
TIẾNG CỦA DẤU HIỆU

 Cứ đứng chỉ một lát trong sự Hiện diện của Chúa. Chúng ta
hãy đọc từ Lời Ngài, trong XuấtHành, chương thứ 4.

…Môi-se trả lời và thưa rằng, Nhưng, này, họ sẽ chẳng
tin tôi, cũng chẳng nghe lời tôi: vì họ sẽ nói rằng, CHÚA đã
chẳng có hiện ra cùng ngươi đâu.

Và CHÚA phán cùng người rằng, Trong tay ngươi cầm
vật chi?…người thưa rằng, Một cây gậy.

Và Ngài phán rằng, Hãy ném nó xuống đất đi. Và người
bèn ném nó xuống đất, và nó hóa ra một con rắn; và Môi-
se chạy trốn nó.

Và CHÚA bèn phán cùng Môi-se rằng, Hãy giơ tay ngươi
ra, và nắm đuôi nó. Và người giơ tay ra, và nắm lấy nó,
thì nó hườn lại cây gậy trong tay người:

Ấy để cho chúng nó tin rằng CHÚA Đức Chúa Trời của
tổ phụ mình, là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa
Trời của Y-sác, và Đức Chúa Trời của Gia-cốp, đã hiện ra
cùng ngươi.

Và CHÚA lại phán cùng người rằng, Hãy đặt tay ngươi
vào lòng. Và người liền đặt vào lòng người: và khi người
đã lấy nó ra, nầy, nó nổi bệnh phung trắng như tuyết.

Và Ngài phán rằng, Hãy đặt tay ngươi vào lòng lại. Và
người bèn đặt vào lòng lại; rồi lấy nó ra khỏi lòng người,
và, kìa, nó trở lại như thịt mình.

Và sẽ xảy ra, nếu khi nào họ chẳng tin ngươi, cũng
chẳng vâng theo tiếng của dấu thứ nhất, thì họ sẽ tin theo
tiếng của dấu hiệu sau.

Và sẽ xảy ra, nếu họ sẽ chẳng tin ngươi, hai dấu hiệu
này, cũng không vâng theo lời ngươi, thì ngươi sẽ lấy
nước dưới sông, và đổ nó tràn ra trên mặt đất khô: và
nước mà ngươi đã lấy từ dưới sông lên đó, sẽ thành máu
trên…mặt đất khô vậy.
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2 Chúng ta hãy cúi đầu để cầu nguyện. Bây giờ anh chị em nào
có lời thỉnh cầu, vào tối nay, mà anh chị emmuốn được tỏ ra cho
biết trước Chúa, cứ giơ tay lên và nói, “Lạy Chúa, xin nhớ đến
con giờ này. Con có nhu cầu.”

3 Lạy Cha trên Trời của chúng con, chúng con đang đến gần
Ngài lầnnữa tối nay, nhậnbiết rằng khi chúng con cúi đầuhướng
về bụi đất từ nơi mà chúng con đến, và, nếu Ngài còn chờ đợi,
chúng con sẽ trở về lại với bụi đất. Nhưng vớimột hy vọng phước
hạnh về lời hứa mà ở trong Đấng Christ, rằng tất cả những ai ở
trong Đức Chúa Trời thì Đấng Christ sẽ mang đi với Ngài. Chúng
con—chúng con cảmơnNgài vì lời hứa đầy vinh hiển này. Và con
cầu nguyện, Đức Chúa Trời ôi, rằng Ngài sẽ nhớ đến mỗi người
trong họmàđã giơ tay lên, con cũng giơ tay lên, Chúa ôi.

4 Con đang cầu nguyện, tối nay, để trong sự kết thúc của thời
đại đức tin này, để Ngài sẽ ban cho dân sự đức tin như vậy tối
nay, hầu cho Chúa Jêsus sẽ là rất thật với mỗi người trong chúng
con, để sẽ không cómột người yếu đuối giữa vòng chúng con sau
tối hôm nay. Xin cho mọi tội nhân nhận biết rằng mình ở trong
sự Hiện diện của Chúa Jêsus, và rồi sẽ ăn năn tội lỗi củamình, và
dâng tấm lòng của mình cho Ngài, và được đầy dẫy Thánh Linh,
trong những thì giờ xấu ác cuối cùng này, như chúng con thấy nó
giống nhưmột cái bóng khổng lồ đang bò trên trái đất.

5 Chúng con cầu nguyện, Đức Chúa Trời ôi, cho sự hướng dẫn
Thiêng liêng, tối nay, cho việc nói và cho việc nghe. Xin Đức
Thánh Linh nhận lấy buổi nhóm giờ này và bẻ Bánh Sự Sống cho
mỗi người trong chúng con như chúng con có nhu cầu, vì chúng
con cầu xin điều đó trong DanhNgài. A-men.

Xin mời ngồi.

6 Tôi đang tin cậy rằng tối nay chúng ta sẽ có thể đạt tới điều
mà chúng ta đang cố gắng làm cho dân sự thấy, thực—thực tại
của đức tin nơi Đức Chúa Trời.

7 Bây giờ, chiềumai vào lúc hai giờ bamươi, tất cả những ai có
thẻ cầu nguyện sẽ được cầu nguyện cho. Và rồi chắc chắn rằng
không người nào bị để lại, không có thẻ cầu nguyện, mỗi đêm
chúng tôi phát ra một số thẻ cầu nguyện. Và anh ấy sẽ phát ra
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chúng lần nữa ngày mai, khoảng…Tôi cho là, khoảng một giờ ba
mươi hay gần như thế, ngay trước khi buổi nhóm bắt đầu. Và
tất cả những người muốn được cầu nguyện cho, bất cứ ai trong
những người thân yêu của anh chị em, hãy để họ đến và nhận
thẻ cầunguyện.Họ chắc chắn sẽ được—được chàomừng vớimột
thẻ cầu nguyện. Và chúng ta sẽ…
8 Tôi muốn cầu nguyện cho dân sự, bằng cách đặt tay trên họ
và cầu nguyện cho họ. Vậy thì nếu đức tin của các bạn không
thể đứng lên trong sự Hiện diện của Chúa Jêsus và nhận lãnh
Ngài làm Đấng Chữa Lành củamình, và các bạn chỉ tin rằng nếu
chúng tôi sẽ cầu nguyện và đặt tay trên các bạn, mà điều đó sẽ
giúp ích, ồ, chúng tôi chắc chắn ở đây để làm bất cứ điều gì mà
các bạn muốn.
9 Lý do mà tôi hoãn điều đó lại cho đến khi trễ, lâu, thấy rằng
mọi người mà tôi có thể, để có thể đến và hiểu được Đức Chúa
Trời trên những cơ sở đó. Và chúng tôi không có quá nhiều. Có…
Tòa nhà thì không lớn, và vì vậy chúng tôi không chứa được quá
nhiều người. Và chúng tôi có thể dành chiều mai và cầu nguyện
cho tất cả những người mà chúng ta có tại đây, đưa buổi chiều
vào chomục đích đó, để cầu nguyện cho người đau.
10 Và chúng tôi ở đây để làm bất cứ điều gì mà chúng tôi có thể
để giúp cho cuộc sống của quý vị tốt hơn một chút, làm nhẹ đi
gánhnặng, trong cuộc hành trìnhnàymà chúng ta đangđi lại.
11 Và rồi bất cứ lúc nào, mà bất cứ người nào cảm thấy rằng—
rằng họ muốn đến với Chúa Jêsus, cho dù phần hầu việc gì đang
diễn ra đi nữa, các bạn đến ngay lúc đó. Đừng chờ đợi cho đến
khi có sự kêu gọi tin nhận. Đừng chờ đợi cho đến khi có lời mời
được đưa ra. Bạn đến ngay lúc đó, tiếp nhận Đấng Christ, và đến
ngay lên và xưng nhận Ngài ngay lúc đó. Vì đó là mục tiêu chính
của chúng tôi đang ở đây, là để thấy những linh hồn được sanh
ra vào trong Nước Đức Chúa Trời.
12 Và bây giờ, ngày mai là Chúa Nhật, và các hội thánh, sẽ có
trường Chúa Nhật. Lý do chúng ta có những buổi nhóm vào buổi
chiều, vào Chúa Nhật, là để chúng ta sẽ không làm gián đoạn
buổi nhóm chút nào. Chúng ta tin rằng mỗi Cơ-đốc nhân nên có
một—một hội thánh nhà để họ đi đến. Mỗi Cơ-đốc nhân nên gặp
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nhau ở đâu đó với những người tin. Và bất cứ nơi nào các bạn
gặp nhau, đó đều là nhà thờ.

13 Bây giờ, nếu tôi sống ở đây, tôi sẽ thuộc về một trong những
hội thánh này ở đây, mà nhữngmục sư này ở đây, đang cộng tác,
đại diện. Tại sao? Bởi vì họ đang ngồi ở đây trên bục giảng, để
được thấy tất cả dân sự, để họ tán thành những gì đang diễn ra.
Họ tin vào loại chức vụ này, sự chữa lành Thiêng liêng, phép báp-
têm bằng Đức Thánh Linh, và vân vân. Họ ở đây để làm chứng
điều đó. Họ là người đã mời tôi đến đây, để có thể chức vụ Chúa
đã ban cho tôi có thể giúp ích hội chúng của họ.

14 Vậy thì đó là một mục sư đích thực, mà đang nhìn ra tìm
kiếm những lợi ích thuộc linh mà ông có thể, về mọi việc Đức
Chúa Trời đang làm, mà ông đang cố gắng hết sức để giúp đỡ hội
thánh của mình để tiến lên vì Đức Chúa Trời. Tôi chắc chắn lấy
mũ ra trong sựngưỡngmộdành chomộtmục sưnhư thế.

15 Và những người này, cũng phải làm điều đó dưới sự khó
khăn. Anh em có thể tin đó là thật. Họ phải làm nó dưới sự khó
khăn. Và tôi—tôi chắc chắn biết ơn những con người vĩ đại như
vậy của Đức Chúa Trời, những người mà đang muốn nhận lấy
chỗ của họ và nhiệm vụ của họ dựa trên sự tin chắc của họ, và—
và tin. Đức Chúa Trời luôn ban phước cho họ!

16 Và tôi tin chắc rằng họ sẽ đem lại sự ích lợi cho anh em. Bây
giờ, nếu bạn là người lạ ở đây, tìm thấy nơi những anh em này
có nhà thờ của họ, nơi họ ở. Hãy đến thăm họ ngày mai. Họ sẽ
có những buổi nhóm đặc biệt, và có những mục sự truyền đạo
ở đây mà sẽ giảng tại những nhà thờ khác, và như nó đã được
thông báo. Vậy hãy ở chỗ họ ngàymai.

17 Và rồi chiều mai, nếu các bạn muốn đến với buổi nhóm bế
mạc, chúng tôi chắc chắn sẽ vui mừng vì sự có mặt của các bạn.
Tất cả các giáo hội, các giáo phái, nó dành cho mọi người. Mọi
người được chàomừng: Giám Lý, Báp-tít, Trưởng Lão, Ngũ Tuần,
hội thánh của Đấng Christ, hội thánh của Đức Chúa Trời, Công
giáo, Chính thống giáo Do Thái, vô thần, bất kể bạn là ai. Chúng
tôi thì…Bạn được mời đến.

“Bạn nói, ‘Vô thần à’?” Vâng, thưa quý vị.
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18 Nếu một người vô thần sẽ đến trong buổi nhóm và ngồi
xuống và cư xử đàng hoàng, người ấy thật sự được chào mừng
như bất cứ người nào khác. Đúng. Điều gì đó, đó là những gì
chúng ta muốn có người đó ở đây, mà điều gì đó có thể được
thực hiện để sẽ giúp đỡ người đó thấy lỗi lầm của mình, và đến
với Chúa. Vì chúng ta…Chắc chắn vậy.

19 Bao nhiêu người đã từng đọc khải tượng nhỏ mà tạp chí
Những Doanh Nhân Cơ-đốc đã xuất bản, và tôi tin một vài tạp
chí nữa-…, của, Nhìn Qua Bức Màn Của Thời Gian? Vậy thì điều
đó có thực, thưa bạn. Bạn không thể đủ sức để bỏ qua điều đó.
Tôi—tôi đã là một người khác biệt kể từ đó. Tôi biết điều đó là
thật, vì thế tôi—tôi—tôi thật sự tin rằng không người nào trong
các bạn sẽ bỏ lỡ Thiên đàng tuyệt vời đó mà Đức Chúa Trời ban
cho những người tin. Nếu bạn tin, bạn đã hoàn tất điều gì trên
đất ở đây? Vì, bạn không biết giờ nào bạn sẽ phải lìa khỏi thế gian
này. Nhưng bạn biết một điều, bạn chắc chắn sẽ phải lìa khỏi nó.
Vì thế nếu đó là thật, thì chúng ta chẳng nên ngu dại nhất để cố—
cố có được đúng như…Chúng ta không thể có đủ sức để lấy đi bất
cứ loại cơ hội nào. Đấy, chỉ nên nhớ, hãy tin Lời Đức Chúa Trời
và mọi lời hứa trong Nó.

20 Cứ suy nghĩ, điều gì khiếnmọi sự đau ốm,mọi bệnh tim, mọi
cái chết, mọi rắc rối, mọi đau buồn, đứa trẻ bị động kinh này,
tất cả những sự này, què quặt, đui mù, mọi bệnh viện được xây
dựng? Bởi vì một người chỉ không tin một phần của Lời. Đó là
Ê-va. Sa-tan chỉ phủ bọc điều đó với bà. Không trích dẫn, nhưng
phủ bọc nó với bà, nói, “Chắc chắn…Chúa quá tốt lành.”

21 Các bạn nghe quá nhiều ngày hôm nay về nó hiện hữu, Đức
Chúa Trời là một Đức Chúa Trời tốt lành. Ngài là một Đức Chúa
Trời tốt lành, nhưng hãy nhớ Ngài là Đức Chúa Trời thánh khiết,
một Đức Chúa Trời mà không thể bỏ qua tội lỗi. Hình phạt đã
được trả giá cho, và bạn phải chấp nhận nó trên nền tảng của
Ngài. Và nên nhớ, Ngài là một Đức Chúa Trời nổi giận, một Đức
Chúa Trời của sự thạnh nộ. Và bạn sẽ đứng trước một Đức Chúa
Trời nổi giận, không chỉ là một Đức Chúa Trời nhân lành và
thương xót. Tối nay Ngài là Đấng Cứu Rỗi của bạn; Ngày đó Ngài
là Đấng Phán Xét của bạn.
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22 Vì vậy hãy tin chắc rằng bạn không để lại một việc nào
làm nửa chừng, thưa bạn. Nó—nó sẽ không…Nó không trả giá.
Đừng—đừng chỉ hành động điều đó cách cẩu thả. Hãy tin chắc,
chắc chắn bội phần, bởi vì bạn không có được dịp khác. Đây là
cơ hội duy nhất của bạn, trong khi bạn còn ở trên đất. Hãy nhớ
người giàu và La-xa-rơ.

23 Có một vực sâu lớn giữa bạn và Ngài, mà không người nào
từng vượt qua, hay sẽ băng qua. Hiểu không? Khi bạn—khi bạn
chết, thế là xong. Tôi biết nhiều người tuyên bố rằng họ cầu
nguyện cho bạn ra khỏi những nơi đó, nhưng bạn đừng bao
giờ tin điều đó. Điều đó trái ngược với Lời Đức Chúa Trời. Hiểu
không? “Cây dựa vào hướng nào, nó sẽ ngã về hướng đó.” Và
Chúa Jêsus đã phán, chính Ngài, rằng, “Có một vực sâu, mà, khi
một người đã chết và đi đến địa ngục, người đó có thể không
(không bao giờ) đến Thiên đàng. Không người nào đã từng băng
qua nó được, và sẽ không bao giờ.” Điều đó không có gì tranh cãi
nữa, như tôi đã đề cập đến. Khi Chúa Jêsus đã phán đó là nó, thì
tất cả về nó chỉ thế thôi.

24 Vì vậy chỉ nhớ, bây giờ là dịp tiện của bạn, và tối nay có thể
là cơ hội cuối cùng của bạn.

25 Bạn có thể hiểu thấu những gì đang xảy ra không? Ước gì
bạn có thể thật sự thấy điều đó! Tôi hi vọng quý vị không nghĩ
rằng việc nói như thế, rằng tôi đang cố gắng chi phối các bạn để
nhìn vào người nào đó, hay tin người nào đó. Tôi không đang
làm thế, thưa bạn. Tôi đang cố gắng làm cho bạn tin Đấng đó là
ai mà chúng ta đang ở trong sự Hiện diện bây giờ. Chúa Jêsus
Christ, chính Đức Chúa Trời mà sẽ đoán xét bạn vào Ngày đó,
thì ở đây đang nhận diện chính Ngài trong sự hiện diện của
bạn, chính điều mà Ngài đã hứa Ngài sẽ làm trong những ngày
sau rốt này.

26 Tôi nghĩ Anh Price, sáng nay tại bữa điểm tâm, đưa ra một
minh họa tốt như vậy về việc đến một góc phố, rồi phải quay
lại một khúc quanh. Anh chị em đã thích thú điều đó không?
[Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Chắc chắn vậy. Nó được đặt rất,
rất đúng chỗ.
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27 Bây giờ, nên nhớ, đôi khi tại lối rẽ, nhưng chúng ta hãy nhớ
chúng ta phải rẽ những góc này. Tôi đã giảng về điều đó, một lần,
và đã gọi nó là, Những giao điểm. Chúng ta đụng phải một giao
điểm, rất thường, chúng ta phải đi lối này và đi quanh những
lối khác.
28 Vậy thì tối nay, dành cho vài phút tiếp theo, tôi muốn lấy chủ
đề về—về: Tiếng Của DấuHiệu. Và bây giờ quang cảnh của chúng
ta mở ra, tối nay, trong Sách Xuất Hành, và xuất hành có nghĩa
là “được đi ra; được đem ra.” Bây giờ các bạn cố gắng lắng nghe
kỹ như có thể được.
29 Tôi muốn giảng với anh em lúc nào đó, anh chị em là một
cử tọa tốt quý, nhưng tôi chỉ không có tiếng nói. Chỉ hơi căng
một chút về điều đó, và tôi biết nó sẽ là điều gì. Tôi đã phải nghỉ
ngơi một chút lúc này, trong khoảng tám hay mười ngày, trước
khi tôi bắt đầu buổi nhóm kế tiếp. Đấy, thật không phải là buổi
nhóm này ở đây. Nó là buổi nhóm, ngày này đến ngày khác, tuần
này đến tuần khác, tháng này đến tháng khác, nămnày đến năm
khác, đấy, anh chị em có thể hình dung.
30 Và nghĩ về tất cả những lúc, năm này đến năm khác, không
bao giờ có một lần Ngài đã từng nói điều gì ngoài những gì là
lẽ thật hoàn toàn, chính xác; trong mọi ngôn ngữ, khắp cả thế
giới, bảy lần. Hiểu không? Không người nào, không nơi nào, có
thể nói ngoài những gì nó đã xảy ra một cách chính xác, hoàn
toàn đúng giờ, mọi lần. Khi Ngài phán một điều nào đó sẽ xảy
ra, nó đã xảy ra thật chính xác cách đó. Nói nó trong các tuần và
các tháng, và các năm, thậm chí, ngay trước khi nó xảy ra, và nó
luôn luôn hoàn toàn chính xác. Không hề sai một lần, và nó sẽ
không bao giờ sai, vì đó là Đức Chúa Trời. Vậy thì, tôi có thể sai,
như một con người. Đừng bao giờ nhìn xem tôi như một gương
mẫu, bởi vì tôi—tôi chỉ như anh em, chỉ là một tội nhân được
cứu bởi ân điển. Nhưng ấy là Đức Chúa Trời, đấng siêu nhiên,
đấy, đang chứng thực chính Ngài. Ngài không phải làm điều đó,
nhưng Ngài đã hứa Ngài sẽ làm nó.
31 Chúa Jêsus đã chữa lành bởi vì những điều đó có thể làmứng
nghiệm Lời. Ngài đã làm điều đó bởi vì rằng Lời của Đức Chúa
Trời sẽ được ứng nghiệm.
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32 Đó là những gì Ngài đang làm ngày hômnay, để Lời đó có thể
được ứng nghiệm, mà tôi đã trích dẫn cho anh em, đêm này đến
đêm khác.

