán, “Các ngươi có thể nhận biết rõ
các dấu hiệu của thời gian, hay dấu hiệu của bầu trời và thời tiết,
nhưng những dấu hiệu của thời đại thì các ngươi không biết.”
Ngài đã ở đó, ĐấngMê-si, và họ chối bỏ Điều đó.

Còn chúng ta luôn luôn nói về chủ nghĩa cộng sản và một số
về thứ này, nhưng, dấu hiệu của thời đại, chúng ta không hiểu
được Nó. Hiểu không? Chúng ta nhìn lướt qua điều đó, bỏ qua
điều đó. Liên hiệp với nhau ngay bây giờ trong sự không tin, và
họ tiếp nhận nó, nhưng không hiểu và không thấy được dấu hiệu
thời đại mà Kinh Thánh đã nói sẽ xảy ra.

Anh em đã hiểu Điều đó không? [Hội chúng nói, “A-
men.”—Bt.] Phải kết thúc, thật nhanhbây giờ. Sắp trễ rồi, đấy.

202 Như tổ phụ của họ đã làm, họ cũng làm vậy, cũng giống như
vậy ngày hôm nay. Bây giờ, quyết định đã được đạt đến. Nó phải
được đạt đến. Anh em phải đạt đến điều đó, theo cách nào đó.
Hiểu không? Sự đóng đinh Lời một lần nữa, hay anh em sẽ làm
gì? Sự đóng đinh Lời đang ở gần. Đóng đinh và ngăn chặn Lời
được chứng thực, vì—vì lợi ích giáo phái, giống như Phi-lát đã
làm, cố gắng chuyền đi cho người nào đó. Bây giờ anh em sẽ,
như một cá nhân, sẽ làm gì với Lời được xức dầu mà được gọi là
Đấng Christ?

Ngày hômqua cũng giống vậy, Đấng Christ không hề thay đổi
đã xức dầu cho Lời trong thời đại của Nô-ê. Đấng Christ không
thay đổi đó, là—là Cây đã ở trong vườn Ê-đen; mà Ê-va đã lìa bỏ,
không ăn Cây Sự Sống nầy, để lấy cây hiểu biết; ông, bà đã lìa
bỏ Cây Sự Sống, để nhận lấy cây sự chết. Thời đại Nô-ê cũng làm
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cùng như vậy. Vào thời đại các tiên tri, họ cũng làm giống như
vậy. Trong thời Đấng Christ, họ cũng làmnhư vậy.

Và họ ở đây ngày hôm nay. Vì mỗi người nói về thời đại của
mình, và, khi điều đó được ứng nghiệm, mỗi lần họ đều lấy các
lý luận giáo phái của họ, đại loại như vậy, và sự khôn ngoan của
thế gian thay vì Lời được xức dầu của Đấng Christ. Anh em sẽ
làm gì, nhưmột cá nhân?

203 Phi-lát không bao giờ phủi Ngài ra khỏi tay ông. Tôi—tôi sắp
kết thúc, vậy hãy thật im lặng chỉ một lát. Phi-lát đã không bao
giờ phủi sạch Ngài ra khỏi tay ông. Anh em cũng sẽ không, trong
cách mà ông đã làm, thử bất cứ những kế hoạch này. Ông đã
không bao giờ làm được điều đó. Anh em biết điều gì đã xảy đến
cho Phi-lát không? Ông bị mất trí. Nó trở nên vậy khi mọi điều
ông có thể nghe là sự đóng đinh đó. Tất cả những điều ông có thể
nghe làmột cơn giận dữ,mà cuối cùng ông trở nênđiên loạn.