33 Bây giờ để ý thế thì khi sự Hiện diện của Ngài ở gần, Nó, chắc
chắn, Nó mang đến sự cảm động. Như tôi đã nói sáng nay, “Bất
cứ điều gì không có cảm xúc thì chết.” Và bất cứ tôn giáo nào mà
không có được một ít cảm xúc với nó, thì tốt hơn anh em nên
chôn nó đi, nó đã chết. Nó mang cảm xúc. Ngài làm cho chúng
ta sống lại. Nhưng khi chúng ta được sống lại, chúng ta hãy nhớ
Điều Gì làm cho chúng ta sống lại. Nó đã làm gì? Chính là sựHiện
diện của Đức Thánh Linh, Chúa Jêsus Christ ở giữa chúng ta, cho
thấy chính Ngài rằng Ngài vẫn sống. Không phải thân thể xác
thịt; khi đó, thân thể xác thịt trở về từ Thiên đàng, thời gian sẽ
không còn nữa. Đó là tất cả. Và chúng ta biết rằng chúng ta đang
ở trong, đang sống trong những ngày sau rốt, khi những điều
này xảy ra.

Vậy thì, Đức Chúa Trời đã có những cuộc xuất hành trước
đó. Có…

34 Mọi thứ đi lại trong bộ ba, với Đức Chúa Trời. Đức Chúa
Trời được hoàn thiện trong một bộ ba. Sự đến lần đầu của Đấng
Christ, để cứu chuộcNàng Dâu của Ngài; sự đến lần hai của Đấng
Christ, để rước Nàng Dâu của Ngài; sự đến lần thứ ba của Đấng
Christ, vớiNàng Dâu của Ngài, để cai trị Thiên hi niên. Tất cảmọi
thứ vận hành trong nhóm ba.

35 Bây giờ, đã có, sẽ có, ba cuộc xuất hành. Một trong số chúng,
Đức Chúa Trời đã mang họ vào một con tàu, cho một cuộc xuất
hành, một chuyến đi trên trái đất. Lần tiếp theo, Đức Chúa Trời
đưa họ ra khỏi—khỏi Ai Cập. Và lần kế tiếp, Đức Chúa Trời đưa
họ lên. Vào, ra, lên! Cuộc xuất hành tiếp theo sẽ đi lên. Chúng ta
đang đốimặt vớimột cuộc bây giờ, thời giờ đi lên.

36 Giống như một cuộc sống cũng làm điều tương tự. Chúng ta
đi vào đời sống, chúng ta đi ra khỏi đời sống, sống lại với sự sống,
thật giống hệt như vậy. Vì vậy chúng ta thì…

37 Quang cảnh của chúng ta mở ra tối nay ở sự xuất hành, và
Đức Chúa Trời đã chuẩn bị lấy dân tộc củaNgài.
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38 Y-sơ-ra-ên là một dân tộc. Đức Chúa Trời không đối xử với Y-
sơ-ra-ên như một cá nhân. Y-sơ-ra-ên là một dân tộc, luôn luôn
giải quyết với họ. Và trong những ngày sau rốt, sau khi sự—sự
ra đi của Hội thánh, thì Đức Chúa Trời sẽ cứu Y-sơ-ra-ên như
một dân tộc. Bây giờ nó đang ở quê nhà, sẵn sàng cho nó. Và
họ sẽ được cứu, Kinh Thánh nói, “Một quốc gia sẽ được sinh ra
trongmột ngày.” Đức Chúa Trời không đối phó với người Do Thái
như một cá nhân. Ngài đối xử với họ như một dân tộc, Y-sơ-ra-
ên, luôn luôn, bởi vì nó là dân tộc của Ngài.

39 Và ở đây, Ngài đang cố gắng đưa dân tộc của Ngài ra khỏi
một đất nước, trong một cuộc xuất hành, đưa dân Ngài khỏi sự
phán xét.

40 Và chính những dòng nướcmà đã nhấn chìm thế giới, đã cứu
Nô-ê. Hiểu không? Và chính Đức Thánh Linh, mà ngày nay dân
chúng đang chối bỏ, sẽ nhận lãnh Hội thánh và đưa Nó lên, và
mang sự phán xét đến trên những người không tinNó.

41 Chúa Jêsus đãphán, khi họ gọiNgài, “Bê-ên-xê-bun,” nói cách
khác, Ngài là “một thầybói,” họ…Ngài đãphán, “Ta sẽ tha thứ cho
các ngươi vì điều đó,” (Con người, của lễ đã không được dùng.)
“nhưng khi Đức Thánh Linh đến để làm điều tương tự, một lời
nói chống lại Nó sẽ không bao giờ được tha thứ trong đời này
cũng như đời sau.”

42 Nó phải bị từ chối, và rồi sự phán xét đụng đến sau đó. Hãy
xem, sự rắc rối là chúng ta…

43 Nhắc tôi nhớ đến một câu chuyện đã từng đọc một lần, về
một người thủy thủ già đến từ biển, và một—một nhà thơ trẻ
người Anh định đi biển. Và vì vậy nhà thơ đã viết nhiều về biển,
nhưng anh chưa bao giờ nhìn thấy nó, vì vậy anh trên đường
đi xuống. Và thủy thủ già nói với anh ta, với ống điếu ông ngậm
trongmiệng, nói, “Anhđi đâu, hỡi người bạn tốt của tôi?”

44 Anh nói, “Tôi đang đi đến biển.” Anh nói, “Tôi chưa bao giờ
nhìn thấy nó. Tôi đã viết về nó và những gì người khác đã nói,
nhưng,” nói, “ồ, tôi rất xúc động biếtmình đang ở gần biển.” Anh
nói, “Ồ, ngửi thấy nước muối mặn của nó! Nhìn thấy những cột
buồm lớn, màu trắng xuất hiện trên đỉnh của nó, và bầu trời
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xanh phản chiếu, và nghe những con mòng biển khi chúng bay
qua, ồ, tôi rất phấn khích với ý tưởng được thấy nó!”

45 Người thủy thủ già nói, “Tôi đã được sinh ra trên nó, sáu
mươi năm trước, tôi không thấy có gì đẹp đẽ về nó.” Thấy đó,
ông đã nhìn thấy rất nhiều về nó cho đến nỗi nó trở nên bình
thường với ông.

46 Bây giờ, đó là vấnđề củahội thánhNgũTuầnngàynay.Người
ta thấy rất nhiều về Đức Chúa Trời, cho đến nỗi Đức Chúa Trời
đã trởnên thông thườngđối với họ. Đừngbao giờ đểnónhư thế!

47 Cách đây không lâu, ở Louisville, Kentucky. Nơi tôi sanh ra,
Jeffersonville, Indiana, nó nằm bên kia sông. Một phụ nữ đang
đi vào trongmột cửa hàng bán đồ rẻ tiền. Và cô ấy đã…bồngmột
bé trai trên tay, và cô ấy đã đi đến quầy và trở nên điên loạn.
Cô ấy sẽ chọn lên một cái gì đó, chỉ nó cho cậu bé; nó chỉ ngồi
và nhìn chằm chằm. Cô ấy đi đến một quầy khác, và chọn một
thứ gì đó, đưa nó cho cậu bé; nó chỉ nhìn chằm chằm. Và sau
một lát, cô ấy đã lấy một cái chuông nhỏ và bắt đầu rung nó kêu
leng keng, và cậu bé chỉ nhìn chằm chằm. Và cô ấy bèn la lên,
và vung tay lên. Và những người trong cửa hàng mười xu đang
nhìn cô ấy, vì vậy họ đến gặp cô để tìm hiểu xem có chuyện gì
không ổn.

48 Cô nói, “Tôi có…Con trai nhỏ của tôi,” nói, “nó chỉ mới ba
tuổi.” Và nói, “Tôi…Đột nhiên, cách đây khoảng một năm, nó bị
và cứ ngồi nhìn vào khoảng không.” Và nói, “Tôi—tôi đã đem nó
đến bác sĩ,” và nói, “và bác sĩ đã kê đơn thuốc trị liệu nào đó và
các thứ.” Và nói, “Và bác sĩ đã bảo tôi, hôm nay, rằng ông nghĩ nó
đã tốt hơn. Nhưng,” nói, “nó chẳng tốt hơn.” Nói, “Tôi đã rung
lắc mọi thứ trước nó, mà hấp dẫn đối với một đứa bé ở tuổi nó,
chú ý. Mọi thứ mà thu hút một đứa trẻ ở tuổi của nó, tôi đã rung
lắc trước mặt nó, mà nó cứ ngồi và nhìn chằm chằm vào không
trung.” Nói, “Nó chẳng tốt hơn.”

49 Đó là điều gì đó giống như giáo hội Ngũ Tuần. Đức Chúa Trời
đã rung lắcmọi ân tứ, trong Kinh Thánh, trướcmặt họ, và họ vẫn
ngồi và nhìn chăm vào khoảng không, thật giống như đó là điều
gì sai trật. Đó là lúc mà chúng ta thức tỉnh, thưa các bạn, trước
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khi đã quá trễ. Nên nhớ, Đức Chúa Trời không lắc những ân tứ
đó trừ khi Ngài đang cố thu hút sự chú ý của các bạn.

Đức Chúa Trời đangmangmột dân ra khỏimột nước.
50 Thật giống như Ngài đang làm bây giờ, sẽ mang Nàng Dâu ra
khỏi giáo hội, để lạimột dân sót lại của dòng dõi người nữ. Người
được Chọn sẽ đượcmang ra khỏi hội thánh. Hội thánh xác thịt sẽ
ở lai đây qua đại nạn. Dân được chọn đó ở vào thời điểm nào đó
được gọi là “dân sót lại, được chọn, được tuyển lựa.”
51 Chúng ta hãy xem Ngài đã làm như thế nào lúc đó, bởi vì
Ngài không bao giờ thay đổi đường lối của Ngài về việc làm các
sự việc. Đức Chúa Trời có một cách để làm các sự việc, và đó là
cách Ngài làm điều đó, và đó là cách đúng đắn, luôn luôn. Thấy
cách Ngài đã làm nó, và Ngài đã làm theo cách đó, và rồi chúng
ta có thể nhìn qua điều này.
52 Bây giờ, tôi là một nhà nghiên cứu các loại hình bóng, chắc
chắn vậy. Tôi không được học hành. Tôi phải nhìn lại và thấy
những gì Ngài thật sự làm. Và chúng ta được dạy rằng, “Cựu Ước
là cái bóng của những điều sắp xảy ra.” Vì vậy, nếu tôi nhìn ở đây
và không hề nhìn thấy bàn tay của tôi, và tôi đã nhìn thấy bóng
của bàn tay mình, và tôi có năm ngón tay, tôi có thể có một ý
tưởng hay nào đó mà khi bàn tay tôi có ở đó, tôi đã có năm ngón
tay. Vì vậy những gì đã xảy ra với họ là ví dụ về cách Đức Chúa
Trời làm các sự việc, cách Ngài làmnó bây giờ.
53 Và cáchNgài làm,Ngài khôngbao giờ thay đổi từ điều đó.Mỗi
thời, qua Kinh Thánh, Ngài không bao giờ thay đổi cáchNgài làm
các sự việc. Liên tục như vậy, bởi vì cách làm đầu tiên của Ngài
là cách hoàn hảo. Bởi vì, Ngài không thể có cách nào khác, bởi
vì Ngài là hoàn hảo, và, Ngài, mọi đường lối của Ngài đều hoàn
hảo. Hãy xemNgài đã làmđiều đó như thế nào.
54 Môi-se đã được kêu gọi và được định sẵn để đảm nhận công
việcmàôngđã có, ông đã—ôngđãnhận lấy. Đức ChúaTrời…
55 Bây giờ, tôi nghĩ, nếu các bạn thứ lỗi…Và tôi không nói điều
này một cách hấp tấp. Tôi chỉ nói, trong bục giảng này, tôi—tôi
không biết gì và không muốn biết gì ngoài Đức Chúa Trời. Bây
giờ, tôi nghĩ đó là nơimà các anh emMưa CuốiMùa của chúng ta
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đã bị nhầm lẫn, đấy, họ đặt tay lên nhau và biến họ thành những
nhà tiên tri và vân vân. Vậy thì, đó không phải là Kinh Thánh.
“Ân tứ và sự kêu gọi không có sự hối cải.” Bạn được sinh ra cho
dù bạn là ai. Ngay từ đầu, bạn là những gì bạn là.
56 Hãynhìn họnhữngngười Pha-ri-si trongnhữngngày đã qua.
Họ chỉ có một chút ánh sáng, bởi vì họ có thể…đã có luật pháp,
và họ sống theo luật pháp, nhưng sâu thẳm trong lòng họ lại đen
tối hết sức.
57 Và có một người phụ nữ nhỏ bé, một gái điếm, tương lai của
bà…đời sống trước đây ở trên đây thì đen tối hết sức, bà mang
tiếng xấu, nhưng tận trong lòngbàđãđượcđịnh sẵnvới Sự sống.
58 Và khi Chúa Jêsus, là Lời, đã xuất hiện, những người Pha-ri-
si đó nói, “Người này là Bê-ên-xê-bun.” Nó đã làm gì? Nó bôi đen
những gì ánh sáng nhỏ bé họ đã có.
59 Chúa Jêsus phán, “Các ngươi thuộc về cha của các ngươi, là
ma quỷ, và các ngươi làm công việc của nó.”
60 Nhưng khi người đàn bà nhỏ bé, hôi hámnày đến, và bà thấy
Lời của Đức Chúa Trời, bà đã biết Điều đó. Bà đã không sống Nó,
nhưng bà đã biết Nó. Và ngay sau đó khi Nó phán với bà, bà nói,
“Tôi nhận biết Ngài là một Đấng Tiên Tri.” Và Ngài…Bà nói, “Tôi
biết ĐấngMê-si sẽ làm điều này.”

Và Ngài phán, “Ta là Đấng ấy.”
61 Nó đã làm gì? Nó làm sạch vết đen và làm cho tất cả đềumàu
trắng. Tại sao? Có một hạt giống đang nằm ở đó, một hạt giống
được định trước đã ở trong…Đó là suy nghĩ của Đức Chúa Trời
trước khi sáng thế.
62 Chỉ cómột hình thức của Sự sốngĐời đời. Nếu bạn có Sự sống
Đời đời, thì bản thân bạn đã ở trong suy nghĩ của Đức Chúa Trời
trước khi thế giới được tạo ra. Bạn là một thuộc tính trong suy
nghĩ của Ngài, bởi vì Đời đời không bao giờ bắt đầu hoặc không
bao giờ có thể kết thúc. Bạn là một phần trong sự kiểm soát và
quản lý của Đức Chúa Trời, luôn luôn. Nó chỉ đang phản ánh.
Nó đang trở thành bây giờ. Họ có thêm một bức tranh để phát
triển, đó là cái chết, sau đó âm bản trở thành dương bản, rồi bạn
ở trong Nàng Dâu và với Đấng Christ, như Ngài nghĩ. Như vợ
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chồng, ngày nay, vì vậy Đức Chúa Trời, Đấng Christ và Hội thánh
sẽ nhưnhau. Bây giờ, người được chọn, được kêu gọi!

Môi-se được sinh ra, “một đứa trẻ khôi ngô.”
63 Kinh Thánh nói, rằng, một trong các nhà tiên tri, Giê-rê-mi,
Đức Chúa Trời đã phán, “Trước khi ngươi được hình thành trong
bụng mẹ ngươi, Ta đã định cho ngươi làm một nhà tiên tri cho
dân tộc.”
64 Giăng Báp-tít, tại sao, ông được xác định trong lời Kinh
Thánh. Ê-sai, bảy trăm mười hai năm trước khi ông đến, đã nói,
“Người là tiếng của người đang kêu trong đồng vắng, ‘Hãy dọn
đường cho Chúa!’” Và khoảng bốn trăm năm trước khi sự xuất
hiện của ông, một lần nữa chúng ta thấy, Ma-la-chi nói, “Kìa,
Ta sai sứ giả của Ta đến trước mặt Ta, để chuẩn bị con đường
trước Chúa.”
65 Hãy xem, ông đã được định trước. Và tất cả những chức vụ
đó của Đức Chúa Trời cũng vậy, nếu họ được kêu gọi thuộc về
Đức Chúa Trời.
66 Nếu họ được đào tạo về nó, thì đó chỉ là bia đỡ đạn, đấy, nó
không thể là gì cả. Nếu đó là một người được phiếu ăn, thì bạn
bán quyền thừa kế củamình cho được phiếu ăn, bạn sẽ thỏa hiệp
để đi với một tổ chức hoặc một nhóm nào đó. Nhưng nếu đó là
thuộc về Đức Chúa Trời, bạn sẽ đứng về phía Lời đó, bất chấp,
bởi vì bạn được sinh ra để đứng về phía Nó.
67 Môi-se, không ai khác có thể thay thế ông. Không ai khác có
thể làmcông việc đó. Ôngđãđược phong chức để làmđiềuđó.
68 Và, hỡi anh em, chị em, nếu anh chị em có được Sự sống Đời
đời, anh chị đã được định trước để làm một điều nào đó. Có thể
là một bà nội trợ giỏi, có thể là một điều gì khác, nhưng không ai
có thể thay thế vị trí của bạn. Đức Chúa Trời đã tạo cho bạn một
địa vị. Đừng cố chiếm chỗ của người khác. Đó là sự mạo danh
xác thịt, đấy, cho thấy có gì đó sai với bạn. Hãy là những gì bạn
đang có, hoàn toàn chính xác. Đừng là gì khác.
69 Bây giờ, bây giờ chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời đã ban
cho Môi-se những dấu hiệu để chứng minh những lời tuyên bố
và lời kêu gọi.
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70 Vàmọi dấu hiệu thật, mọi dấu hiệu thật, mà được gửi đến từ
Đức Chúa Trời, có…có một tiếng nói đằng sau nó. Bây giờ đừng
thất vọng. Đây là bài học cuối cùng của tôi về điều này, đấy. Mọi
dấu hiệu thật…Bây giờ chúng ta có những dấu hiệu không phải
từ Đức Chúa Trời; Sa-tan có thể gần như mạo nhận bất cứ điều
gì mà hiện có. Nhưng một dấu hiệu đúng, được gửi từ Đức Chúa
Trời, có Tiếng nói của Đức Chúa Trời đằng sau nó.
71 Đức Chúa Trời đã phán với Môi-se, “Nếu họ không tin tiếng
nói của dấu hiệu thứ nhất, thì hãy làm dấu hiệu khác này trước
họ. Và rồi nếu họ không nghe điều đó, cứ lấy nước và đổ nó trên
mặt đất.” Và đó là một dấu hiệu cho thấy họ sẽ bị ướt đẫm ở đó
trong máu của chính họ.
72 Hãy lưu ý, và cũng giống như Ngài đã phán, “Hãy phủi bụi
dưới chân ngươi. Ngày đó, Sô-đôm và Gô-mô-rơ sẽ được tha thứ,
hơn thành phố đómà từ chối ngươi.”
73 Bây giờ chúng ta không đang chơi đùa hội thánh, đây là Hội
thánh. Đấng Christ là Hội thánh. Chúng ta đang ở trong Đấng
Christ. Thân thểmầu nhiệm của Đấng Christ, chúng ta được sinh
ra trong Nó. Bạn không thể gia nhập Nó.
74 Tôi đã ở với gia đình Branham gần năm mươi lăm năm, và
họ không bao giờ yêu cầu tôi gia nhập gia đình. Tôi được sinh ra
là một Branham.
75 Và đó là cách bạn là một Cơ-đốc nhân. Bạn được sinh ra là
một Cơ-đốc nhân, không gia nhập vào nó. Bạn được sinh ra trong
đó. Mọi người đều sợ về sự sanh ra. Họ có một cách sạch sẽ tốt
đẹp nào đó để nắmmột bàn tay nhỏ bé, hay kýmột thẻ nhỏ, hoặc
một hủ muối với một ít nước trong đó. Đó không phải là sự sanh
ra. Sự sanh ra là một điều kinh khủng. Một sự sanh ra là một—
một điều khủng khiếp. Tôi không quan tâm nếu nó ở trong một
chuồng lợn, hoặc một—một chuồng bò, hoặc trong một phòng
bệnh viện được trang trí màu hồng; sự sinh ra là một mớ hỗn
độn, và nó làm cho bạn rối tung lên. Bạn không muốn bỏ cuộc,
bạn không muốn điều này, điều kia, hay điều nọ, nhưng những
giọt nước mắt sẽ rửa sạch sự sơn phết khỏi khuôn mặt của bạn
và làm cho bạn thành một con người khác. Nếu bạn được sanh
lại, nó sẽ khiến bạn rối tung lên, nhưng bạn sẽ trở nên một tạo
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vật mới. Hiểu không? Họ khôngmuốn điều đó. Họmuốn cách dễ
dàngnào đó, bạnbiết đấy, và không có cáchnàodễ dàng. Nhưbài
hát, người đó nói, “Tôi sẽ nhận lấy con đường với số ít người bị
khinh thường của Chúa.” Người đó không muốn trở thành thực
vật được bón phân.