204 Và người ta có một huyền thoại ở Na-uy, hay không phải…
Tôi xin lỗi. Trên Thụy sĩ; nơi mà, tôi đã ở trên đó, như làmột nhà
truyền giáo. Họ tuyên bố hàng ngàn người đã tập trung tại đó,
từ khắp thế giới, vào Lễ Thương khó; nơi hố nước mà Phi-lát đã
tự tử. Cuối cùng ông ta đã tự trầm mình trong hồ nước này. Và
họ tuyên bố rằngmỗi Lễ Thương khó, vào lúc ba giờ chiều, nước
trở sang màu xanh, nó sôi sục lên từ nơi thân thể Phi-lát nằm.
Ông đã chối bỏ Nó. Vẫn còn Huyết trên bàn tay ông. Và ông từ
chối, ông đã chối bỏ; bằng nước.

Anh em không thể rửa sạch Ngài khỏi tay mình. Không có
nước, không có đủ xà phòng hơn, để có thể tẩy sạch Nó. Ngài
đang ở trên tay anh em. Anh em sẽ làm gì với Ngài?

205 Đây là điều duy nhất mà anh em có thể làm. Nếu anh em
không thể rửa sạch Ngài khỏi tay mình; anh em không thể
chuyền Ngài đến cho một người nào khác; anh em không thể
chuyền đi một cách bí ẩn. Không có cách gì trên đời. Điều duy
nhất anh em có thể làm là tiếp nhận Nó, vào lòng anh em. Đó là
cách tống khứ Ngài. Lấy Ngài khỏi tay anh em và đặt Ngài vào
trong lòng anh em, hay là lìa bỏ Ngài trên tay anh em và chịu
đựng sựPhán xét. Đó là điều duynhấtmà anh emcó thể làm.
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Kết cuộc của Phi-lát làmột kết cuộc khủng khiếp.

206 Lời nói rằng những người mà giữ Ngài trên tay họ…Tôi sắp
đọc Lời đó. Nhưng Lời chép, “Họ kêu gào với đá và núi. Họ cầu
nguyện, nhưng những lời cầu nguyện của họ đã quá trễ.” Hiểu
không? Họ kêu la, “Hãy che giấu chúng tôi khỏi mặt Đấng đang
ngự trên Ngôi, và khỏi cơn giận của Chiên Con, với Chiên Đực,
Sự Sống của Chiên Con mà đã đến. Vì, Ngày Phán xét lớn đã xảy
ra, còn ai sẽ có thể đứng nổi?”

207 Anh em nghĩ Oswald sẽ làm gì bây giờ khi hắn bước ra trước
Tòa án Tối cao, và thấy những đôi mắt giận dữ đó của hội—hội
đồng xét xử và tất cả những người đang ngồi tại đó? Hắn biết
điều gì sẽ xảy ra. Đó sẽ là một phòng hơi ngạt, hoặc một sợi
dây thừng đang treo tại đó, hay điều gì đó. Hắn phải đối mặt
với điều đó.

208 Nhưng điều gì xảy ra nếu anh em bước ra tại đó với Huyết
trên tay anh em, về sự chối bỏ? Và biết rằng địa ngục nằm trước
anh em, sự hủy diệt Đời đời; kêu gào với đá và núi; nhưng cầu
nguyện, cho những lời cầu nguyện đã quá trễ.

Trong Hê-bơ-rơ 10, “Vì nếu chúng ta cố ý phạm tội.” Tội lỗi
là “không tin.” “Nếu chúng ta đã nhận biết Lẽ thật rồi mà lại cố
ý phạm tội, biết Lẽ thật.” Anh em không phải tiếp nhận Nó; chỉ
biết về Nó. Anh em không phải có Nó, anh em chỉ…Ồ, không,
không. Hiểu không? Đã không nói, “sau khi chúng ta nhận biết
Lẽ thật rồi.”

…nếu chúng ta cố ý phạm tội sau khi chúng ta…đã nhận
biết rằng đó là Lẽ thật rồi, thì không còn có tế lễ chuộc
tội nữa,

Nhưng…chỉ có sự đợi chờ kinh khiếp về…lửa hừng,…sẽ
đốt cháy kẻ bội nghịch mà thôi,

…Vì Đức Chúa Trời đã phán rằng: Sự trả thù là của Ta,
và Ta sẽ báo ứng, ấy là—là lời Chúa phán.