Mọi dấu hiệu thật của Đức Chúa Trời đều được theo sau bởi
Tiếng của Đức Chúa Trời.

76 Bây giờ nếu một người đưa ra dấu hiệu trong một đất nước,
hoặc bất cứ lúc nào, và tiếng đó mà người đó nói đằng sau đó
không phải là Lời Đức Chúa Trời, thế thì hãy xem nó, đừng tin
điều đó. Nếu một trường học cũ nào đó, nếu một người đứng
dậy và nói, cho thấy một dấu hiệu từ Đức Chúa Trời, và rồi sự
giảng dạy của người đó giống như thần học cũ mà bạn đã có tất
cả những năm này, Đức Chúa Trời không bao giờ sai đến dấu
hiệu đó. Nhìn lại Kinh Thánh và xem thử nó đã có không. Hãy
tra xem Kinh Thánh. Người đó quay lại, và nói, “Bây giờ tất cả
chúng tôi muốn gia nhập hội này. Đó là một mục vụ được thành
lập lâu đời.” Anh chị em đừng tin điều đó. Chúng ta sẽ đi vào vấn
đề đó, chỉ trong vài phút nữa, đấy. Không, anh chị em đừng tin
điều đó.

77 Đức Chúa Trời luôn luôn chứng thực dấu hiệu của Ngài. Dấu
hiệu từĐức Chúa Trời luônnói ra Tiếng củaĐức Chúa Trời.

78 Và nếu nó là cùng trường học xưa bạn đã học, tại sao Ngài
muốn ban cho bạn một dấu hiệu? Bạn đã ở trong nó rồi. Ngài
đang cố gắng đưa bạn đến góc phố đó. Dấu hiệu ngừng lại! Đi
từ từ! Nhìn xem bạn đang đi đâu! Bạn sẽ ngã phịch xuống góc
phố nếu bạn không nhìn xem. Có một đường cong sắc nét, và
nó luôn luôn là một dấu hiệu ở đó trước khi bạn đi đường cua
này, để giữ bạn không bị hỏng xe. Những người xây dựng làm
con đường tốt đưa ra các dấu hiệu. Và chúng ta đang đi trên con
đường đến miền Vinh hiển. Và nếu dấu hiệu nói về một điều cũ
tương tự, nó không phải từ Đức Chúa Trời.

79 Đức Chúa Trời ban những dấu hiệu để thu hút sự chú ý của
dân sự Ngài. Dấu hiệu là để thu hút sự chú ý của con dân Đức
Chúa Trời, các dấu hiệu của Đức Chúa Trời. Các dấu hiệu của
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Đức Chúa Trời được ban cho để thu hút sự chú ý của dân sự Đức
Chúa Trời.

80 Bây giờ ở đây bụi cây đang cháy là dấu hiệu để thu hút nhà
tiên tri, cố gắng, bởi vì nhà tiên tri đã chạy trốn khỏi Đức Chúa
Trời, và Đức Chúa Trời đã cho bụi cây đang cháy làmột dấu hiệu.
Và ông đã thấy dấu hiệu lạ lùng này; ông nói, “Tôi sẽ tẻ sang một
bên để xem dấu hiệu kỳ lạ này là gì, mà một—một bụi cây đang
bốc cháy và không tàn.” Bấy giờ Đức Chúa Trời đang thu hút sự
chú ý của tiên tri chạy trốn của Ngài. Ngài có thể có một người
khác, nhưng Ngài đã phong cho Môi-se công việc đó và không ai
khác sẽ thay thế ông.

81 Trong cuộc hành trình, một số người khác đã cố gắng làm
điều đó, các bạn biết đấy. Đa-than lớn lên và muốn tạo ra một tổ
chức từ nó. Đức Chúa Trời nói với Môi-se, “Hãy phân rẽ ra. Ta sẽ
để chúng bị nuốt.” Hiểu không?

82 Đức Chúa Trời giải quyết với một cá nhân. Hiểu không? Bây
giờ hãy chú ý điều này, Ngài đang cố gắng để thu hút sự chú ý
của nhà tiên tri, đưa nhà tiên tri vào đúng vị trí của mình, đấy,
và Ngài đã ban cho dấu hiệu bụi cây đang cháy.

83 Và, hãy coi chừng, Tiếng nói theo sau dấu hiệu là Tiếng Kinh
Thánh. “Ta đã nghe tiếng kêu khóc của dân Ta, và tiếng rên rỉ
của họ, bởi vì những người đốc công, và Ta nhớ lại lời hứa của
Ta.” A-men. Điều đó không có gì bàn cãi. “Ta nhớ lại lời hứa.” Đó
là Tiếng Kinh Thánh. “Và Ta đang sai ngươi xuống. Ta đã xuống
để giải cứu chúng, và Ta đang sai ngươi.”

84 Hãy nhớ rằng, Đức Chúa Trời không làm gì bên ngoài con
người. Bạn biết điều đó không? Đó là điều khiến mọi người vấp
ngã. Hiểu không?

85 Đó là điều khiến họ bối rối về Chúa Jêsus. Họ nói, “Ngươi là
một Người, mà tự làm cho mình là Đức Chúa Trời.” Ngài là Đức
Chúa Trời, nhưng họ không thể hiểu được điều đó. “Ồ, Ngươi, chỉ
là một Người.”

86 Ngài phán, “Ồ, các ngươi gọi các nhà tiên tri, là ‘các thần,’ và
luật pháp của các ngươi nhận biết điều đó. Và nếu các ngươi gọi
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họ là ‘các thần,’ thì Lời của Đức Chúa Trời đến với ai, làm sao các
ngươi có thể lên án Ta khi Ta nói Ta là ConĐức Chúa Trời?”

87 Đấy, các dấu hiệu, để thu hút sự chú ý. Và, hãy nhớ, nếu sự
chú ý được thu hút và đó là cùng một hàng lối cũ, đó không phải
là Đức Chúa Trời.

88 Nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đang cố gắng thu hút nhà tiên
tri, và Ngài ban cho ôngmột dấu hiệu, và Tiếng nói theo sau dấu
hiệu là Tiếng Kinh Thánh. “Ta đã nhìn thấy dân sự. Ta đã nghe
về tiếng khóc của họ. Ta nhớ lại lời hứa của Ta.”

89 Bây giờ Đức Chúa Trời sẽ phán bởi Lời đã hứa của Ngài. Ngài
phải sai tiên tri của Ngài, vì Lời đến với đấng tiên tri. Kinh Thánh
nói, Đức Chúa Trời phán, chính Ngài, rằng, “Ngài không làm gì
cho đến khi Ngài bày tỏ điều đó trước tiên cho các tôi tớ của Ngài
là các đấng tiên tri.” Hiểu không? Và sau đó, dấu hiệu được ban
cho, và lời KinhThánhđược xác định, đó là Tiếng củadấuhiệu.

90 Thấy Tiếng của dấu hiệu, của Môi-se không? Đầu tiên, dấu
hiệu là bụi cây đang cháy; Tiếng nói là lời Kinh Thánh.

91 Môi-se coi đó là dấu hiệu của Ngài, và đi xuống Ai Cập và
thực hiện dấu hiệu Đức Chúa Trời đã nói với ông; và dấu hiệu
có một Tiếng đối với nó, và dân sự đã tin và họ đến. Và chừng
nào họ tiến bước, họ đã làm tốt; nhưng khi họ bắt đầu lằm bằm
chống lại Tiếng, thì họ dừng lại.

92 Hãy nhớ rằng, Y-sơ-ra-ên đã làm một cuộc hành trình. Các
bạn có biết tất cả họ đi xa hơn bao nhiêu không? Họ hẳn đã
được…Họ chỉ đi bốn mươi dặm, và mất khoảng bốn mươi năm
để làm điều đó. Tại sao? Là bởi vì họ bắt đầu lằm bằm chống
lại Tiếng mà đã sanh ra dấu hiệu. Họ đã biết thật ít làm sao, khi
họ đang hò hét dưới đó trên bờ sông, và nhảy múa trong Thánh
Linh, vàMôi-se hát trong Thánh Linh, họ chỉ được nghỉ vài ngày.
Nhưng họ bắt đầu lằm bằm, và muốn làm điều gì đó khác hẳn;
và họ ở lại bốn mươi năm trong đồng vắng, và bỏ mạng vì nó,
đúng vậy, bởi vì họ không tin. Đức Chúa Trời phán, “Họ không
đang nói chống lại ngươi, hỡi Môi-se. Họ đang nói chống lại Ta.”
Đó là Tiếng của Đức Chúa Trời, không phảiMôi-se.
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93 Bây giờ hãy xem, Đức Giê-hô-va sẽ phán bởi Lời đã hứa của
Ngài, vì vậy Ngài phải sai các đấng tiên tri của Ngài. Mà, nếu bạn
muốn thấy điều đó, đó là trong Sáng thế ký 15:16. Chúng ta biết
rằng Đức Chúa Trời đã nói với Áp-ra-ham, “Dòng dõi của ngươi
sẽ kiều ngụ trong vùng đất xa lạ này, và Ta sẽmang họ ra khỏi bởi
bàn tay mạnh sức. Sự gian ác của dân A-mô-rít vẫn chưa được
trọn.” Tất cả những lời hứa củaNgàimàNgài ban cho, ở đâyNgài
đang thu hút nhà tiên tri, bằngmột bụi cây đang cháy.
94 Bây giờ nếu bụi cây đang cháy sẽ nói, “Hỡi Môi-se, Đức Chúa
Trời là Đức Chúa Trời.”

“Vâng, tôi tin điều đó.”
95 “Ồ, ngươi đang làm tốt,Môi-se, cứ tiếp tục. Ngươi đã cướimột
người nữ tốt; nàng là một đứa con xinh đẹp. Chắc chắn có một
con trai tốt! Vinh hiển thay Đức Chúa Trời!” Đó là cùng trường
cũ như vậy. Hiểu không?
96 Nhưng Ngài đã sẵn sàng để làm điều gì đó, vì vậy Ngài phải
thu hút người đó. Và Ngài ban cho người hai dấu hiệu để làm,
và phán, “Mỗi dấu hiệu có một Tiếng nói.” Điều đó chứng minh
rằng nó là vậy. Bây giờ hãy xem những Tiếng đó đã nói gì, ngay
cả sự sáng tạo. Đức Giê-hô-va đã sẵn sàng nói bây giờ.
97 Một lần nữa, sự xuất hiện của một nhà tiên tri là một dấu
hiệu. Bạn có biết điều đó không? Sự đến củamột nhà tiên tri, với
thời đại, là một dấu hiệu.
98 Bây giờ tôi không có ý nói là một Tiến sĩ Thần đạo. Tôi không
muốn nói một số mục sư trung tín nào đó, một người tốt nào đó.
Họ đều tốt. Họ là tôi tớ của Đức Chúa Trời.
99 Nhưng một đấng tiên tri là một dấu hiệu. Kinh Thánh nói
vậy ở đây. Và dấu hiệu của điều gì? Đó là một dấu hiệu rằng Lời
Ngài sắp sửa ứng nghiệm, được ứng nghiệm bởi Tiếng của dấu
hiệu của đấng tiên tri này.
100 Để ý, sự đến của một đấng tiên tri là một dấu hiệu cảnh báo
về sự phán xét đã gần. Các bạn có biết điều đó không? Sự phán
xét sẵn sàng ập tới nếu cómột nhà tiên tri trong xứ.
101 Hãy nhớ, người chắc chắn, trước tiên, phải được chứng thực
bởi Đức Chúa Trời và Lời dành cho thời đại đó, và rồi người thực
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hiện dấu hiệu. Và rồi xemdấu hiệu đó, những gì người tiên đoán.
Ngài đã phán, “Nếu nó xảy ra, thì hãy nghe người.” Dân số ký
12:6. “Nếu nó không xảy ra, hãy quên nó đi.” Nó phải là một dấu
hiệu Kinh Thánhmà Ngài ban cho.
102 Và những gì Ngài ban cho dành cho một dấu hiệu, một lần,
nếuNgài hômqua, ngày nay, và cho đến đời đời hề thay đổi, Ngài
vẫn tiếp tục ban cho nó như vậy. “Lời của Đức Chúa Trời đã đến
với các nhà tiên tri.” Họ là Lời. Và khi Chúa Jêsus đến, Ngài là
Lời. Và Lời đã nhận biết những ý tưởng và những ý định trong
lòng, liên tục, và liên tục. Bây giờ hãy xem.
103 Sự đến của vị tiên tri này, cho thấy dấu hiệu, về, “sự phán xét
đã gần,” luôn luôn.
104 Chúng ta hãy dừng lại trong vài phút. Tôi sẽ không làm mất
quá nhiều thời gian. Chúng ta hãy chỉ kiểm tramột vài người bây
giờ, trong khoảng mười phút. Và phần còn lại của sứ điệp, đúng
hơn, trong mười phút.
105 Nô-ê, một nhà tiên tri trên đất—trên đất, một dấu hiệu về
sự phán xét sắp đến. Môi-se, một nhà tiên tri trong xứ, dấu hiệu
của sự phán xét sắp đến. Ê-li, tiên tri trong xứ, dấu hiệu của sự
phán xét sắp đến. Giăng, một tiên tri trong xứ, một dấu hiệu của
sựphánxét sắp đến choY-sơ-ra-ên; họ đãbị cắt đứt hoàn toàn.
106 Để ý, dấu hiệu! Dấu hiệu làm gì? Dấu hiệu là để thu hút sự
chú ý, và khiến những người được chọn sẵn sàng, và tránh xa
khỏi con đường trước khi sự phán xét ập đến. Đó là những gì
Nô-ê đã làm, để người được chọn sẵn sàng. Những người còn lại
của họ, và nó làm gì? Dấu hiệu, và Tiếng của dấu hiệu, lên án kẻ
không tin và khiến người đó sẵn sàng cho sự phán xét. Nó khiến
người được chọn sẵn sàng cho sự trốn thoát. Đó là ý nghĩa dấu
hiệu. Đó là những gì dấu hiệu được ban cho, cho sự phán xét sắp
tới. Đối với những người được chọn, họ nhìn thấy nó.
107 Như người đàn bà nhỏ bé có tấm lòng trong trắng, và thân
thể bị ô uế; và người Pha-ri-si với thân thể sạch sẽ, mà tấm lòng
ô uế. Nó định tộimột người, và cứu người kia.
108 Và chính những sự phán xét đã cứu Môi-se, đã định tội thế
gian; sự giảng dạy của ông.
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109 Nó khiến người được chọn sẵn sàng. Người được chọn sẵn
sàng cho điều gì? Khi họ nhìn thấy một dấu hiệu do Đức Chúa
Trời sai đến, họ nhìn lại trong Kinh Thánh và xem điều đó có
phải ở đó không. “Đúng, nó đây này.” Nó là gì? Đang chờ phán
quyết. Rồi người được chọn lắng nghe Tiếng nói.

110 Nhưng người không được chọn phớt lờ, và nói, “Vớ vẩn. Đi
tiếp! Chúng tôi sẽ lấy cùng một trường cũ.” Hiểu không? Đó là
cách họ đã làm trong những ngày của Luther. Đó là cách họ đã
làm trong những ngày của Wesley. Đó là cách họ—họ làm bây
giờ, cách họ đã luôn luôn làm.

111 Nhưng nó là một dấu hiệu, và nó có một Tiếng nói theo sau
dấu hiệu. Và Tiếng nói được xác định là Tiếng Kinh Thánh. Bây
giờ đừng quên điều đó. Bây giờ cứ tiếp tục đi vào điều đó, bởi vì
tôi có thể không bao giờ gặp lại các bạn nữa.

112 Tôi ước gì tôi cómột cách để tôi có thể xuống đây ở đâu đó và
có được tất cả anh em của tôi, khi họ không có những buổi nhóm
phục hưng nào diễn ra, hãy dựng lều lên và chỉ cần ngồi, ngày
này qua ngày khác, và dạy điều đó cho đến khi—cho đến khi nó
thực sự thấm nhuần. Nhưng Ngài sẽ không cho phép điều đó, tôi
không nghĩ vậy. Thấy đó, chúng ta đã quá gần với sự cuối cùng.
Tôi tin rằng chúng ta hiện đang ở sự cuối cùng.

113 Trong cuốn sách của tôi trong đó,mà tôi đã ghi lại. Năm1933,
một buổi sáng, chuẩn bị để đi học trường Chúa Nhật, một trường
Chúa Nhật Báp-tít nơi tôi đã là mục sư, Đức Thánh Linh đến và
tỏ cho tôi thấy đến thời kỳ cuối cùng, và đã tỏ cho tôi bảy điều sẽ
xảy ra. Tôi đã đánhdấu chúng xuống. Nó ở trên giấy vàng cũ.

114 Cho tôi biết chính xác cách mà nước Đức sẽ xây dựng Chiến
lũy Siegfried đó, và cáchmà những ngườiMỹ sẽ đánh bại nó như
thế nào, mười một năm trước khi phòng—phòng tuyến đã từng
được xây dựng.

115 Đã nói cáchmàMussolini sẽ dấy lên thế nào, và cáchmà ông
sẽ đi đến Ê-ti-ô-pi như thế nào, và cách mà Ê-ti-ô-pi sẽ “gục ngã
trước những bước đi của ông.” Và ông ta sẽ chếtmột cách xấu hổ,
bị lộn ngược, và chínhngười của ông sẽ phỉ nhổ vào ông.
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116 Và tôi nói, “Có ba chủ nghĩa: chủ nghĩa Cộng sản, chủ nghĩa
Phát xít, và chủ nghĩa Quốc xã. Tất cả chúng sẽ quyện lại trong
nước Nga, trong chủ nghĩa Cộng sản.” Và nó muốn Công-…tiêu
diệt đạo Công giáo. Xem thử nó đúng không!

117 Tôi nói, “Sự tiến triển như vậy sẽ xảy ra!” Tôi nói, “Tôi thấy
những chiếc ô-tô trông như một quả trứng, đi xuống phố. Có
những chiếc xe hơi đi xuống đường cao tốc, với một số loại điều
khiển, họ không cần phải hướng dẫn nó. Tôi đã nhìn thấy một
gia đình người Mỹ chơi cờ caro ở phía sau xe hơi.” Họ đã có được
xe hơi đó ngay bây giờ, nếu họ thật sự có đường cao tốc để đưa nó
vào. Xe Volkswagen nhỏ là một quả trứng hoàn hảo, thật chính
xác, và đó là tất cả những chiếc xe khác. Bạn có thể tưởng tượng
không, vào năm 1933, những chiếc xe trông như thế nào, so với
bây giờ?

118 Và sau đó Nó lại tiên đoán, rằng, cho phép phụ nữ bỏ phiếu,
và những gì họ sẽ làm. Và làm thế nào mà đất nước này, là một
kiểu, như Y-sơ-ra-ên, đến một vùng đất và đánh đuổi những
người cư ngụ, và thừa kế đất. Và vài vị vua đầu tiên mà họ có,
Đa-vít và Sa-lô-môn, là những vị vua kính sợ Đức Chúa Trời. Sau
một thời gian, họ có một A-háp xuất hiện. Họ đã bầu anh ấy vào.
Chức vụ sẽ trở nên…giáo hội đã trở nên trần tục. Và, chúng ta đã
có Lincoln và Washington, hãy nhìn xem những gì xảy ra ngày
nay. Nhìn xem chúng ta đang đi đâu bây giờ. Điều tiếp theo là ở
đâu? Chúng ta đang ở kỳ cuối cùng.

119 Và đó là một dấu hiệu, theo lẽ tự nhiên, thật chính xác. Nó
khiến cho người được chọn sẵn sàng; và lên án, với sự phán xét,
cho người không tin.

120 “Nếu nhà tiên tri này là một tiên tri chân chính, và những gì
người nói ứng nghiệm,” Kinh Thánh nói, trong Dân số ký 12:6,
“hãy nghe lời cảnh báo của người, vì nó được chứng thực rằng đó
không phải là con người.”Một—một tiên tri làmột người. Nhưng
Tiếng từ dấu hiệu siêu nhiên là một Tiếng thuộc về Kinh Thánh,
nó đã được chứng thực, thế thì đó làmột cảnh báo.

121 Kinh Thánh được chép bởi các nhà tiên tri, hãy nhớ. Trong
Phi-e-rơNhì, cũng vậy, 1:21. TrongHê-bơ-rơ 1:1, cũng vậy.
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122 TrụLửa, đối vớiMôi-se, là dấuhiệu, Tiếng sẽ nói. Trụ Lửa cho
thấy rằng Tiếng sẽ nói. Đó làmột dấu hiệu, một Trụ Lửa. Anh chị
emnên nhớ điều đó từHouston, cách đây không lâu.

123 Môi-se, một tiên tri, dấu hiệu cho Y-sơ-ra-ên, rằng lời hứa thì
gần như sẵn sàng được ứng nghiệm. KhiMôi-se đi xuống và thực
hiện dấu hiệu củamột tiên tri, họ biết ngay lúc ấy ông sẽ tập hợp
họ lại với nhau.

124 Lời Đức Chúa Trời thật hoàn hảo trong thứ tự, mỗi thời điểm
đều giống nhau. Cũng như tôi đã nói đêm qua, cách mà U-rim
Thu-mim, vàmọi thứ, đã luôn trả lời với Đức Chúa Trời.

125 Chúng ta hãy lấy ví dụ một nhà tiên tri lần nữa, chỉ một lát,
Giô-na. Tôi đã có chương 1 Giô-na được viết ra ở đây, chương 1 ở
đây về lời tiên tri của ông. Giô-na đến từ bụng cá voi, là một dấu
hiệu. Hãy xem, dân chúng là người ngoại đạo. Họ thờ các thần
biển, và thần biển của họ làmột con cá voi.

126 Bây giờ nhiều người cố lên án Giô-na. Tôi luôn cố gắng chấp
nhận cho Giô-na. Giô-na không nằmngoài ýmuốn của Đức Chúa
Trời. “Các bước chân của người công bình là do Đức Chúa Trời
định liệu.” Chúng tôi muốn nói, “Ngài là một Giô-na.” Nhưng
chúng ta hãy chỉ lấy ví dụ nó ở mức…những gì nó xứng đáng,
cho một lần. Tôi biết ông lẽ ra phải đi đến Ni-ni-ve, nhưng Đức
Chúa Trời đã để ông lên con tàu đó đến Ta-rê-si. Và Ngài đã gây
khó khăn đến trên biển.

127 Giô-na nói, “Hãy trói tay chân tôi lại. Tôi là người gây rắc rối,
người đã gây ra điều đó.” Và ném ông ra. Và một con cá đang
bơi quamặt nước, một con cá lớn đã nuốt chửng Giô-na. Tôi biết
điều đó khó để khoa học tin.

128 Cách đây không lâu, ở Louisville, Kentucky, cách đây khoảng
mười năm, họ có một—một con cá voi nằm trên một—một toa
xe lửa. Và có một Ricky trẻ tuổi nào đó ở đó, có nhiều sự thông
minh hơn anh ta biết cách để điều khiển. Anh ta đang cố gắng
làm cho Kinh Thánh nói dối. Anh ta nói, “Bạn biết đấy, bạn nghe
câu chuyện ai cũng biết trong Kinh Thánh cũ đó, rằng con cá voi
đã nuốt Giô-na.” Anh nói, “Nhìn kìa, bạn không thể đưamột quả
bóng qua cổ họng của nó, nó quá nhỏ. Làm sao một người đàn
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ông trưởng thành có thể đi vào bụng của nó được?” Nói, “Anh
thấy đấy, nó chỉ là một câu chuyện ai cũng biết quen thuộc, như
Kinh Thánh có đầy chúng.”
129 Điều đó là quá nhiều so với suy nghĩ của—của tôi. Tôi nói,
“Thưa anh, tôi muốn nói đôi điều ở đó.”

Nói, “Anh có điều gì để nói?”
130 Tôi nói, “Anh thấy đấy, anh chưa đọc Kinh Thánh đúng đắn.”
Tôi nói, “Kinh Thánh nói đây là một con cá voi đặc biệt. ‘Đức
Chúa Trời đã chuẩn bị một con cá lớn.’ Con cá này được dựng
nên đặc biệt, để nuốt ông, để ông làm điều đó! Nó không phải
một con cá bình thường. Đức Chúa Trời đã định làm một công
việc bất thường, vì vậy Ngài phải có một cá bất thường.” Hiểu
không? Anh ấy đã không nói thêm về điều đó sau đó. Vì vậy, nó,
Đức Chúa Trời đã cómột vật đặc biệt.
131 Giống như một cô gái nhỏ, lần nọ, đến từ đền tạm; tóc chải
ngược phía sau, và bóng mượt, đủ cho đến khi khuôn mặt nhỏ
của cô ấy trông giống như một củ hành tím bóc vỏ. Cô ấy chỉ có
một cuốn Kinh Thánh, đang đi xuống.
132 Ông già này tên là Jim Dorsey sống ở Utica. Ông ấy là một
kẻ ngoại đạo, một người lính già, và—và ông không tin Chúa. Và
ông nói, “Cô đang đi đâu, cô gái trẻ?”

Cô nói, “Tôi đang đi về nhà, thưa ông.”

Nói, “Cô đangmang cái gì trong tay cô vậy?”

Cô nói, “Đó làmột cuốn Kinh Thánh.”

Đã nói, “Cô không tin điều đó, phải không?” Và ông…

Nói, “Tin, tôi tin nó, thưa ông.”
133 Và nói, “Cô có tin rằng câu chuyện trong đó về cá voi nuốt
chửng Giô-na không?”

Nói, “Tại sao, chắc chắn, tôi tinmọi Lời của nó.”
134 Ông ấy nói, “Cô sẽ chứngminh nó bằng bất kỳ cách nào khác
ngoài đức tin, cái mà cô gọi là đức tin?”

“Tại sao,” cô ấy nói, “khi tôi đến Thiên đàng, tôi sẽ hỏi Giô-
na.” Hiểu không?
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Ôngnói, “Thế thì nếu ông ấy không có ở đó thì sao?”

135 Cô nói, “Thế thì ông sẽ phải hỏi ông ấy.” Vì vậy tôi nghĩ rằng
đó là một cách giải quyết khá tốt. Vì vậy tôi nghĩ rằng điều đó là
gần như đúng.

136 Nếu Kinh Thánh nói rằng Giô-na đã nuốt con cá voi, tôi sẽ tin
điều đó. Ngài đã có thể chuẩn bị nó. Những gì Đức Chúa Trời đã
phán, Đức Chúa Trời có thể thực hiện, và Ngài luôn giữ Lời Ngài.
Vì vậy, Giô-na, chúng ta làm trò cười về ông…

137 Nhưng bạn có bao giờ để ý không? Một con cá khi nó đang
bơi, nó đang tìm thức ăn. Và sau đó khi ăn, nó sẽ đi ngay xuống
đáy biển và đặt những cái vây nhỏ củanó ởdưới đáy. Cho cá vàng
của bạn ăn và xem điều gì đã xảy ra. Chúng ăn no bụng nhỏ của
chúng, rồi chúng đi xuống và đặt những cái vây của chúng ngay
sát đáy, và nằm đó và nghỉ ngơi.

138 Chà, con cá lớn đã chuẩn bị sẵn này đến và nuốt chửng nhà
tiên tri này. Và nó đã đi xuống đáy biển, và có thể ẩn sâu bốn
mươi sải ở đó. Nó đi xuống, để nghỉ ngơi dưới đáy biển.

139 Bây giờ chúng ta luôn luôn nghĩ về Giô-na. Vàmọi người nói,
“Bây giờ tôi đã được cầu nguyện cho, nhưng bàn tay tôi thì không
tốt hơn. Tôi đã được cầu nguyện cho, nhưng tôi không cảm thấy
tốt hơn.” Các bạn đừng bao giờ hò hét về Giô-na.

140 Bây giờ nhìn vào những triệu chứng ông đã có. Vậy thì, chỗ
trước tiên, ông đã ở ngoài khơi giữa cơn bão biển, và ông đã
ngoài tiến trình mà Đức Chúa Trời đã sai ông đi. Tay và chân
của ông đã bị trói. Ông bị quăng vào trong cơn bão biển, đang
gầm thét dữ dội, và con cá voi đã nuốt ông và đi thẳng xuống
dưới đáy biển. Và ông đang nằm đó trong chất nôn mửa, trong
bụng cá voi, rong biển quấn quanh cổ ông. Và nếu ông đã nhìn
lối này, đó là bụng của cá voi. Ông nhìn lối kia, đó là bụng cá voi.
Mọi nơi ông nhìn, đều là bụng cá voi. Anh em nói về trường hợp
triệu chứng, ông có thể đã có nó. Nhưng anh em biết ông đã nói
gì không? Ông nói, “Chúng đang chăm sự hư không. Tôi sẽ không
nhìn xem chúng nữa, nhưng tôi muốn hướng về đền thánh Ngài
một lần nữa.”
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141 Vì, Sa-lô-môn,một con người xác thịt trên đất, đã cầu nguyện
để dâng đền thờ, nói rằng, “Lạy Chúa, nếu dân sự Ngài trong lúc
hoạn nạn ở bất cứ nơi nào, và hướng về nơi thánh này, thì từ
Trời xin lắng nghe.”
142 Và Giô-na đã có đức tin vào những gì Sa-lô-môn đã cầu
nguyện. Và Đức Chúa Trời đã giải cứu ông khỏi con cá voi, sau
ba ngày và đêm. Ngài có thể đã đưa vào một lồng ô-xi dưới đó.
Tôi không biết Ngài đã làm gì, nhưng Ngài đã giữ ông sống trong
ba ngày đêm, theo như Lời. Và Lời thì đúng.
143 Ồ, nếu Giô-na, dưới những hoàn cảnh đó, có thể nhìn lại đền
tạmmà con người đã làm ra, huống chi anh chị em và tôi, tối nay,
còn phải ngước lên Đền thờ nơi Chúa Jêsus đứng bên phải của
Đấng Chủ Tể, với Huyết của Chính Ngài, đang cầu thay cho sự
xưng tội của chúng ta, về những dấu hiệu xấu nhỏ của chúng ta!
Đừng lên án Giô-na, và rồi nhìn xem những gì sai trật của mình.
Hãy ngước nhìn lên lời hứa, “Đức Chúa Trời đã phán vậy!” Nếu
chúng ta là con cái của Áp-ra-ham, “Đức Chúa Trời đã phán vậy!”
Ngài đã hứa, và điều đó không có gì bàn cãi nữa.
144 Để ý, hết thảy mọi người ở bên ngoài đang câu cá, và đang
kéo lưới của họ và vân vân. Sau một lát, trôi đến thần biển, cá
voi, bị đẩy vào bờ. Mọi người quỳ gối xuống. Đức Chúa Trời biết
cách để làm các sự việc. Và nó đi ngay vào bờ biển và liếm lưỡi
nó, và, khi nó làm thế, ở đây nhà tiên tri bước ngay ra khỏimiệng
cá voi. Nhà tiên tri! Thần nhổ tiên tri ngay ra trên bờ biển. Không
lạ gì họ đã ăn năn. Hiểu không?
145 Đó là một dấu hiệu. Giô-na được giải cứu bởi cá voi, là một
dấu hiệu. Ông đã làm gì? Đó là dấu hiệu từ Đức Chúa Trời. Tiếng
đó đã nói gì? “Hãy ăn năn nếu không thì chết, trong bốn mươi
ngày.” Dấu hiệu của Đức Chúa Trời; Tiếng của Đức Chúa Trời!
Luôn luôn, khi Đức Chúa Trời ban đến một dấu hiệu, Đức Chúa
Trời sai đến Tiếng của Ngài đằng sau dấu hiệu đó. Để ý, “Hãy ăn
năn, nếu không trong vòng bốn mươi ngày cả thành phố này sẽ
hư mất.”
146 Tiên tri Giăng xuất hiện trên đất, sau bốn trăm năm không
có đấng tiên tri nào; dấu hiệu sau bốn trăm năm, về sự xuất hiện
của ông. Thì giờ nghỉ ngơi ít ỏi đó!
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147 Bây giờ nếu anh em thuộc linh anh em sẽ nắm bắt được
những gì tôi đang nói. Cầu xin Đức Chúa Trời mở ra sự hiểu biết
của anh em. Nó đã xảy ra bao lâu?
148 Bốn trăm năm, dân Y-sơ-ra-ên đã không có một đấng tiên
tri nào, các giáo hội đã quá sai lạc, và rồi ở đây Găng xuất hiện.
Giăng là đấng tiên tri, một dấu hiệumà đấngMê-si đã nói về ông.
Hãy xem. Bởi vì, Ma-la-chi 3 đã nói, “Ta sẽ sai sứ giả Ta đi trước
mặt Ta, để chuẩn bị con đường, chuẩn bị cho dân sự.”
149 Nhìn xemGiăng, không có sự ích kỷ trong ông. Ông không hề
nhận lấy sự vinh hiển nào. Họ đã cố gọi ông là ĐấngMê-si; nhưng
ông nói, “Ta không xứng đáng để cởi giày Ngài.”
150 Nhưng ngay khi Chúa Jêsus xuất hiện, Ngài đã có dấu hiệu,
Trụ Lửa, một Ánh sáng ở trên Ngài, giống như chim bồ câu giáng
xuốngmột Tiếng nói rằng, “Nầy là Con yêu dấu Ta, Ngườimà đẹp
lòng Ta mọi đàng.”
151 Để ý, và Giăng lập tức đã nói, “Ngài phải dấy lên. Ta phải hạ
xuống.” Ông đã dângHội thánh choĐấng Christ. A-men.
152 Chúng ta được kể điều đó, trong những ngày sau rốt, điều đó
sẽ lặp lại lần nữa! Sẽ có một Sứ điệp phát ra, mà sẽ giới thiệu
Đấng Mê-si cho dân sự. Và nó sẽ ở trong cách đó, người ta sẽ
đứng lặng người không nói nên lời như họ đã làm lúc đó. Ngài
đã hứa điều đó. Chương tiếp theo của Ma-thi-ơ, về Ma-la-chi, nói
cho chúng ta biết về điều đó. Hãy xem.
153 Họ đã hỏi về nó. Bản chất của Giô-na xác nhận ông trong linh
của Ê-li. Bây giờ để ý hai nhà tiên tri.
154 Bây giờ, Ê-li là người đã dấy lên trong thời của Y-sơ-ra-ên,
trong thời hỗn loạn.
155 A-háp là vua. Và tất cả phụ nữ đã bắt chước theo Giê-sa-bên,
và có lẽ để đầu tóc ngắn và mọi thứ, có lẽ giống như chúng ta có
ngày nay. Và hết thảy đi theo Giê-sa-bên. Và cácmục sư nghĩ điều
đó chỉ tốt thôi. “Hãy đểmặc họ. Hãy để họ làmđiều đó.”
156 Và vào lúc đó, Đức Chúa Trời đã dấy lên một người từ đồng
vắng, tên là Ê-li. Chúng ta thậm chí không biết ông đến từ đâu.
Ông đã không đi học nào để xác nhậnmình. Nhưng ông đã được
dấy lên, và ông lên án tất cả thứđó.Ôngđã lên án toànbộ cơ cấu.
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157 Nếu ông xuất hiện, ngày nay, ông cũng sẽ lên án cơ cấu của
chúng ta.
158 Ông đã lên án mọi Giê-sa-bên. Và điều đó, cuối cùng, chính
bà đã làm cho nhà tiên tri suy sụp. Chạy trốn, giống như Giăng;
nằm dưới một cây giếng giêng khi Giê-sa-bên định giết ông. Bà
ghét ông.
159 Và rồi chúng ta tìm thấy rằng khi Giăng đến, ra từ đồng vắng
lần nữa, một người yêu mến đồng vắng, có một sứ điệp thẳng
thừng với những người đàn bà hiện đại đang sống mà đã ly dị
và cưới, và cưới lại, ông cắt sự việc ra từng mảnh. Và ông không
hề đến trường học nào. Ông đến từ Đức Chúa Trời, một người
được Đức Chúa Trời sai đến. Và ông lên án những người nữ hiện
đại, chống lại họ gay gắt, và ông không hề ngần ngại. Nhưng ông
nói rõ ràng thì giờ đã gần, Đấng Mê-si sẽ phán. Hãy nhìn xem
điều đó.
160 Bây giờ hãy so sánh lần đến đầu tiên của Ê-li vớimột số trong
những tiên tri hiện đại của ngày nay, đang để cho những Giê-sa-
bên của họ cắt tóc, và mặc đồ ngắn, hút thuốc, bất cứ cách nào
họ muốn làm, dẫn họ đi loanh quanh. Tốt hơn không nói gì cả,
bà sẽ bỏ ông, đi lấy người khác. Dẫn họ loanh quanh bằng những
tín điều do con người làm ra; đó là một sự hổ thẹn, những giáo
lý của con người. Và, bởi làm điều đó, họ làm cho những điều
răn của Đức Chúa Trời không có tác dụng, bởi vì họ có thể gia
nhập giáo hội và vẫn xưng nhận là những Cơ-đốc nhân, và nắm
giữ quyền của họ và nói họ là những Cơ-đốc nhân, và cứ như thế.
Đó là những gì họmuốn. Đó là những gì họ đã làm lúc ấy.
161 Nhưng, nên nhớ, đó là vào một thời như thế, khi Đức Chúa
Trời đã hứa trong Ma-la-chi 4, rằng Ngài sẽ làm trọn Lời lần
nữa. Đúng thế. Nhìn xem chúng ta đang ở đâu ngay nay, giống
như trong thời của Giăng, giống như nó đã xảy ra trong những
thời khác.
162 Nhìn xem A-mốt nhỏ bé nầy đã dấy lên, một người nhỏ bé.
Chúng ta không biết ông từ đâu đến. Ông là một người chăn gia
súc. Đức Chúa Trời đã lấy ông từ những đồng cỏ chiên và đồng
cỏ bò, và, và huấn luyện ông. Và khi ông đến Sa-ma-ri, và khi ông
đứng lên và dấy lên trên đồi đó ngày ấy, nhìn xuống ở đó. Vàmặt
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trời đó đang chiếu sáng trên cái đầu hói của ông, và bộ râu xám
của ông, và mắt ông nhíu lại với nhau và lấp lánh. Đôi mắt tin
kính của ông nhấp nháy, không phải vì những quang cảnh mà
những khách du lịch đã thấy khi họ đến đó, bởi vì cả thành phố
đã bị nộp cho tội lỗi.