209 Nếu chúng ta không tin Nó, một cách cố ý, sau khi Lẽ thật đã
được bày ra cho chúng ta, sẽ không có sự thương xót nào nữa. Sẽ
không còn sự thương xót nào được ban cho nữa.
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Hỡimục sư, đang lắng nghe băng ghi âmnày, còn điều đó thế
nào? Hỡi thuộc viên giáo hội, đang lắng nghe băng ghi âm nầy,
còn điều đó thế nào?Quý vị sẽ làmgì, nếu chúng ta cố ý không tin
Nó? Không thể rửa Nó khỏi tay mình. Anh em không thể chuyền
Nó đến các tổng hành dinh. Nó sẽ gây tác dụng ngược, ngay trở
lại đối với anh em. Anh emđã nghe Nó. Còn anh em thì sao? Làm
thế nào anh em có thể đứng nổi trong Ngày đó?

Ngài ở trên tay anh em hoặc trong lòng anh em, cái này hay
cái kia. Xin Chúa giúp chúng ta.
210 Nếu—nếu anh em có thể tưởng tượng một cuộc ám sát, và
những gì đang diễn ra trong lòng của người đó. Hắn đã làm gì?
Hắn đã tỉnh ngộ quá trễ, sau khi hắn đã làmđiều đó rồi.

Nhìn xem, hắn đã có cơ hội. Hắn được sinh là một người Mỹ
tự do. Hắn là người Mỹ. Nhưng hắn muốn bán quyền thừa kế
của hắn, để trở thànhmột người Nga, và điều đó đã gây tác dụng
ngược lại. Hắn đã kết hôn với một cô gái người Nga. Bây giờ hắn
làmột kẻ tư tưởng tự do của đảng cộng sản Cu-ba.

Tự do suy nghĩ, “Tôi làm theo ý riêng mình.” Anh em không
có tư tưởng nào đến cả. Anh em sẽ làm gì với Jêsus gọi là Đấng
Christ? Anh em không phải là người độc lập tư tưởng. Không có
suy nghĩ tự do. Hãy để cho tâm trí mà đã ở trong Đấng Christ thì
ở trong anh em.

Xin chúng ta cầu nguyện.
211 Hãy suy nghĩ những ý nghĩ này, “Nếu có những lời ngợi khen
nào, nếu có những mỹ đức nào, hãy suy nghĩ về điều này.” Giữa
vòng chúng ta sáng nay, và cũng ở trong băng ghi âm này, tôi
đang giảng. Nếu anh em có mặt tại đây sáng nay, và anh em biết
rằngmình sống không đúng với Đức Chúa Trời, và anh emkhông
được sanh bởi Thánh LinhNgài, và Đức Chúa Trời đã…

Anh em nói, “Ồ, tôi đã xưng tội.” Đó không phải là những gì
tôi đang nói về. Đức Chúa Trời đã chấp nhận điều đó chưa? Anh
em có thể nói, “Vâng, tôi, tôi đã có xưng tội, và vân vân. Vâng, tôi
tin.” Phi-lát cũng tin vậy, “Ta đã xưng tội rồi, chắc chắn, ‘Ta sẽ
làm gì với Người công bình này?’” Anh em không thể rửa Ngài
khỏi tay anh em như thế. Không, không.
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212 Anh em sẽ làm gì với Ngài? Nếu anh em không phải là một
Cơ-đốc nhân được tái sinh, với Thánh Linh đang sống trong anh
em, làm giàu có Đời sống của anh em, thì tại sao anh em không
nhận Nó bây giờ? Anh em sẽ không bao giờ rửa sạch Điều này
khỏi tay mình. Anh em sẽ không bao giờ nghe phần cuối của Sứ
điệp này. Nó sẽ vang lên suốt cho đến lúc anh em mang Sứ điệp
vào lòng mình, rằng Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay,
và cho đến đời đời không bao giờ thay đổi.
213 Trong hội chúng có thể nhìn thấy này sáng nay, sẽ có những
người ở đây nhận ra rằng mình sai trật, và muốn đưa tay mình
lên. Chúng ta không có chỗ cho sự kêu gọi đến tin nhận, nơi
này rất chật kín. Nhưng chỉ nói, “Xin cầu nguyện cho tôi, Anh
Branham. Xin Chúa giúp đỡ tôi.” Xin Chúa ban phước cho anh,
tôi thấy tay anh. “Ấy là, tôi muốn, bây giờ. Ngay tại đây tôi muốn,
trước Chúa, Ngài biết rằng tôi có tội, và tôi nhận biết tôi phạm
tội. Tôi—tôi muốn Ngài rời khỏi tay tôi; tôi muốn Ngài vào trong
lòng tôi.” Hãy đưa tay anh em lên, nói, “Xin cầu nguyện cho tôi,
Anh Branham.” Xin Chúa ban phước cho anh em. Tôi nhìn thấy,
trong số người này ở đây, có lẽ bốn mươi, nămmươi bàn tay giơ
lên ở đây.