163 Người nhỏ bé, không rõ danh tính này là ai? Vâng, đó là A-
mốt, đấng tiên tri. Ông đã nói tiên tri trong thời của Giê-rô-bô-
am đệ Nhị, một vị vua phản bội, để cho dân sự làm bất cứ điều
gì. Các thầy tế lễ đã có tất cả cho nó. Họ đã xây dựng những nhà
thờ tốt nhất. Họ đã mặc quần áo tốt nhất. Phụ nữ của họ thì vô
đạo đức. Họ ăn mặc theo bất kỳ cách nào họ muốn. Khách du
lịch đổ xô đến khắpmọi nơi, để xem các cô gái xinh đẹp và hành
động kỳ quặc của họ.

164 Chỉ là một Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ hiện đại khác, được cho
là dân của Đức Chúa Trời. Không ai nói gì về nó. Nó dường như
làmột sự điều khiển trênmọi người. Năm-…

165 Bây giờ mười tám năm, hôm nay! Rebekah của tôi mười tám
tuổi, hôm nay. Mười tám năm, tôi đã đi qua đất nước này, lên
án những điều này. Và khi tôi trở lại, năm này qua năm khác, có
nhiều phụ nữ có mái tóc ngắn bồng bềnh hơn lần đầu tiên tôi
bắt đầu.

166 Một thầy giảng Ngũ Tuần nổi tiếng, vĩ đại đã đưa tôi vàomột
cănphòng, khoảngmột năm trước,một người tốt, nổi tiếng, được
cả thế giới biết đến. Ông ấy nói tôi…“AnhBranham, hãy để tôi đặt
tay lên anh và cầu nguyện cho anh.”

Tôi nói, “Tôi không đau.”

167 Ông ta nói, “Nhưng có điều gì đó không ổn.” Ông nói, “Anh
Branham, anh sẽ làm hỏng chức vụ của mình. Không ai sẽ hợp
tác. Không ngạc nhiên khi các thầy giảng không muốn hợp tác
với anh; đó là cách anh lên án họ những người nữ.” Ông nói, “Họ
gọi anh là một nhà tiên tri.”

Tôi nói, “Tôi chưa bao giờ nói rằng tôi đã là.”

168 Ông nói, “Nhưng họ nghĩ rằng anh là.” Ông nói, “Tôi cũng tin
giống như vậy.” Ông nói, “Anh được kêu gọi để cầu nguyện cho
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người đau.” Ông nói, “Cầu nguyện cho người đau, và để mặc cho
nhữngngười nữ. Anh làm tổn thươngnhững cảmxúc củahọ.”

Tôi nói, “Bằng cách nào?”

169 Ông nói, “Nói về họ để tóc ngắn bồng bềnh và những
thứ khác.”

Tôi nói, “Điều đó sai.”

170 Kinh Thánh nói, “Một người nữmà—mà cắt tóc mình, chồng
cô ấy có quyền để ly hôn cô ấy.” Hoàn toàn chính xác. “Cô ấy làm
nhục cái đầu của mình.” Đó là những gì Kinh Thánh đã nói. Bây
giờ tôi không biết bạn có thích điều đó hay không, nhưng đó là
những gì Kinh Thánh đã nói, trong Cô-rinh-tô thứNhất.

171 [Băng trống—Bt.]…dính chặt da cho đến khi da hằn lên bên
ngoài. Và rồi họ—họ đến gần, nói, “Ồ, thưa Ông Branham, đó là
loại quần áo duy nhấtmà người ta bán.”

172 Họ vẫn có hàng hóa và các máy may. Không có biện hộ. Phụ
nữ hội Amish và Báp-tít Anh Emvẫnmặc chúng. Chắc chắn. [Hội
chúng vỗ tay—Bt.]

Và những gì xảy ra?Họ ra khỏi đó và tiếp tục.

173 Một người phụ nữ nói, “Chà, thưa Ông Branham, tôi không
mặc đồ ngắn. Tôi mặc s-…” Chúng là gì, quần đùi-…[Một anh
nói, “Quần đùi phụ nữ để đi xe đạp.”—Bt.] Vâng. Nói, “Tôi mặc
chúng.”

174 Tôi nói, “Điều đó còn tệ hơn.” Tôi nói, “Kinh Thánh nói, ‘Thật
là gớmghiếc chomột người nữmặc quần áo liên quan đến người
đàn ông.’” Và thật là cảnh tượng trông nhơ nhớp là Hoa Kỳ này
hiện nay! Hiểu không? Đúng thế.

175 Hãy để tôi nói với chị đôi điều, chị ơi. Chị có thể thuần khiết
như một hoa huệ, với chồng chị hoặc bạn trai của chị, nhưng
trong Ngày Phán xét chị sẽ trả lời vì phạm tội ngoại tình. Chúa
Jêsus phán, “Hễ ai nhìn một người nữ, mà ham muốn người ấy,
thì đã phạm tội tà dâm với người ấy rồi.” Nếu tội nhân đó nhìn
vào cô, và cô ấy phải trả lời tại Ngày Phán xét. Cô đã phô bày
chínhmình với anh ta. Tùy bản thân cô thôi. Ừ-m.
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176 Tại sao một phụ nữ tin kính lại muốn ăn mặc như vậy? Rồi
bạn lại tuyên bố có Đức Thánh Linh bởi vì bạn đã nói tiếng lạ và
chạy lên và xuống sàn nhà. Điều đó, mặc dầu, tôi đã thấy những
người ngoại đạo làmđiều đó, những ngườiHottentot. Đức Thánh
Linh là sự trong sạch, thánh khiết, không ô uế. Chắc chắn.

177 Người đàn ông này nói, “Nếu anh là…Họ tin rằng anh là một
nhà tiên tri. Tại sao anh không dạy họ cách nhận những ân tứ
thuộc linh lớn lao, và cách làm những thứ cho Đức Chúa Trời?
Tại sao anhkhôngdạyhọđiềuđónếu anh làmột nhà tiên tri?”

178 Tôi nói, “Làm sao tôi có thể dạy họ môn đại số khi họ thậm
chí không muốn học những điều cơ bản ABC của họ?” Các bạn
biết ABC có nghĩa là gì không? [Trong tiếng Anh: Always Believe
Christ—Nd.] “Luôn Luôn Tin Chúa.” Ừ-m. Làm thế nào các bạn
sẽ làm điều đó? Đấy, các bạn muốn đi lên đó, thay vì bắt đầu ở
dưới đây.

179 Đức Chúa Trời sẽ xây dựngHội Thánh củaNgài trên nền tảng
của Chúa Jêsus Christ, và đó là Kinh Thánh. Bên ngoài đó, tất cả
các nền tảng khác đều đang chìm trong cát. Đức Chúa Trời không
thay đổi. Bản chất của Ngài không thay đổi.

180 Ngài làm cho đàn bà khác với đàn ông, và đàn ông khác với
đàn bà. Ngài mặc cho họ khác nhau, và muốn chúng giữ nguyên
như vậy. Hiểu không? Phụ nữmuốn trông giống đàn ông, và đàn
ông muốn giống đàn bà. Ôi, chao ôi! Biến thái như vậy! Đó là…
Và toàn bộ sự việc, giống như nó đã bám chặt vào mọi người, và
bạn không thể thay đổi nó. Trông giống như một con quái vật vĩ
đại, một màu đen vĩ đại; nếu bạn hiểu những gì tôi đang nói về,
trong tâm linh. Một con quái vật đã tóm lấy họ, và họ—họ thật
sự không thể thoát khỏi nó; quá nhiều Hollywood, quá nhiều
chương trình truyền hình, quá nhiều điều vô nghĩa khác. Mọi
thứ chúng ta nhận được đều bị ô nhiễm. Không lạ gì, “Nếu công
việc không bị cắt giảm, vì lợi ích của những người được Chọn, thì
sẽ không có xác thịt nào được cứu.”

181 Bạn nói, “Tôi chưa hề biết điều đó trước đây.” Ồ, bây giờ bạn
biết nó, từ giờ trở đi. Thấy không? Đó là…Tốt hơn tôi nên dừng
lại điều đó. Chúng ta hãy quay lại. Để ý.
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182 Giăng là một dấu hiệu. Và hãy nhớ rằng, cách Đức Chúa Trời
làm lần đầu tiên, đó là cách mà Ngài sẽ làm nó lần nữa. Ngài đã
hứa. Vậy thì, Đức Chúa Trời không bao giờ đã sử dụngmột nhóm
người, vào bất cứ lúc nào, cho như vậy.
183 Hãy nhớ, có một nhóm lần nọ, mà, một người vĩ đại tên là A-
háp, ông đã có được…ông đã có được bốn trăm tiên tri người Y-
sơ-ra-ên. Bấy giờ, họ không phải là những nhà tiên tri ngoại đạo.
Bốn trăm tiên tri Y-sơ-ra-ên. Họ tất cả đều có bằng cấp và mọi
thứ, có một trường học lớn.
184 Có một người tin kính tên là Giô-sa-phát, là vua của Giu-đa,
và ông đi xuống. Và đó là nơi một người tin đã trộn lẫn với một
người không tin. Mọi thứ đã diễn ra sai lầm.
185 Và ông nói, “Ra-mốt-Ga-la-át…” Bây giờ hãy xem đây, nó thật
đúng làm sao. Ông nói, “Ra-mốt-Ga-la-át thuộc về chúng ta, hãy
đi lên đó. Lên bên trong phần của đất nước trên đó, đó là của
chúng ta.” Giô-suê, trong việc phân chia đất đai, giao đất đó cho
Y-sơ-ra-ên. Và những người Phi-li-tin, những kẻ ngoại đạo, đến
vàđã chiếm lấynókhỏi họ.Người nói, “Xứđó thuộc về chúng ta.”
186 Bây giờ hãy xem thế nào, về cơ bản, dân sự có thể đúng
nhưng lại bỏ lỡ Nó. Xứ thực sự thuộc về Y-sơ-a-ên. Nhưng tất
cả những lời hứa của Đức Chúa Trời, thưa anh em, là dựa trên
nhữngđiều kiện, hãy xem, “Nếuhọbước đi trướcmặt Chúa.”
187 Bây giờ trông giống ở đây. Vua ấy nói, “Vua sẽ đi lên với tôi,
và giúp tôi lấy lại mảnh đất đó chứ? Chà, đó là, những đứa trẻ
Phi-li-tin đang đầy bụng chúng ở trên đó, với lúa mì thuộc về Y-
sơ-ra-ên.” Điều đó là đúng theo Kinh Thánh. Ông nói, “Giúp tôi
đi lên và lấy chúng.”
188 Nói, “Ồ, của tôi…” Ở đó vua đã mắc phải một sai lầm hấp
tấp: “Xe ngựa của tôi là của ông, người của tôi cũng giống như
của ông. Tôi sẽ đi cùng ông.”
189 Và rồi Giô-sa-phát bắt đầu suynghĩ, bạn biết đấy. “Này, không
phải chúng ta nên hỏi ý kiến Chúa về điều này trước khi chúng
ta đi sao?”
190 “Ồ, tất nhiên,” A-háp nói, “chắc chắn. Ừ-m. Xin lỗi. Tôi—tôi
đáng lẽ phải nghĩ đến điều đó.”
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“Không cònmột tiên tri ở đâu đó sao?”

191 “Ồ, chắc chắn có. Tôi đã có—tôi đã có—một trường thần học
của họ ở dưới đây, tốt nhất vua từng thấy. Tất cả họ đều mặc
những bộ quần áo đẹp nhất. Họ là những học giả được đánh giá
cao nhất. Tôi đã giáo dục họ, đến tận cùng. Chúng ta sẽ đi đem
họ đến.”

192 Vì vậy, họ đã đi xuống đó. Và họ đã có cả thảy. Họ không phải
là đạo đức giả. Họ đã cầu nguyện và cầu nguyện và cầu nguyện,
cho đến khi họ nhìn thấymột khải tượng.

193 Sau đó họ đi lên. Và một trong số họ đã làm cho mình có hai
chiếc sừng lớn bằng sắt. Ông ấy nói, “Bằng cách này, vua sẽ đuổi
người Phi-li-tin, hoặc—người A-si-ri, ra khỏi đất nước.” Ông ta
nói, “CHÚA PHÁN NHƯ VẦY. Hãy đi lên, Chúa ở cùng vua.” Mỗi
người trong sốhọ, sauđó, đồngmột lòng, đồngmột tinh thần. Các
nhà tiên tri Y-sơ-ra-ên nói, “Hãy đi lên, Chúa ở cùng vua.” (Bạn
nói, “Đó có phải là lời Kinh Thánh không?”) “Đức Chúa Trời đã
ban cơ nghiệp này cho dân sự, và kẻ thù chiếm lấy nó. Vua có
quyền đi lấy nó.”

Bây giờ, Lễ Ngũ tuần, tôi muốn anh chị em học được một bài
học ở đây.

194 Nhưng, Giô-sa-phát, là một người tin kính, ông nói, “Tuy
nhiên có điều gì saimột chút.” Đã nói, “Vua không cònmột người
nào nữa sao?”

195 “Một người nữa, sau khi bốn trăm nhà tiên tri được đào tạo
bài bản đang đứng đây?” Nhiều như ở tầng dưới cùng này ở đây.
“Đứng đồng một lòng, nói, ‘CHÚA PHÁN NHƯ VẬY.’ Hãy trả nó
lại, và nói, ‘Giô-suê giao đất cho chúng ta. Nó là của chúng ta.
Hãy đi lấy nó!’”

196 Nhưng Giô-sa-phát yêu cầumột người khác. Nói, “Không còn
người nào nữa để chúng ta có thể hỏi ý kiến Chúa sao?”

197 Ông nói, “Ồ, cònmột người nữa, nhưng,” nói, “tôi ghét người
đó.” Ừ-m, ừ-m. Nói, “Người là Mi-chê, con trai của Giêm-la.” Nói,
“Tôi ghét người. Người đó luônnói những điều xấu về tôi.”

Nói, “Xin vua đừng nói như vậy. Hãy đi kiếmngười.”
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198 Sau đó họ sai một số người chạy đến đó. Và một số người
trong số họ nói, “Bây giờ, Mi-chê, tôi muốn nói với ông đôi điều.
Bây giờ, ông biết họ dứt phép thông công ông,…-dứt ông khỏi sự
thông công, cách đây không lâu, bởi vì ông luôn nói những điều
xấu cho dân sự. Bây giờ nếu ông muốn nhận lại sự thông công,
ông hãy nói điều tương tự như họ làm, và, ồ, họ sẽ chỉ nhận ông
ngay trong vòng tay họ.”

199 Nhưng ông chợt biết rằng ông thực sự là một đấng tiên tri.
Ông nói, “Như Chúa là Đức Chúa Trời hằng sống, tôi sẽ chỉ nói
những gì Đức Chúa Trời đặt trongmiệng tôi.” Ồ! Chúa ban phước
cho người. Người nói, “Hãy đợi cho đến tối nay, và tôi sẽ thấy
những gì Chúa nói với tôi.”

200 Sáng hôm sau, nói, “Hãy đi lên, nhưng tôi thấy Y-sơ-ra-ên bị
tản lạc như chiên không cóngười chăn.” Sauđóngười đã lấy khải
tượng của mình và so sánh nó với những gì Ê-li đã nói, những gì
đã xảy ra với A-háp. Làm sao Ngài có thể ban phước những gì đã
bị nguyền rủa? Cho dù là bao nhiêu…

201 Chúng ta là một đất nước tin kính. Giáo hội Ngũ Tuần, Báp-
tít, và GiámLý, và vân vân, làmột giáo hội Cơ đốc, nhưng làm thế
nào anh em có thể chúc phước cho những gì Đức Chúa Trời đã
nguyền rủa? “Tôi không quan tâm,” bạn nói, “Tôi—tôi đã tham
gia điều này. Tôi đã làm điều này.” Điều đó không liên quan gì đến
nó. Nhìn những gì bạn đã làm. Hãy nhìn vào Lễ Ngũ tuần, cách
họ hạ những thanh chắn xuống. Nhìn những gì bạn đã từng, và
hãy nhìn xem bạn hiện tại bây giờ là gì. Không lạ gì, mắt thì, mắt
thì bị mù.

202 Sau đó ông ta, A-háp, thầy…Thầy tế lễ này vả vào miệng
người. Và nói, “Hãy đưa người,” và A-háp nói, “hãy đưa người
vào lại đó trong nhà tù. Khi ta bình yên trở về, ta sẽ giải quyết
với gã này.”

203 Người nói, “Nếu vua trở về, Đức Chúa Trời đã không phán với
tôi.” Ừ-m? Hiểu không? Có một nhà tiên tri, có một dấu hiệu; có
Tiếng củaNgài. Và không tuân theoNóđãmang lại sự phánxét.

204 Đức Thánh Linh là đấng tiên tri của chúng ta ngày nay.
Không nghe được Tiếng nói của Ngài ư? Ngài được xác định
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trong Kinh Thánh, rằng Ngài sẽ nói những điều này. Chúa Jêsus
Christ, hình thức của Đức Thánh Linh!

205 Đức Chúa Trời giải quyết với một người này. Điều này, Đức
Chúa Trời không bao giờ giải quyết với các nhóm; chính là với
một người. Ê-li không phải là một nhóm. Giăng không phải là
một nhóm. Họ không phải là một nhóm hay một giáo phái, cũng
không phải là một trong số họ. Nhưng cả hai họ đã lên án như
vậy. Đúng thế. Giăng nói, “Các ngươi đừng nghĩ nói rằng chúng ta
có Áp-ra-ham là tổ phụ của chúng ta. Đức Chúa Trời có thể khiến
những đá này sanh ra con cháu cho Áp-ra-ham.”

206 Và dấu hiệu kỳ cuối cùng sẽ có Tiếng kỳ cuối cùng. Và dấu
hiệu kỳ cuối cùng sẽ phù hợp với những gì được tiên đoán trong
Kinh Thánh. Và Tiếng kỳ cuối cùng, mà đi theo dấu hiệu kỳ cuối
cùng, sẽ được xác nhậnmột cách chính xác trong lời Kinh Thánh,
sẽ là lời Kinh Thánhmà đã được hứa.

207 Bây giờ chúng ta đọc trong Lu-ca 17 dấu hiệu kỳ cuối cùng
sẽ là gì, sẽ giống như đã xảy ra ở Sô-đôm, một lời hứa. Và chúng
ta có Sô-đôm trong tự nhiên, tại sao chúng ta không thể tin dấu
hiệu thuộc linh ở đây? Nếu anh em, cũng có thể thấy những lời
Kinh Thánh, Lu-ca 17 là dấu hiệu, và Ma-la-chi 4 là Tiếng. Dấu
hiệu đã giống như Đức Chúa Trời đã biểu lộ trong xác thịt, biết
những bí mật của lòng; và Tiếng của Ma-la-chi 4 đã đem dân sự
ra khỏi những tín điều của họ, trở về với Đức tin của các tổ phụ.
Đó là dấu hiệu.

208 Anh embiết điều gì không? Tôi đang kết thúc bây giờ. Những
dấu hiệu thường được chấp nhận, chắc chắn; nhưng, Tiếng, ồ,
không. Tiếng mà đi theo dấu hiệu, họ không muốn liên quan gì
với điều đó. Vâng.

209 Dấu hiệu của Chúa Jêsus, như Đấng Mê-si, để chữa lành
người đau, họ đã chấp nhận điều đó. Nhưng ngày nọ Ngài phán,
“Ta với Cha là Một.”

210 Ồ, chao ôi, Tiếng đó đã không được chấp nhận. Họ nói, “Ngài
tự xưngNgài là Đức Chúa Trời, bằng với Đức Chúa Trời.”