Kêu gọi hôm nay,
Kêu gọi hôm nay,

Hãy suy nghĩ về điều đó bây giờ, đó là Ngài đang gọi. Chúa
Jêsus đang gọi. Đó là Ngài đang phán với anh chị em.
214 Các bạn đã phạm tội rất nhiều, đến nỗi lòng của mình quá
chai lì, đến nỗi các bạn thậm chí không muốn, không còn nghe
được Lời nữa chăng? Khi từng là, nhưmột cậu bé haymột cô bé,
các bạn đã nghe Nó. Các bạn đã ao ước làm điều đó, nhưng đã
hoãn Điều đó lại, và cứ chai lì và chai lì những vết cắt và những
cú kéo đó. Có phải điều đó đã đi quá xa đến nỗi các bạn không
thể nghe Nó nữa chăng? Có phải các bạn đang đứng nơi…của
mình…ở nơi mà giống như Oswald đứng sáng nay, mà các bạn
biết không? Ôi! Làm sao các bạn có thể làmđiều đó?

Còn có bàn tay nào khác không trước khi chúng ta kết thúc và
tôi sẽ dâng lên lời cầu nguyện? Bất cứ nơi nào trong tòa nhà, mà
chưa hề đưa tay lên, nói, “Anh Branham, từ lúc anh nói những
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lời cuối cùng, tôi—tôi cảm thấy điều đó.” Bất cứ người nào, ở bên
ngoài, trong những hành lang, quanh những cửa sổ, bất cứ nơi
đâu, không thành vấn đề. Cứ…
215 Xin Chúa ban phước cho cô, quý cô. Xin Chúa ban phước cho
ông, thưa ông, ông đấy. Đã có anh. Ngài ở trên…Chúa ban phước
cho bà, thưa bà. Còn ai khác không? Chúa ban phước cho bà,
thưa bà. Chúa ban phước cho anh, ở đây. Và xin Chúa ban phước
cho các cháu, bé trai, bé gái ở đằng kia. Vâng, Chúa ban phước
cho các bạn. Ở phía sau đó, thưa ông. Đúng thế.

Bây giờ chúng ta hãy suy nghĩ về điều đó giờ này. Tôi muốn
quý vị làm điều này trong lúc chúng ta hát êm dịu bài này, Jêsus
Đang Kêu Gọi. Bây giờ tôi muốn anh chị em chỉ nói, “Lạy Chúa,
xin thương xót cho con, là tội nhân, hay là một kẻ giả vờ. Con là
một thuộc viên giáo hội, Chúa ôi, nhưng con—con—con muốn
có Ngài. Con muốn có Ngài. Xin giúp con! Con sẽ—con sẽ hầu
việc Ngài. Con hứa điều đó, ngay bây giờ. Con đưa tay lên, rằng
con muốn có Ngài. Bây giờ xin Ngài dứt dấy lòng con, để con
tiếp nhận Ngài, và con sẽ tiếp nhận Ngài vào trong lòng con.”
Trong lúc chúng ta hát lời này một lần nữa, mời anh em làm
điều đó nhé?