Ngài phán, “Ta là Con của Đức Chúa Trời.”
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211 “Ồ, chao ôi, làm sao Đức Chúa Trời có thể có một Con?” Hiểu
không? “Không khi nàoĐức Chúa Trời cómột Con!”
212 Nhưng, anh em thấy, họ đã tin dấu—dấu hiệu, người đau có
thể được chữa lành, và, ồ, điều đó đã tuyệt vời, điều đó thật tuyệt
diệu. Nhưng khi Tiếng đó đến, họ không muốn tin Tiếng đó. Họ
muốn làm gì? Họ đã đuổi Ngài ra.
213 Và anh em biết điều gì không? Kinh Thánh nói cho chúng ta
biết, trong Khải Huyền chương thứ 3, tại Thời đại Hội thánh Lao-
đi-xê này, rằngNgài sẽ bị đối xử giống như vậy. Ngài đã bị đuổi ra
bên ngoài hội thánh. Đó là Lời được bày tỏ. Ngài đã là Lời được
bày tỏ. Ngài vẫn là Lời được bày tỏ.
214 Nếu anh em có thể tin dấu hiệu của Sô-đôm, trong Lu-ca, nếu
anh em có thể tin điều đó, thì tại sao không chấp nhận Tiếng của
Ma-la-chi 4? Đấy, tại sao anh em không, hỡi anh em? Nó có thể
được chứng thực. Cách duy nhất nó có thể được thực hiện là…
Dấu hiệu có thể được chứng minh, nhưng anh phải tiếp nhận
Tiếng đó.
215 Môi-se đã được ủy thác để đi xuống, trong tự nhiên, và có
được một dấu hiệu thuộc linh và kêu gọi dân sự trở lại với lời
hứa của tổ phụ.
216 Ma-la-chi 4 là để dân sự quay trở về với “trở về với Đức tin
của các tổ phụ.” Ồ, hãy trở về, Ồ hỡi dân bị mù và tản lạc, hãy
trở về với chính mình!
217 Để kết thúc, tôi sẽ nói điều này, lời nhận xét cuối cùng. Đấng
tiên tri đã nói, “Sẽ có Sự sáng lúc chiều tối.” Nhìn xem, người nói,
“Sẽ cómột ngàymà không thể gọi là ngày hay đêm.” Bây giờ lắng
nghe. Tôi đang kết thúc. “Sẽ cómột ngày…”Hãy để điều này thấm
sâu, và xin Đức Chúa Trời đặt để điều đó trong mỗi tấm lòng
trong cộng đồng này, tối hôm nay, trong thính phòng này. Đấng
tiên tri nói, “Sẽ cómột ngày không thể được gọi là ngày hay đêm,
hầu nhưmột ngày đầy sương, nhiềumưa, ảm đạm. Nhưng,” nói,
“vào lúc chiều tối, sẽ có Sự sáng.”
218 Bây giờ, nên nhớ, mặt trời luôn mọc ở hướng Đông và lặn ở
hướng Tây. Nền văn minh đã đi theo mặt trời. Anh em biết điều
đó. Và, để ý, mặt trời mọc ở hướng Đông cũng là mặt trời lặn ở
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hướng Tây. Bây giờ, nếu văn minh đã đi lại một cách chính xác
với mặt trời, cho đến nỗi bây giờ Đông và Tây hội ngộ. Chúng ta
ở Duyên hải miền Tây; Đông và Tây.
219 Và, nên nhớ, Phúc Âm đã đi lại cùng cách đó. Nó đã dấy lên ở
phương Đông, sự đến của Chúa Jêsus Christ, là C-o-n, không phải
s-u-n. C-o-n, Con của Đức Chúa Trời, đã dấy lên ở phương Đông,
đến dân phương Đông.
220 Và bây giờ đã có một ngày để dân sự gia nhập giáo hội, lập
những giáo phái, chỉ đủ ánh sáng để thấy, “Ồ, chúng ta sẽ có một
nhà thờ. Chúng ta sẽ xây dựng cái này. Chúng ta sẽ xây dựng
một trường học. Chúng ta sẽ xâymột bệnh viện. Chúng ta sẽ giáo
dục. Chúng ta sẽ có thần học viện.” Họ đã có đủ ánh sáng để làm
điều đó.
221 Nhưng, nên nhớ, Kinh Thánh đã cho biết, tiên tri của Chúa,
trong Kinh Thánh, mà là CHÚA PHÁN NHƯ VẦY, “Mặt trời đã
chiếu sáng ở phương Đông cũng sẽ chiếu lại ở phương Tây, vào
lúc chiều tối. Đó là Sự sáng lúc chiều tối.”
222 Ngài sẽ làmgì?Ngài làmchínhxácnhững gìmàNgài đã phán
trong Lu-ca chương thứ 17. “Vào kỳ cuối cùng, khi Con người
được bày tỏ trong cùng một cách rằng Ngài đã ở phương Đông,
cũng Con đó đang chiếu sáng, cùng Quyền năng đó, cùng Đức
Thánh Linh đó, cùng Sự việc đang làm điều giống như vậy. Nó sẽ
là Sự sáng lúc chiều tối.”
223 Cùng mặt trời mà đã đi lại; cùng C-o-n đã đi lại; giáng xuống
qua phương Đông, từ Phao-lô; đã nhảy qua vào nước Đức, trên
Martin Luther; đã nhảy lại, trên sự kéo kế tiếp của Ngài; và đã đi
từ đó đến nước Anh, đến JohnWesley; nhảy qua Đại Tây Dương,
đến hợp chủng quốc Hoa Kỳ, đến Ngũ Tuần; và bây giờ Ngũ Tuần
đã tự suy yếu dần, và chúng ta đang ở trên Bờ biển.
224 Mỗi người trong họ, đã lập giáo phái, giống như họ đã làm
lúc ban đầu, đã lập tổ chức mà Đức Chúa Trời đã nguyền rủa.
Ngũ Tuần, và tất cả, đã làm điều đó.
225 Nhưng Ngài đã phán, “Sẽ có Sự sáng vào lúc chiều tối. Sẽ có
một dấu hiệu dấy lên vào lúc chiều tối.” Đừng bỏ lỡ Nó, thưa các
bạn. Đừng bỏ lỡ Nó. Bây giờ, cũng Con đó sẽ cho cùng Sự sáng
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đó. Cũng m-ặ-t-t-r-ờ-i đó cho cùng sự sáng m-ặ-t-t-r-ờ-i đó. Cũng
C-o-n đó cho cùng Sự Sáng C-o-n đó.
226 Bây giờ, đó không phải là lời nói của tôi. Mọi người ở đây,
đều biết Kinh Thánh nói thế, hãy giơ tay lên. [Hội chúng nói, “A-
men.”—Bt.] Điều đó hoàn toàn đúng.
227 Bây giờ, anh em có thể, điều đó tùy anh em. Hãy tin rằng
Con của Đức Chúa Trời, Chúa Jêsus Christ, đã, hiện giờ không
chết. Ngài sống. Ngài ở trong sự khiêm nhường, khiêm nhu. Ngài
luôn ở như thế. Con đường đi lên là con đường đi xuống. Hãy tự
hạ mình, tránh khỏi những ý tưởng giáo điều cứng nhắc, và tin
Chúa Jêsus. Thấy dấu hiệu, thì tin Tiếng. Hãy trở về, Ô hỡi dân
tản lạc, với chính mình!

Chúng ta hãy cúi đầu.
228 “Và nếu họ không tin Tiếng của dấu hiệu đầu tiên, trong bàn
tay, như đã xảy ra với Môi-se, thì hãy làm dấu hiệu thứ hai. Rồi,
nếu họ không tin dấu hiệu này, thì hãy lấy nước (nước tượng
trưng cho sự sống) mà ở trong đại dương hay biển, đổ nó trên
mặt đất, nó sẽ hóa ra máu.”
229 Lạy Cha trên Trời, bây giờ đã thật trễ, nhưng Ngài đã hứa sẽ
có Sự sáng lúc chiều tối. Xin để Tiếng của Phúc Âm của chúng
con lắng đọng vào trong tâm hồn của dân sự, khi họ suy gẫm về
Nó và học hỏi Nó bằng Lời.
230 Xin ban phước cho cộng đồng này, Chúa ôi. Xin ban phước
cho những người này. Thấy họ đang ngồi ở đây, đói khát, những
đứa con tội nghiệp đã bị đá lung tung và bị dồn ép, và đây, biết
rằng Sa-tan đã làmđiềuđó chỉ để làmmùhọvới sự việc khiNóđã
có ở đó. Xin cho họ, tối nay, đồng một lòng, tin Chúa Jêsus Christ,
tin lời hứa củaNgài, rằngNgài đã sống lại từ kẻ chết.
231 Ngài đã phán, “Trong thì giờ mà họ không nghĩ đến, thì Con
người sẽ đến.”
232 Ngay khi hội thánh có được nó, đáng giá hơn tiền bạc, đang
xây dựng những tòa nhà hàng triệu đô-la. Họ sẽ tốt hơn, Cha ôi,
con tin, trở lại với việc đứng ở góc phố, đập một—một cái trống
cơm, với một cái mũ trong tay họ, cái trống cũ ở góc phố giống
như Đội quân Cứu thế, hơn là nó sẽ bị đặt trong những nhà xác
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lớn này tối nay, cố gắng rập theo khuôn mẫu của thế gian, “Có
hình thức tin kính,mà chối bỏ Quyền phép đó.”
233 Xin nhậm lời, Chúa ôi, tối nay, một lần nữa, Chúa ôi; như
Sam-sôn đã kêu lên, “Chỉ một lần nữa thôi, Chúa ôi, một lần nữa
thôi.” Xin cho được biết rằng Ngài là Đấng Christ, Con của Đức
Chúa Trời; hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay
đổi. Và xác nhận chính Ngài ở giữa chúng con, để họ có thể thấy
dấu hiệu, có thể họ sẽ tin Tiếng đó. Trong điều này, con cầu xin
nhơn Danh Chúa Jêsus Christ. A-men.
234 Chúng ta sẽ gọi hàng người cầu nguyện, thật nhanh. Tôi đã
thấy thật sự là lúc ngay bây giờ chúng ta đang giải tán. Nhưng
chúng ta hãy có hàng người cầu nguyện, chỉ một hàng người cầu
nguyện ngắn, rồi chúng ta sẽ khởi sự ngàymai.
235 Anh ấy phát ra thẻ cầu nguyện ngày hôm nay. Do đó, chúng
ta phát ra những thẻ cầu nguyện mỗi ngày, để mỗi người có thể
có được một cơ hội nếu họ đến vào một thì giờ lạ lùng. Để đứng
lên trong hàng người xin cầu nguyện, mà không chữa lành các
bạn. Bất cứ ai cũng biết, trong mỗi buổi nhóm, có nhiều người
được chữa lành ở ngoài đó hơn là ở trên đây, đấy, luôn luôn. Đức
Thánh Linh đúng là vô sở bất tại. Ngài chỉ đang cố tìm những
người tin, chỉ thế thôi, Ngài có thể đến với.
236 Phát ra thẻ cầu nguyện P, giống như Paul. Chúng ta hãy, nơi
mà chúng ta đã…Ồ, gọi từ số một. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu,
bảy, tám, chín, mười, hãy để họ đứng lên ở trên đây, nếu các bạn
muốn. Thẻ cầu nguyện của họ chữ P, giống như trong Paul, một
tới mười, đứng lên trên đây ở phía này, nếu các bạn có thể đứng
lên. Nếu các bạn không thể lên, thì chúng tôi sẽ kiếm người nào
đó giúp các bạn. Mười; một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám…
Được rồi, hai người nữa. Tám, chín, mười, được rồi. Mười đến
mười lăm, mười đến mười lăm, đó là năm người nữa. Mười lăm
đếnhaimươi, đứng lênđể tôi có thể thấy các bạnđang lên không;
P, mười lăm đến hai mươi. Hai mươi đến hai mươi lăm. Chúng
ta hãy xem nào, các bạn ở bất cứ nơi nào. Bây giờ hãy để những
người còn lại trong cử tọa thật thành kính, chỉ trong vài phút. Đó
sẽ là thẻ cầu nguyện P, một tới hai mươi lăm. Phải không? Hai
mươi lăm, một đến hai mươi lăm.
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237 Bây giờ mọi người khác thật cung kính. Hãy dâng cho Đức
Chúa Trời sự tôn kính thật nhiều đó, cho Sứ điệp. Các bạn nợ nó
với Đức Chúa Trời, hãy chờmột phút và suy nghĩ kỹ.

238 Bây giờ tôi nghĩ họ sẽ làm cho dân sự sẵn sàng. Những người
mà không…Nếuhọ đã có thẻ cầu nguyện, họ không xếp hàng hết,
họ sẽ tìm thấy; họ sẽ nói cho tôi biết trong vài phút, và rồi họ sẽ…
rồi chúng ta sẽ thấy có thể có người nào đó bị điếc hay người nào
đómà không thể nghe không.

239 Tôi không biết họ ở đâu, thưa các bạn, họ những người có
thẻ cầu nguyện. Thanh niên đi xuống đây…(Ai phát chúng ra?
Anh, hay Billy? Billy à?) À cậu ấy đi xuống, và trộn các thẻ lên,
trước các bạnmọi người, rồi phát cho bạnmột thẻ cầunguyện; đi
xuống ngay, bảo tất cả các bạn ngồi xuống, phát thẻ cầu nguyện
cho bạn. Hiểu không? Tôi không biết họ ở đâu. Tôi đã đang cố
gắng đưa đứa trẻ này lên đây, đấy. Và, những người khác, tôi—
tôi không biết về, tôi—tôi không có cách nào để biết điều đó. Tôi
đoán Đức Chúa Trời chỉ định nó cách Ngài muốn nó được định
như thế.

240 Bây giờ, bây giờ phần còn lại trong các bạn, mà không có thẻ
cầu nguyện. Hãy giơ tay lên, nói, “Tôi không có thẻ cầu nguyện,
nhưng tôi bị đau.” Hãy giơ tay lên, bất cứ nơi nào trong tòa nhà.
Tôi không quan tâm bạn ở đâu, giơ tay bạn lên…Ồ, không có quá
nhiều người ở đây vậy, lúc này. Ồ, theo như thế, sẽ không mất
nhiều thì giờ để cầu nguyện cho hàng người cầu nguyện sắp tới
bây giờ. Có khoảng hai mươi người ở trong đây, không có gì đang
đứng đây, mà bị đau.

241 Điều đó tốt. Tôi vuimừng thấy các bạn chấpnhậnnónhư thế.
Các bạn đã có đức tin nhiều hơn tôi nghĩ, có lẽ vậy. Hiểu không?
Hiểu không? Nếu các bạn tiếp nhận sự chữa lành của mình, hãy
ném thẻ đó đi, Đức Chúa Trời ban phước cho các bạn. Đó là đức
tin chân thật. Không người nào đặt tay trên các bạn; các bạn đặt
tay mình trên Đấng Christ.

242 Bây giờ các bạn ở đây tối nay, mà sẽ không ở trong hàng
người nguyện, các bạn tin câu chuyện này. Giống như người đàn
bà chạm vào vạt áo Ngài, và Ngài đã quay lại và nhận ra rằng bà
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đã chạm đến Ngài, bao nhiêu người nhớ câu chuyện đó? Chắc
chắn, các bạn nhớ.

243 Bây giờ các bạn tin điều đó không, Ngài, Kinh Thánh cho biết
trong Hê-bơ-rơ 4, rằng, “Ngài là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm, ngay
bây giờ, mà có thể chạm được bởi cảm thông sự yếu đuối của
chúng ta”? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Ồ, nếu Ngài hôm qua,
ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi, Ngài sẽ không
hành động giống như vậy sao? [“A-men.”] Ngài đã không làm
điều đó, đêmnày đến đêmkhác, ở đây sao? [“A-men.”] Bao nhiêu
người đã dựnhữngbuổi nhómkhác và thấyNgài đã làmđiềuđó?
Cứ giơ…[“A-men.”] Chắc chắn. Hiểu không? Khắp thế gian! Ngài
biết, Ngài biết hết về các bạn.

244 Bây giờ, thấy tôi đang cố gắng làm gì không? Bao nhiêu người
hiểu những gì tôi muốn các bạn làm? Hiểu không? Tôi muốn các
bạn, không có người nào đặt tay trên các bạn, tôi muốn các bạn,
như một bài báo chân thật về Đức Chúa Trời, nói, “Chúa Jêsus
Christ, tôi tin Ngài. Bây giờ tôi tin nhận Ngài như Đấng Chữa
Lành của tôi. Bây giờ tôi tin nhận Ngài như Đấng Cứu Rỗi của
tôi. Tôi tin điều đó với cả tấm lòng, công việc của nó được thực
hiện.” Thế thì hãy nắm giữ lời hứa đó, nắm giữ sự xưng nhận
của bạn và bước tới trước với nó. Hãy xem điều gì xảy ra. Hiểu
không? Hãy xem điều gì xảy ra. Hiểu không? Bây giờ đó là điều
tôi đang cố gắng khiến cho các bạn làm, đường lối thậtmà chúng
ta được cho là tin.

245 Anh muốn nói gì? [Người nào đó nói, “Bốn và mười
chín.”—Bt.] Số bốn, thẻ cầu nguyện số bốn và sốmười chín, đang
thiếu. Thẻ cầu nguyện có số bốn. Nhìn vào người nào đó; nhìn
xem thẻ của người bên cạnh mình. Thẻ cầu nguyện số bốn và
số mười chín. Được rồi, chỉ một lát, hãy chờ. Đấy, nếu tôi không
gọi người đó, thì tôi có một tiếng dội ngược về điều đó, anh em
thấy đấy. Nói gì hả? Nói gì hả? [“Bốn.”] Anh có thẻ số bốn? Còn
về chín-…Chưa có mười chín. Nói gì hả? [“Thêm bốn.”] Thẻ cầu
nguyện số bốn chưa có, haymười chín. Nếu người nào có các thẻ
đó, nếu các bạn đến trong hàng. Hoặc là, nhìn kìa, đấy, có lẽ…có
người nào…Em bé đó có thẻ không? Kiểm tra xem, không phải…
Đó không phải số đó. Có quý bà này ở đây có thẻ, trong xe lăn này
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ở đây không? Kiểm tra số của bà ấy. Có phải đó—đó là số của bà
ấy không? Một bà trên cáng, hả? Họ có nó. Họ, tất cả ở trong bây
giờ. Được. Được rồi. Bây giờ—bây giờ, các bạn những người mà
có thẻ cầu nguyện, hãy giữ chúng. Chúng tôi sẽ hầu việc, bởi ân
điển của Đức Chúa Trời.

246 Bây giờ, thưa các bạn, đây là đêm cuối mà chúng ta có, ngày
mai là chiều Chúa nhật, chúng ta hãy tự tĩnh lặng. Bây giờ chỉ lấy
mọi sự không tin mà các bạn đã có và từng—từng ý nghĩ phi lý,
và đặt nó xuống nền nhà, và đặt chân các bạn lên nó, như nó đã
có. Hãy nói, “Lạy Chúa Jêsus, con sẽ tin Ngài.” Bao nhiêu người
sẽ làm điều đó? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Cảm ơn các bạn.
Đức Chúa Trời ban phước cho các bạn.

247 Bây giờ đừng ai ra khỏi. Ngồi thật im lặng, và tin. Hãy nhìn
lối này, và bây giờ nhìn xem.

248 Sự chứng nhận của Đức Chúa Trời luôn được biết đến, có thể
thấy trước những gì đã xảy ra, và nói điều gì đã xảy ra, điều đó
thì như thế nào, hay điều gì sẽ xảy ra. Chúng ta biết điều đó. Đó là
cách mà những nhà tiên tri được biết. Đó là cách mà Chúa Jêsus
được biết như là ĐấngMê-si. Và Ngài cũng là ĐấngMê-si đó ngày
hôm nay như Ngài đã là lúc đó, chỉ không có một thân thể thuộc
thể ở đây trên đất. Ngài đã sai Thánh Linh Ngài trở lại sử dụng
thân thể của bạn, thân thể của tôi. Vậy thì, bạn có thể không có
khả năng làm điều này. Chúng ta biết, trong lời Kinh Thánh, có
một trong thời đại. Nhưng, đấy, tuy nhiên các bạn có thể tin điều
đó, và các bạn có thể có được những thứ khác mà các bạn có thể
có, mọi người.

249 Điều gì xảy ra nếu ngón tay tôi quyết định, bởi vì đó không
phải mắt tôi, nó sẽ không phải là ngón tay tôi nữa? Điều gì xảy ra
nếu cánh tay này nói, “Tôi sẽ không giơ lên nữa, bởi vì tôi không
phải là mắt, hay lỗ tai, tôi sẽ là một cánh tay”? Ồ, nó sẽ làm què
quặt thân thể của tôi.