Kêu gọi hôm nay,
Kêu gọi hôm nay,

216 Bây giờ hãy cầu nguyện theo cách riêng của mình. Cầu
nguyện giờ này. “Jêsus đang-…” Ấy là Ngài đang phán. Đó là lý
do anh em đưa tay lên.

…-êm dịu tha thiết kêu gọi hôm nay.

Jêsus đang kêu gọi, Ồ hãy lắng nghe TiếngNgài;
Hãy nghe Ngài…

Ngay bây giờ, hãy nghe Ngài. Hãy nói, “Lạy Chúa, con có tội.
Huyết Ngài ở trên bàn tay con. Con là tội nhân. Con khôngmuốn
Nó ở trên tay nữa. Con không thể rửa sạch Nó được; con đã cố
gắng, trong nhiều năm. Con sẽ không xua Ngài đi giống như Phi-
lát đã làm, và cố gắng gởi Ngài đến chomột người nào khác. Con
muốn có Ngài. Xin đến trong lòng con, ngay bây giờ, Chúa ôi. Con
tin nhận Ngài. Con thấy Ngài đang đứng ngay trước con, giống
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như một hình ảnh đang đứng đó; bởi đức tin con đang bước đi
ngay vào trong Ngài, biết rằng Ngài tha thứ cho con. Và con…
Ngài sẽ ở trong lòng con, từ giờ này trở đi.”

…hôm nay, (mọi người cầu nguyện)
Jêsus đang kêu gọi,
Ngài đang êm dịu kêu gọi hôm nay.

[AnhBranhamngânnga bài hát JêsusĐangKêuGọi—Bt.]

217 Lạy Cha Thiên thượng, sứ điệp nhỏ này chấmdứt. Và bây giờ,
sự quyết định, phiên tòa được lập ra sáng nay. Các Thiên sứ được
tập hợp vào trong phòng. Đức Thánh Linh lớn ở đây đang đưa ra
những chứng thực rằng Chúa Jêsus vẫn sống. Ngài là nguồn của
Sự sống Đời đời. Mồ mả không thể nắm giữ được Ngài, âm phủ
cũng không giữ được Ngài. Ngài đã lên trời; được khai phóng từ
âmphủ, từmồmả. VàNgài đứng giữa chúng con, ngàyhômnay.

Và các tín điều và giáo phái của chúng con đã bó buộc nhiều
người của chúng con, lạy Chúa. Tội lỗi đã trói buộc họ, nhưng
ngày hôm nay họ muốn được tự do. Họ đứng giống như Phi-lát,
và, thay vì cố gắng chuyển Ngài đến cho một người nào khác, họ
đã đưa tay lên, “Xin đến trong lòng con, Chúa Jêsus ôi. Con sẽ
không rửa Ngài khỏi con nữa. Con không thể làm điều đó. Ngài
vẫn còn trên tay con. Con chỉ rửa và rửa, và Ngài sẽ không ra
khỏi, nhưng bây giờ con tiếp nhận Ngài. Conmuốn có Ngài trong
đời sống con, và con tiếp nhận Ngài vào trong đời sống của con.
Lạy Chúa, xin tiếp nhận con vào Vương Quốc của Ngài, bằng sự
tha thứ tội lỗi con, và ban cho con đức tin để tin rằng Ngài tiếp
nhận con, Cha ôi.” Xin nhậm lời. Chúng con cầu nguyện, nhơn
Danh Chúa Jêsus Christ.

218 Và bây giờ khi các anh em cúi đầu. Đức tin, bởi đức tin…“Và,
Chúa ôi, xin Ngài giúp cho con sống thành thật. Nhưng biết rằng
Ngài hứa rằng…”

“Hễ ai đến với Ta, Ta sẽ không bỏ ra ngoài đâu. Và Ta sẽ ban
cho người Sự sống Đời đời, và Ta sẽ khiến cho người sống lại
trong những ngày sau rốt. Ai xưng Ta ra trước mặt thiên hạ, Ta
sẽ xưng người trước Cha Ta và các Thiên sứ thánh. Kẻ nào nghe,”
sự thông giải thực sự, chân thật của ThánhGiăng 5:24 ởđó, là, “kẻ
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nàomà hiểu, tin nhận Lời Ta. Kẻ nào tin nhận Lời Ta, và tin Đấng
đã sai Ta, thì được Sự sống Đời đời, và không bị gọi đến sự Phán
xét.” Anh em sẽ không đến Vành Móng Ngựa giống như Oswald.
“Song các ngươi đã vượt khỏi,” với sự tha thứ nhưng không, “từ
sự chết mà đến với Sự sống.”

219 “Lạy Chúa, con không biết như thế nào, con không biết tại
sao, nhưng—nhưng con tin điều đó đã xảy ra. Con tin điều đó,
trong lòng con, sự vô tín của con đã hết. Con có thể tự do nói ‘a-
men’ với mọi Lời mà Ngài nói, con đón nhận Nó ngay bây giờ.
Con tin điều đó.”

220 Giờ nầy anh em cúi đầu xuống. Anh em mà tin điều đó, đã
đưa tay lên trước đây một lát; và bởi đức tin anh em thấy hình
ảnh của Đấng Christ đang đứng tại đó, mà anh em sẽ ở trong. Giờ
đây anh em đang bước đi bởi đức tin, tin rằng tội lỗi của mình
đã được tha. Và từ ngày này trở đi, anh em sẵn sàng cho phép
báp-têm Cơ-đốc, anh em sẵn sàng bây giờ để bước đi với Đấng
Christ. Anh em sẽ, như là một lời làm chứng cho Ngài, đưa tay
lên lại, nói, “Bởi đức tin tôi tin Điều đó hết lòng”? Xin Chúa ban
phước cho anh em. Tốt lắm. “Bây giờ tôi tiếp nhận Điều đó. Tôi—
tôi tin nhận; tôi không thể làm điều gì được.” Chúa ban phước
cho anh em. Giống như mọi người mà tôi đã nhìn thấy. “Bây giờ
tôi tin nhận.”

221 Thấy đó, anh em không tốt, anh em đã không hề tốt, anh em
không thể tốt được, nhưng Chúa Jêsus đã chết cho những người
không tốt. “Tôi phải làm gì, Anh Branham?” Chỉ tin nhận những
gì Ngài đã làm, chỉ tin nhận những gì Ngài đã làm cho anh em.
Và giờ này bởi tin Nó và tiếp nhận Nó…

Bây giờ, tôi nghĩ, thưa mục sư, hồ nước sẽ được mở. [Anh
Neville nói, “Vâng.”—Bt.] Phép báp-têm sẽ được làm theo thứ tự,
nếu anh emmuốn được làm báp-têm.

Nếu anh em đã dùng các tước, “Cha, Con, Thánh Linh,” anh
em thực sự…Tôi nói điều này với sự kính trọng và tôn kính,
nhưng, theo cách tôi thấy điều đó, anh em không được báp-
têm. Anh em không, vì anh em không thực hiện những gì Ngài
đã phán.
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222 Ngài phán, “Hãy nhânDanh Cha, Con, và Thánh Linhmà làm
phép báp-têm cho họ.” Nếu anh em chỉ có những tước hiệu đó
được gọi trên anh em; Ngài đã không hề nói, “Hãy đi gọi những
tước hiệu này; hãy đi gọi những tên nầy.” Nó không hề được làm
trong Kinh Thánh. Nó không hề được làm theo cách đó. Nó đã,
báp-têm theo cách Chúa Jêsus phán, “Trong Danh Cha, Con, và
Thánh Linh,” đó là Chúa Jêsus Christ.