Bạn là những gì Đức Chúa Trời đặt để cho bạn.

250 Biết bao nhiêu lần tôi đã ngưỡng mộ Oral Roberts, Billy
Graham, Tommy Osborn!
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251 Một số những người đó bước vào đấy và nói, “Vinh hiển thay
Đức Chúa Trời! Hãy tin điều đó!” Tấn công đức tin. Bước ra khỏi,
bước ra khỏi đó đúng là tươimới như họ có thể được.
252 Billy Graham đứng với sứ điệp, và nói với dân sự một vài
phút, nói, “Hãy đưa ra quyết định của bạn; đến với sự xưng
nhận.” Chỉ đứng ở đó, không hề di chuyển chút nào.

Ông nói, “Vậy tại sao anh làm thế, Billy?”
253 Nói, “Sứ điệp của tôi đi trước. Nó đến từ Đức Chúa Trời.”
Đúng thế.
254 Ôngấyở tại giáohội Sô-đômđó, thật chínhxácnhững gì được
cho là xảy ra. Tên ông chấm dứt với chữ h-a-m từ Áp-ra-ham, sáu
chữ; Áp-ra-ham thì bảy. Thấy sứ giả của giáo hội đó, ở dưới Ba-
by-lôn đó không? Chắc chắn vậy. Không có một người trong đất
nước đã nắmgiữ sứ điệp về sự ăn năn đó, như Billy Graham. Ông
đứng đó. Bước ra khỏi nơi đó, và đi ăn món sườn bò hình chữ T
rồi đi ngủ, uốngmột ly sữamạch nha. Điều đó ổn thôi.
255 Và khi các bạn phải đứng và chống lại ma quỷ! Một lần nọ ở
Long Beach, Anh Jack và tôi…Cha của anh đang đứng đó.
256 Và đứng ở đó là Ông Fuller, Charles Fuller, một anh em tốt
quý, đang đứng đó giảng. Khoảng hai hay ba ngàn người ở trong
đó chiều hôm ấy. Chúng tôi đã ngồi và lắng nghe ở buổi nhóm
của anh ấy. Tôi cómột thính phòng được thuê, sau anh ấy. Và anh
ấy đứng đó và có môt buổi nói chuyện bổ ích. Và nói, “Có người
nào ở đây muốn tin nhận Đấng Christ không?” Hai hay ba người
đến dâng con của họ. Một phụ nữ nói bà muốn tin nhận điều đó.
Đi lên và dâng lời cầu nguyện ngắn, một trong những chấp sự, đi
trở lại và ngồi xuống. Bắt tay, quay lại và bước ra. Có một nhóm
người trí thức, ănmặc bảnh bao, bước ra khỏi nơi đó.
257 Ở đây đi vào, mặc áo bó, xe lăn, mù, què, đi khập khiễng, tàn
tật. Khi đức tin của bạn đối diện điều gì đó như thế!
258 Bây giờ ở đây, tôi đã tuyên bố Đấng Christ là gì? Và bây giờ
những người không tin đang ngồi chung quanh, muốn tìm thấy
một lỗi, đấy, chỉ cố tìm thấymột lỗi.
259 Hãy nhớ, cách đây không lâu ở Toronto, chúng tôi đang đứng
ở đây để giảng, cầu nguyện cho người đau. Tôi cứ cảm thấy một
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linh kỳ cục; nó đang ngồi trên phía bên trái tôi. Tôi cứ nhìn xem
nó. Đó là một người đàn ông đang ngồi ở đó, một đám người đã
thuê ông ta đến đó để thôi miên tôi. Ông ta sẽ đi quanh trại quân
đội và làm cho những người lính chống tay họ và sủa như chó,
và các thứ; thuật thôi miên. Tôi cảm thấy tà linh đó. Tôi không
biết nó đến từ đâu. Tôi cứ theo dõi. Tôi đã nhìn thấy bóng đen
đó. Tôi chỉ đợi một vài phút. Tôi nói, “Ông là con của Sa-tan, tại
sao ma quỷ đã làmmù tâm trí ông với điều gì đó như thế? Bởi vì
ông đã đến để qua mặt Đức Chúa Trời, thách thức Thần của Đức
Chúa Trời, họ sẽ đưa ông ra khỏi đây.” Ông ta bị liệt ngay tại chỗ
ngồi và vẫn đang bị liệt. Hiểu không?
260 Chúng ta không chơi đùa hội thánh. Bao nhiêu người đã dự
các buổi nhóm và thấy những điều tương tự xảy ra, các bạn biết
những điều xảy ra? Chắc chắn rồi. Điều đó đúng. Hãy nhớ, hãy—
hãy tôn kính.

Bây giờ ở đây, tôi cho là, người đầu tiên. Có đúng không?
261 Bây giờ, hãy xem, tôi đã giảng, đã nói với bạn chính xác
những gì được cho là xảy ra trong ngày hôm nay. Bây giờ đó là
một dấu hiệu, nếu nó xảy ra. Đó là những gì dấu hiệu đã có, thế
thì hãy tin Tiếng nói đó theo sau dấu hiệu. Hiểu không?
262 Bây giờ đây là một người nữ. Chính xác, đối với các bạn
những người mới đến, đây là Tin lành Giăng 4, nơi Chúa Jêsus
của chúng ta đã gặp một người đàn bà bên giếng. Họ chưa bao
giờ gặp nhau trước đây, trong đời, và Ngài đã nói cho người phụ
nữ biết rắc rối của bà là gì. Và bà nhận ra rằng đó là Đấng Mê-
si. Bạn biết câu chuyện đó chứ? Nó đây này lần nữa, một người
đàn ông và một người đàn bà gặp nhau. Bây giờ bà không phải
là người đàn bà đó, và tôi không phải Người đó, nhưng đó vẫn
là cùng Đức Chúa Trời đó. Hiểu không? Bây giờ, Chúa Jêsus đã
phán, “Các công việc mà Ta làm thì các ngươi cũng sẽ làm,” Tin
lành Giăng 14:12.
263 Bây giờ, thưa bà, không biết bà, không biết bà đang đứng ở
đó vì điều gì. Nó có thể là rắc rối trong gia đình. Nó có thể là vì
người khác. Có thể bà bị đau. Có thể là…Có thể bà đang đứng đó,
chỉ cưu mang cái gì đó. Nếu có, chỉ cần tìm hiểu điều gì sẽ xảy
ra. Hiểu không? Có lẽ bà đang mạo danh một cái gì đó. Dù đó
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là gì, tôi không…Bà có thể là một tín đồ chân chính. Điều đó tôi
không biết, nhưng Chúa biết. Nhưng bà sẽ biết liệu Ngài có nói
với bà sự thật hay không, phải không? Nếu đó là sự thật, bà sẽ
biết điều đó.

264 Nào, hãy xem, đó là điều mà đức tin của bà đã có được. Bà
muốn đến đây như thế nào? Bây giờ nếu ai đó tin rằng điều đó
là sai, các bạn hãy đến đây và lấy bệnh nhân này, đến đây và lấy
phần còn lại của họ. Thế thì nếu bà không làm điều đó, thế thì
đừng lên án tôi. Hiểu không?

265 Bây giờ hãy nhìn đây, chị ơi, chờ một chút. Bây giờ tôi không
có ý tưởng, không có gì về bà. Bà chỉ là một người nữ đang
đứng đó.

266 Bây giờ, nếu Chúa Jêsus Christ, Con Đức Chúa Trời, Đấng tôi
đã chứngminh bởi Kinh Thánh, đã hứa rằngNgài sẽ trở lại trong
những ngày sau rốt và bày tỏ chính Ngài trong sự đầy dẫy Thánh
Linh của Ngài…

267 Cũng giống như Hội thánh sắp tới; giống như nó đến từ một
con người, tất cả từ chân, lên đùi, lên đầu, và đầu là đầu của thân
thể. Và Thân thể đã xuất hiện, kể từ khi Hội thánh đầu tiên, đi
lên ngay, trong điều này, trong những cuộc cải cách, đã lên đến,
cho đến bây giờ…Nó đến nhờ sự xưng công bình, sự thánh hóa,
phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Bây giờ nó là Đầu, Đấng
Christ, đến với Thân thể, Thân thể của Đấng Christ. Ngài là Đấng
Mà biết. Tay tôi không biết hành động, chỉ bằng cái đầu của tôi.
NhưngNgài là ĐấngMà biết, đó là lý doNgài là Lời.

268 Tôi không phải là Lời. Tôi là một con người. Nhưng, bạn thấy
đấy, Ngài sử dụng thân thể này. Bởi vì, Ngài đã chết để thánh hóa
thân thể này, để Ngài có thể sử dụng nó, và ban cho một ân tứ.
Giống như kéo nó ra khỏi bánh răng cưa, rồi Đức Thánh Linh
tiếp quản.

269 Sau đó, nếu Ngài sẽ mô tả hoặc cho bà biết bà đã làm gì,
bà đang ở đây vì điều gì, hoặc điều gì đó về bà, bà sẽ tin điều
đó. Và cử tọa sẽ tin giống như vậy không? [Hội chúng nói, “A-
men.”—Bt.] CầumongChúa làĐứcChúaTrời ban chođiều đó.
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270 Bây giờ, tôi lấy mọi thần linh, ở trong đây, dưới sự kiểm soát
của tôi, vì vinh quang của Đức Chúa Trời. Bây giờ ngồi yên. Đừng
di chuyển xung quanh.

271 Nhìn đây, chỉ một lát. “Hãy nhìn tôi,” như Phi-e-rơ và Giăng
đã nói, khi đi qua cổng. Nói cách khác, chỉ chú ý đến những gì
tôi đang nói. Hiểu không?

Chúa Jêsus hỏi người đànbàmột vài câu. “Hãy choTauống.”

272 Đấy, tôi đã giảng, điều tương tự. Cha đã sai tôi lên đây tới—
tới Baton Rouge. Tôi ở đây.

273 Cha nói Ngài phải đi qua Sa-ma-ri. Ngài ngồi đó. Một người
đàn là người đầu tiên đến với Ngài. Ngài đã thực hiện một dấu
hiệu đó trên người đàn bà ấy, và cả thành phố ăn năn. Thật là
khác biệt…

274 Bà nghĩ, nếu Ngài cũng làm điều tương tự, tối nay, bà nghĩ
tất cả Baton Rouge sẽ hối cải không? Tôi nghi ngờ điều đó, phải
không? Tôi chắc chắn. Nhưng chúng ta đang ở trong những ngày
sau rốt, khi cái ác độc ác hơn bao giờ hết.

275 Bây giờ tình trạng củabà. Bà ởđâyđể được cầunguyện.Hoàn
toàn chính xác. Và bà đang khổ sở với tình trạng cổ họng. Nếu
đúng, hãy giơ tay bà lên. Không chỉ thế thôi, nhưng còn có ai đó
mà bà đang cầu nguyện cho. Đó là một đứa trẻ, và đứa trẻ đó bị
mắc chứng cổ họng. Và nó là tình trạng cổ họng của đứa trẻ, là
các khối u trong cổ họng. Bà có tin rằng Đức Chúa Trời, cũng sẽ
chữa lành cho nó không? Chiếc khăn đó mà ở trong tay bà, mà
bà đã giơ lên với Đức Chúa Trời, như một nhân chứng…Đừng
nghi ngờ điều đó bây giờ. Đi và đặt chiếc khăn tay lên đứa trẻ.
Đừng nghi ngờ, với tất cả tấm lòng của bà. Đức Chúa Trời sẽ chữa
lành cho cả hai và làm cho các bạn khỏemạnh. [Chị đó nói, “Ngợi
khen Ngài! Halêlugia!”—Bt.] Bà có thể làm được điều đó không?
[“Chúa Jêsus! Cảm ơn Ngài, Chúa Jêsus!”] Thế thì bà đi, và Chúa
ở với bà. [“Vinh quang thayĐức Chúa Trời! Halêlugia!”]

Bà thế nào? Chúng ta, cũng là những người xa lạ.

276 Các bạn có tin không? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Đó là
dấu hiệu. Bây giờ Tiếng, là, “Trở lại với Lời!”
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277 Không biết chị; Ngài biết. Nếu Ngài sẽ cho tôi biết điều gì đó
về chị, thì chị sẽ tin rằng Lời đó mà tôi đã nói sẽ được chứng
thực chứ? Đó là—đó là sự chứng thực cho Nó. Hiểu không? Tôi
nói rằng Ngài đã làm điều đó; đó là việc nói tiên tri. Bây giờ nếu
lời tiên tri ứng nghiệm, thì Ngài nói, “Hãy nghe nó.”
278 Chị có một tình trạng lo lắng tột độ mà chị đang phải chịu
đựng, hồi hộp. Và chị có một khối u, và khối u ở chân của chị.
Đúng vậy, phải không? [Người chị ấy nói, “Đúng.”—Bt.] Bây giờ
chị tin không? [“Tin, thưa ông.”] Thế thì hãy tiếp tục con đường
của chị, và tin. Và, như chị đã tin, nó sẽ được cho chị vậy.
279 Chị thế nào? Tôi không biết chị, nhưng Đức Chúa Trời biết
chị. Chị tin rằng Đức Chúa Trời có thể cho tôi biết những rắc rối
của chị không? Nhìn vào tôi. Chị có những rắc rối. Nhưng chị
thực sự đang đứng ở đây vì người khác, và đó là một người mà
đã được lớn lên với chị. Đó là một người chị. Đúng rồi. Bây giờ
làm chị tin rằng Đức Chúa Trời có thể cho tôi biết điều gì đã xảy
ra với em gái của chị không? Chị sẽ chấp nhận nó chứ? Cô ấy bị
bệnh tim. Đúng thế. Chị có tin cô ấy sẽ được chữa lành bây giờ
không? Thế thì, theo đức tin của chị, nó được như vậy.
280 Hãy đến, thưa bà. Bà thế nào? Nếu Đức Chúa Trời có thể cho
tôi biết rắc rối của bà là gì, hoặc những gì bà đã làm, hoặc điều gì
đó, nó sẽ khiến bà tin chứ? Bà biết rằng tôi…tôi—tôi—tôi không
biết bà. Đó sẽ là đặc điểm của Ngài đang nhận diện chính Ngài
trong tôi, theo Lời mà Ngài đã hứa. [Chị ấy nói, “Tôi chỉ tin điều
đó.”—Bt.] Bà tin điều đó không? [“Vâng. A-men.”]
281 Bà nữa, bà gặp rắc rối như một người đàn bà ở độ tuổi của
bà, nhưng suy nghĩ chính của bạn là về người nào khác. Mong
muốn của bà với Đức Chúa Trời; bà đang tìmkiếmĐức Chúa Trời
không phải cho chính bà, mà cho ai khác, đó là một người đàn
ông. Đó là chồng của bà. Và anh ấy bị bệnh tim. Bà có tin rằng
Ngài sẽ…Đức Chúa Trời sẽ chữa lành cho anh ấy?Hãy đi, tin điều
đó. Và, như bà đã tin, vì vậy nó sẽ đến với bà.
282 Bây giờ, hãy xem, tất cả sự giảng dạy, cho thì giờ mà tôi đã
giảng. Nó, từng là như vậy, ba hoặc bốn người đã đi qua, bây
giờ tôi có thể hầu như không đứng ở đây. Hiểu không? Đấy, toàn
bộ đám đông chỉ trông giống như sữa, chung quanh đây. Hiểu
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không? Chúa Jêsus phán, “Sức mạnh từ Ta mà ra.” Và nếu một
người đàn bà, chạm vào áo của Ngài, mang sức mạnh ra khỏi
Ngài, và Ngài Con Đức Chúa Trời, còn tôi, một tội nhân được cứu
bởi ân điển của Ngài thì sao?

283 Ngài phán, “Những việc Ta làm thì các ngươi cũng sẽ làm.
Các ngươi sẽ làm nhiều hơn thế này.” Tôi biết King James nói,
“lớn hơn.” Nhưng nếu anh em sẽ lấy bản dịch gốc, cho biết, “Các
ngươi sẽ làm nhiều hơn điều này.” Không ai có thể làm lớn hơn.
Ngài đã làm cho kẻ chết sống lại, và Ngài đã làm ngừng thiên
nhiên, và đã làmmọi điều. Nhưng Ngài phán, “Các ngươi sẽ làm
còn nhiều hơn cả điều này, vì Ta đi về cùng Cha.”

284 “Thế gian sẽ không nhìn thấy Ta; nhưng các ngươi sẽ thấy Ta,
vì Ta…” Nhìn này, “Ta,” Ta—Ta là một đại từ nhân xưng. “Ta sẽ
ở cùng các ngươi, ngay cả trong các ngươi.” Thế thì, không phải
con người. Đó là Đấng Christ.

285 Tôi đang nói rằng, hơi mất bình tĩnh một chút, hơi bình tĩnh
trở lại. Các bạn đi đến ở một chỗ cho đến lúc…Đó không phải là
lúc bạn đang ở trên đó, hoặc ở dưới đây; nó ở giữa. Bao nhiêu
người hiểu điều đó? Tôi biết các bạn—các bạn nghĩ mình hiểu.
Tôi, cũng vậy.

286 Các bạn có bao giờ biết rằng các nhà thơ và các tiên tri luôn
là nhữngngười bị loạn trí không?Baonhiêungười biết điềuđó?

287 Bao nhiêu người từng nghe đến William Cowper, nhà thơ vĩ
đại người Anh? Bạn biết đấy, đã viết, “Có một nguồn phun đầy
Huyết, từ hông Em-ma-nu-ên phát nguyên.” Sau khi ông đã viết
bài hát đó, các bạn có nghe điều gì đã xảy ra với ông không? Tôi
đã đứng bênmộ ông cách đây không lâu. Ông đã cố tự tử, và chết
đuối dưới sông.

288 Có bao nhiêu người từng nghe nói về Stephen Foster, cho
nước Mỹ những bài dân ca hay nhất không? Ông đã có nó trong
đầu nhưng không phải trái tim. Mọi lúc cảm hứng sẽ đánh vào
ông, ông sẽ viết bài hát. Rồi khi cảmhứng lìa khỏi ông, ông không
biết phải làm gì với chínhmình, và ông đã đi lạc. Ông—ông—ông
đã say rượu. Và cuối cùng khi ông bắt đầu bước ra khỏi nguồn
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cảm hứng đó, ông gọi một người đầy tớ, và lấy dao cạo và tự tử.
Đúng thế.

289 Hãy nhìn Ê-li, nhà tiên tri. Ông đi lên đó và gọi lửa từ trời;
gọi mưa từ trời vào ngày đầu tiên; và đóng trời lại và đã làm tất
cả điều đó. Rồi khi thần cảm lìa khỏi ông, ông đã đi ra đồng vắng
vàmuốn chết. Và Đức Chúa Trời đã tìm thấy ông, bốnmươi ngày
sau, được kéo trở lại trong hang động. Đúng thế không?

290 Hãy nhìn Giô-na, nhà tiên tri. Sau khi đưa ra sứ điệp của
mình, ông đã đi lên và ngồi xuống trên ngọn đồi, cầu xin Đức
Chúa Trời cho ông chết. Ừ-m. “Xin để đầy tớ Ngài chết trong sự
bình an.”

291 Mọi người không hiểu nó. Không, không, các bạn sẽ không.
Tôi cũng không thể giải thích nó, cũng không có người nào khác.
Các bạn không thể giải thích Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời
không được biết đến bởi nghiên cứu khoa học. Đức Chúa Trời
được biết bởi đức tin. Chúng tôi tin Ngài. Làm sao các bạn có thể
giải thích? Làm thế nào nó sẽ là đức tin, nữa? Chúng ta biết Đức
Chúa Trời bởi đức tin.

292 Hội thánh sẽ không bao giờ biết đến công việc nặng nhọc
và sự kiệt sức, và sự lao khổ và thử thách, mà đã cố gắng mang
lại Nó, Sứ điệp. Ngài làm. Phần thưởng của tôi không đến từ các
dân tộc.