223 Phi-e-rơ, với những chìa khóa, đã nói giống như vậy; mọi sứ
đồ khác, toàn thể Hội Thánh; cho đến khi Hội nghị Nicaea ban
đầu khi giáo hội Công giáo Rô-ma được tổ chức, đã chấp nhận
những tước thay vì Danh. Anh em hoặc là được báp-têm trong
các giáo điều giáo phái Rô-ma, hay được báp-têm trong Danh
Chúa Jêsus Christ, cách này hay cách kia. Nó ở trên tay của anh
em; anh em không thể rửa sạch Nó. Nó ở đó.

Anh emđã chấp nhậnNó bây giờ. Tôi sẽ hỏi anh em, khi—khi
người đánhđànorganvàpiano chơi lại bài thánh ca cổnổi tiếng.

Lòng tin ngước lên Chúa chẳng thôi,
Ngài là Chiên Con Gô-gô-tha,
Cứu Chúa Thiêng liêng;
Xin nghe lời tôi khẩn xin,
Quăng mọi tội xa khỏi tôi,
Và để cho tôi từ ngày này
Hoàn toàn thuộc Ngài!

224 Xin đừng ai rời tòa nhà. Cứ đứngmột cách kỉnh kiền bây giờ,
chúng ta hãy đưa tay lên với Ngài giờ nầy.

Lòng tin ngước lên Chúa chẳng thôi, (và Ngài
là Lời)

Ngài là Chiên Con Gô-gô-tha,
Cứu Chúa Thiêng liêng;
Xin nghe lời tôi khẩn xin,
Quăng mọi tội xa khỏi tôi,
Ô để cho tôi từ ngày này
Hoàn toàn…(hoàn toàn và trọn vẹn, của Ngài!
Tôi đầu phục đời sống mình giờ này.)
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225 Nước sẽ được sẵn sàng trong một vài phút. Nếu anh em
không thể nhận phép báp-têm bây giờ, chúng ta sẽ báp-têm lại
tối nay.

Hãy suy nghĩ về điều đó, suốt buổi chiều, “Trên tay anh em.”
Hãy lấy Nó ra khỏi đi. Cách duy nhất anh em có thể làm, là, được
rửa trongDòngHuyết của Chúa Jêsus Christ, Đấng…Hiểu không?
Vâng, thưa quí vị. Hãy nhớ điều đó giờ này khi chúng ta cúi đầu.
Hãy hướng về Ngài bây giờ.

Đường đời rất tối tăm nầy…
226 Quyết định đang ở trong lòng anh em bây giờ. Ngài ở phiên
tòa. Lời sẵn sàng cho sự đóng đinh trên thập tự giá. Đấng Christ
ở trong phiên xử. Anh emsẽ làmgì với Jêsus gọi làĐấngChrist?

Ngài là Đấng Dẫn Dắt tôi;
Cho ngày thay đêm tối nay,
Lau khô ưu phiền, nước mắt ngay,
Cũng chẳng để bước tôi lạc loài
Lạc xa Chúa hoài.

Bây giờ hãy cúi lòng mình trước điều đó. [Anh Branham bắt
đầu ngân nga bàiĐức Tin Tôi Ngước LênNgài—Bt.]
227 Hãy suy nghĩ sâu sắc, thưa các bạn. Có thể tên của bạn là tên
cuối cùng được ghi trên Sách. Chúng ta đang ở thời kỳ cuối cùng.
Bây giờ hãy suy nghĩ thật sâu sắc. Anh em, có ai ở đây quay bỏ
Ngài không?
228 Hãy nhớ, nó có thể không bao giờ đến lần nữa. Phi-lát đã
không có cơ hội khác. Ông đã cố gắng hết sức để cứu, và ông
không thể làm điều đó. Nó đã ở trên tay ông. Còn anh em sẽ làm
gì với Lời được xức dầu dành chongày hômnay, được gọi là Đấng
Christ? 
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