293 Nhìn đây, thưa bà. Vâng, nhanh lên. Người phụ nữ đó bị phủ
bóng với sự chết. Đức Chúa Trời không đến với người phụ nữ
ngay lập tức, tôi có thể thấy…Các bạn có thấy sự đen tối quanh
bà ấy không? Bà ấy sẽ chết, thật chắc chắn. Ở đây cách đây không
lâu, họ đã chụp được bức ảnh về một điều gì đó như vậy, và có
nó ở nhà. Bà ấy có một bóng đen ở trên gần bà. Bà ấy bị phủ
bóng sự chết.

294 Quýbà trẻ tuổi đã được phẫu thuật. Và trong cuộc phẫu thuật
này, họ phẫu thuật vì bệnh ung thư. Và bây giờ bà ấy đang có các
bệnh, tất cả các loại về—về, ồ, chỉ là những biến chứng. Có một
điều, bà rất yếu đến mức không thể đứng lên. Một điều khác,
đó là mủ từ bàng quang đi qua. Bây giờ, chỉ vậy để bà sẽ thấy
rằng tôi không chỉ đang nói điều gì đó. Hiểu không? Đúng vậy.
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Nhưng, thưa bà, bác sĩ đã cố gắng. Tôi khen ông ấy vì điều đó.
Nhưng, ông là một phương thuốc, nhưng Đức Chúa Trời là sự
chữa trị. Bà sẽ chết như thế. Ông ấy đã làm tất cả điều ông có thể
làm. Bà có tin? [Người chị đó nói, “Có.”—Bt.] Hãy đến đây, chỉ
một phút.

295 Bởi sự ủy thác cho tôi bởi Đức Chúa Trời Toàn Năng, đã làm
chứng cho tôi bởi một Thiên sứ, mà đang hiện diện dưới hình
thức Trụ Lửa bây giờ, tôi lên ánma quỷ đang cướp đi mạng sống
củangười phụnữnày. NhơndanhChúa Jêsus Christ. A-men.

Hãyđi, tin bây giờ. Với tất cả những gì có ở trongbà, hãy tin.

296 Anh cómột bệnhmà giết chết nhiều người hơn bất cứ điều gì
khác, bệnh tim. Họ tuyên bố đó là căn bệnh sốmột, nhưng không
phải, thưa ông. Tội lỗi là căn bệnh…được tin là số một. Anh có
tin rằng Ngài có thể chữa lành trái tim đó và làm cho anh khỏe
không? [Anh trai nói, “Tôi biết Ngài có thể.”—Bt.] Thế thì hãy đi,
tin điều đó. Đức Chúa Trời ban phước cho anh.

297 Chị nghĩ rằng Đức Chúa Trời có thể chữa lành lưng chị và
làm cho chị khỏe mạnh? Chị có tin vào điều đó với tất cả tấm
lòng của chị không? Hãy đi, tin điều đó, chị ơi. Xem những gì xảy
ra với chị, chị sẽ trở nên tốt hơn.

298 Bệnh viêm khớp và bệnh tim. Nhưng chị tin rằng Đức Chúa
Trời có thể làmcho chị khỏemạnhkhông? [Người chị đónói, “Tôi
tin.”—Bt.] Bằng cả tấm lòng của chị chứ? [“Vâng, thưa ông.”] Chị
sẽ chấp nhận nó? [“Vâng, thưa ông.”] Theo như chị đã tin, đó là
theo cách nó sẽ đến với chị. Bây giờ hãy đi, hãy tin điều đó bằng
cả tấm lòng, vàĐức Chúa Trời sẽ làm cho chị khỏemạnh.

299 Chị cũng bị đau lưng. Chị có tin rằng Chúa Jêsus Christ có
thể làm cho chị khỏe mạnh không? [Người chị đó nói, “Có, thưa
ông.”—Bt.] Hãy đi bây giờ, tin điều đó với tất cả tấm lòng của chị.
Tôi không thể chữa lành cho chị, đấy.

300 Tuyến tiền liệt, căng thẳng, và chị cũng bị viêm khớp. Chị tin
rằng Đức Chúa Trời có thể làm cho chị khỏe mạnh, chữa lành
cho chị không? Chị chấp nhận nó không? Thế thì, hãy đi, và tin
vào điều đó.
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301 Làm cho anh thức dậy nhiều lần, việc ho. Nhưng Đức Chúa
Trời chữa lành bệnh hen suyễn. Anh có tin điều đó không?
[Người anh em nói, “Có, thưa ông.”—Bt.] Anh có tin Ngài làm
cho anh khỏe mạnh bây giờ không? [“Có, thưa ông.”] Đức Chúa
Trời ban phước cho anh. Cảmơn anh, vì đức tin của anh.
302 Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi thậm chí không nói một lời với
anh, chỉ đặt tay lên anh, anh sẽ tin chứ? [Người anh em nói,
“Vâng.”—Bt.] Đến đây. Tôi đặt tay trên anh, trong Danh của Chúa
Jêsus Christ, và xin chobệnhviêmkhớp lìa khỏi anh.Nó lìa khỏi.
303 Hãyđến. Hãy đến, chị ơi. Chị có tin không? [Chị đó nói, “Vâng,
thưa ông. Tôi đã được Chúa chữa lành trước đây.”—Bt.] Chà, điều
đó thật tuyệt vời. [“Halêlugia!”] Thế thì chị đi ăn bữa tối của
mình vậy, và dạ dày của chị sẽ ổn thôi. [“Halêlugia! Halêlugia!
Halêlugia!”]
304 Bệnh đau lưng rất nhiều, nó đã làm phiền anh trong một
thời gian dài. Hãy đi, tin rằng anh…Hãy đi, tin rằng anh sẽ ổn
thôi, và Đức Chúa Trời sẽ làm điều đó cho anh. [Người anh em
nói, “Đức Chúa Trời có. A-men.”—Bt.] A-men. Điều đó tốt. [“Ngợi
khenChúa.”] Chúabanphước cho anh, người anh em.A-men.
305 Bệnh tiểu đường không là gì cả, vì Đức Chúa Trời chữa lành.
Ngài có thể làm cho chúng hết. Chị có tin điều đó không? [Chị ấy
nói, “Tôi tin.”—Bt.] Được rồi. Chấp nhận nó, và hãy tin Ngài ngay
bây giờ với tất cả tấm lòng của chị.
306 Chị cũng có nó trongmáu của chị. Chị tin rằng Đức Chúa Trời
sẽ làm chị khỏe chứ? Hãy đi, hãy tin điều đó bằng cả tấm lòng,
và được khỏe mạnh.
307 Chị tin rằng Ngài đã chữa lành chị khi điều đó xảy ra với chị
không? Ngài đã làm.
308 Bệnh của bà. Bệnh tim. Bà tin không? [Người chị đó nói,
“Tin điều đó.”—Bt.] Hãy đi, được—được chữa lành trong Danh
Chúa Jêsus.
309 Bà tin rằng Đức Chúa Trời sẽ làm cho lưng bà khỏe mạnh,
thận của bà sẽ được…Chúc phước cho bà! Cứ đi ngay.

Tôi không chữa lành. Tôi không thể chữa lành. Tôi không
phải là một người chữa lành.
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310 Chị nghĩ gì khi Ngài nói về lưng anh ấy, chị có tin lưng của
chị, cũng khỏe được chứ? Được rồi, cứ đi, tin điều đó, thế thì…Cứ
đi hãy tin điều đó, với tất cả tấm lòng của chị.
311 Lưng của chị cũng vậy, chị tin rằng Đức Chúa Trời làm cho
chị khỏemạnh không?Hãy đi, tin nó, với tất cả tấm lòng của bạn.
Đức Chúa Trời sẽ ban cho nó nếu chị…Chị phải tin vào điều đó,
mặc dù.
312 Chị có tin rằng Đức Chúa Trời, cũng sẽ làm cho chị khỏe
mạnh không? [Người chị nói, “Ngợi khen Chúa! Tôi chắc chắn
tin.”—Bt.] Được rồi. Đức Chúa Trời ban phước cho chị. Chỉ cứ
hành động đúng và tin với tất cả tấm lòng của chị.
313 Hãy đến, thưa ông. Một giọt màu trắng rơi xuống. Chẩn đoán
vềđiềuđó sẽ cho thấybệnh tiểu đường. [Người anhđónói, “Bệnh
tiểu đường.”—Bt.] Ông có tin rằng Ngài sẽ làm cho ông khỏe
mạnh không? Chúng ta hãy đến Đồi Sọ để thay máu bây giờ. Bởi
đức tin, trong Danh của Chúa Jêsus Christ, xin cho anh ấy được
chữa lành. A-men. Đức Chúa Trời ban phước cho anh, thưa anh.
Hãy tin bằng cả tấm lòng. Anh có tin không? [“Hoàn toànđúng.”]
314 Còn một số bạn trong số khán giả bây giờ thì sao? Các bạn
có tin với tất cả tấm lòng, rằng Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày
nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi không? Các bạn có tin
điều đó không? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.]
315 Còn ở trên khu vực này thì sao? Cô gái nhỏ đang ngồi, đang
nhìn ngay vào tôi ở đó, đang chịu khổ với bệnh phụ nữ, cô có
tin rằng Đức Chúa Trời sẽ làm cho cô khỏe không? Chỉ mặc một
chiếc áo khoác màu xanh lam. Được rồi. Hãy tin đi nào, Chúa
Jêsus Christ làm cho cô khỏemạnh.Nó chỉ đơn giản vậy thôi.
316 Người phụ nữ ngồi ngay sau cô, tóc đen. Cô ấy nói, “Cảm ơn
Ngài, Chúa ôi.” Điều gì đó ập đến với cô ấy. Cô ấy không biết Nó
là gì. Bệnh bàng quang đã lìa khỏi cô, đang ngồi ngay đó, ngay
phía sau người phụ nữ đã được chữa lành ngay lúc đó. Nếu bà
tin tưởng với tất cả tấm lòng ở đó, thưa bà. Bà tin không? Được
rồi, giơ tay lên nếu bà muốn tiếp nhận nó. Đức Chúa Trời làm
cho bà khỏe mạnh.

Còn người này ở dưới đây, người nào đó ở đây?
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317 Phía sau đó trong cử tọa, bây giờ thực sự tôn kính. Đừng
di chuyển. Đấy, những bệnh này sẽ đi từ người này sang
người khác.

318 Còn ông thì sao, thưa ông? Người đàn ông lớn tuổi này đang
ngồi trên chiếc ghế này? Ông tin không? Ông có tin rằng Đức
Chúa Trời có thể chữa lành cho ông không? Viêm khớp, và ông
đã bị viêmphế quản. Ông tin rằng Đức Chúa Trời sẽ làm cho điều
đó tốt không? Ông tin không? Được rồi, ông có thể có những gì
ông cầu xin. “Nếu ông có thể tin!”

319 Cô nghĩ thế nào, thưa cô, ngồi bên cạnh ông ấy? Cô, cũng tin
chứ? Cô tin không? Cô có tin rằng Đức Chúa Trời có thể cho tôi
biết bệnh của cô là gì không? Côở cách xa tôi. Chỉ cần tinNgài bây
giờ. Cô có tin tôi đã nói cho cô biết Lẽ thật không? Thế thì bệnh
huyết áp cao của cô sẽ giảm xuống. Cô tin không?

320 Bạn cũng, giơ tay lên. Bạn đang cố gắng khuyến khích cô ấy.
Bạn tin rằng Đức Chúa Trời có thể cho tôi biết điều gì…Bạn đã
rất tốt khi giúp cô ấy, bây giờ Đức Chúa Trời sẽ vui để giúp bạn.
Bạn có một vấn đề thuộc linh mà đã làm phiền bạn. Nếu đúng,
hãy vẫy tay như thế này. Nó sẽ được giải quyết bây giờ. Ngài làm
cho nó đúng.

321 Bao nhiêu người tin? Bao nhiêu người trong số các bạn sẽ
tin nhận-…đó không phải là một Cơ-đốc nhân, có cảm—cảm giác
rằng Chúa Jêsus Christ hiện diện ở đây, mà muốn đứng lên bây
giờ, nói, “Chúa Jêsus ôi, conmuốn tự nhậnmình là tội nhân, Ngài
có tha tội cho con không?” Đứng lên trên đôi chân của mình.
Đức Chúa Trời ban phước cho ông, thưa ông. Đức Chúa Trời ban
phước cho bạn. Đức Chúa Trời ban phước cho bạn. Đức Chúa
Trời ban phước cho bạn. Đức Chúa Trời ban phước cho bạn. Đức
Chúa Trời ban phước cho bạn. Đó là…Đức Chúa Trời ban phước
cho bạn, cho anh, cho chị, cho anh. Này, Ngài thấy các bạn. Ngài
ghi tên bạn xuống khi bạn làm điều đó.

322 Ở trên đây với ban công, đứng lên, nói, “Lạy Chúa Jêsus, con
muốn, con muốn được xác định. Con muốn sự thương xót cho
linh hồn con.” Xin Đức Chúa Trời ban phước cho ông, thưa ông.
“Conmuốn sự thương xót, Chúa Jêsus ôi.”
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323 Bạn không thể thấy, bạn ơi, đó làNgài ở đây chăng?Đức Chúa
Trời banphước chobạn, chàng trai trẻ. Đức ChúaTrời banphước
cho bạn. Đức Chúa Trời ban phước cho cô, cô gái trẻ. Đó là điều
tuyệt vời nhất mà bạn từng làm. Bây giờ người nào khác chưa
làm được điều đó, hãy đứng lên, nói, “Lạy Chúa Jêsus, con muốn
được nhận diện. Con đang xác nhận bản thân, tối nay.”

324 “Kẻ nào xưng tội mình, sẽ được thương xót. Người nào giấu
tội lỗi mình, sẽ không thịnh vượng.”

325 Chị sẽ, ở trong sựHiện diện củaNgài chứ?Đức Chúa Trời ban
phước cho bà, thưa bà. Tôimuốn…Đức Chúa Trời ban phước cho
bà. Vâng. Và Đức Chúa Trời ban phước cho bà. Xin Đức Chúa Trời
ban phước cho ông, thưa ông. Đức Chúa Trời ban phước cho bà,
bà ơi. Chúa ban phước cho bạn.

326 Các bạn nói, “Điều đó có nghĩa là gì không?” Giữa cái chết và
sự sống, đó là sự khác biệt.

327 Các bạn có nhận ra sự Hiện diện của Ngài ở đây không? Các
bạn có nhận ra điều đó không? Bạn cảm thấy điều đó không?
Đấy, các bạn thấy Nó, các bạn thấy Nó đang làm việc. Đó là Ngài.
Đó là chính xác những gì Ngài đã phán Ngài sẽ làm. Các bạn tin
điều đó không? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.]

328 Người nào khác nói, “Lạy Chúa, conmuốn tự xác nhậnmình
là tội nhân. Bây giờ xin Ngài tha thứ cho tội lỗi của con.” Nếu
bạn đang đứng rồi, chỉ cần giơ tay lên. Một số bạn xung quanh
các bức tường, giơ cao…Đức Chúa Trời ban phước cho các bạn.
Đức Chúa Trời ban phước cho bạn. Người nào khác nói, ở trên
ban công ở phía sau, nói, “Conmuốn xác định chínhmình, Chúa
Jêsus ôi. Con cầu xin lòng thương xót, tối nay, trong sự Hiện diện
Thiêng liêng của Ngài, tin rằng, chính Đức Chúa Trời mà sẽ phán
xét con, sự Hiện diện của Ngài ở đây bây giờ. Ngài biết rằng Ngài
đang phán với tấm lòng con và nói với con rằng con sai. Con
muốn đứng lên và nói rằng con sai. Con xưng nhận sai trật của
con. Ngài đang lên án con, trong lòng con.” Đó là lý do tôi dừng
hàng người cầu nguyện. Đức Chúa Trời ban phước cho bạn. Đức
Chúa Trời ban phước cho bạn.
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329 Các bạn nghĩ tôi dừng việc đó để làm gì? Tôi dừng nó lại vì
tôi biết điều đó phải xảy ra.

330 Bây giờ, có những người khác ở đây, mời các bạn đứng lên?
Đứng lên và nói Điều gì đó đang nói với tấm lòng bạn, “Ngươi sai
rồi.” Đức Chúa Trời ban phước cho bạn, thưa quý vị. Đức Chúa
Trời ban phước cho bạn. Đức Chúa Trời ban phước cho bạn. Đức
Chúa Trời ban phước cho bạn. “Con đã sai. Tha thứ cho con, Chúa
ôi. Con đang xác nhận chính mình. Con đứng lên, Chúa ôi, trong
sự Hiện diện của Ngài. Con biết Ngài đang ở đây. Con…Ngài phải
có ở đây. Ngài đã phán đây sẽ là điều—điều Ngài sẽ làm. Bây
giờ con thì…con nhìn thấy dấu hiệu, và con biết nó đã được giải
thích với con rằng đó được cho là dấu hiệu của thời đại này. Con
nghe Tiếng gọi trở lại với sự ăn năn. Con đây, Chúa ôi. Con tin
dấu hiệu. Con nghe Tiếng.”

331 Tiếng đang phán với các bạn giờ này! Hãy quay về, Hỡi dân
tản lạc! Hãy quay về, Hỡi ngôi sao lang thang! Hãy quay về, Hỡi
người đã bị trục xuất! Hãy quay về, tối nay!

332 Các bạn sẽ quay về chứ? Cứ đứng lên và nói, “Tôi tự xác nhận
mình như là một tội nhân, đang cầu xin sự thương xót.” Mời các
bạn làm điều đó, người nào khác? Đức Chúa Trời ban phước cho
bà, thưa bà. Đức Chúa Trời ban phước cho con, lên đó, con trai.
Nếu tôi bỏ sót các bạn, Ngài sẽ không. Đức Chúa Trời ban phước
cho bà, thưa bà. Điều đó rất tốt. Điều đó rất tốt. Còn người nào
khác không? Chỉ cứ…Tôi muốn giữ thêm một phút nữa, bởi vì
tôi vẫn cảm thấy một gánh nặng nhỏ ở đây, đấy. Còn người nào
khác không? Đức Chúa Trời ban phước cho bà, thưa bà. Đó là
cách để làm điều đó. Chính là thế. Người nào khác, “Tôi muốn
tự xác nhận, tôi tự đứng lên và nói tôi sai. Tôi đang cầu xin sự
thương xót”? Mời bạn làm điều đó? Thật nhanh trước khi chúng
ta đi xa hơn, đứng lên và nói, “Conmuốn tự xác nhận, Chúa Jêsus
ôi.” Đức Chúa Trời ban phước cho cô, thưa cô.

333 Các bạn biết, có lẽ trước khi các bạn về đến nhà, nhưng đôi
khi hay sẽ có một màn sương mù đến trước mặt các bạn. Có lẽ
sáng nào đó bác sĩ sẽ đến và ông sẽ cảm thấymạch của bạn đang
ngừng đập, không gì khác có thể được làm nữa. Lúc đó bạn sẽ
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cảm thấy các làn sóng lạnh lẽo của sự chết trôi vàomặt bạn. Bạn
sẽ nhớ lại những gì bạn đã làm.

334 Hãy nhớ, họ không thể chôn bạn quá sâu, họ không thể làm
điều gì cho bạn. Đức Chúa Trời đã hứa, “Ta sẽ làm các ngươi sống
lại, ở ngày sau rốt.” Nhìn xem. “Kẻ nào nghe Lời Ta và tin Đấng
đã sai Ta, thì có Sự sống Đời đời và sẽ không đến sự Phán xét,
nhưng đã vượt qua sự chết mà đến với Sự sống.” Người nào đó
chà xát Điều đó ra nếu bạn có thể. Chúa Jêsus Christ đã phán
Điều đó. “Kẻ nào tin (đó là ‘hiểu’) Lời Ta và tin vào Đấng đã sai
Ta, thì có Sự sống Đời đời, sẽ không bao giờ đến trong sự Phán
xét, sự định tội đâu, nhưng đã vượt qua sự chết mà đến với Sự
sống.” Bởi vì, người đó đã tin vào Con độc sanh yêu dấu của Đức
Chúa Trời, rằng Đức Chúa Trời đã dấy lên, cách đây hai ngàn
năm, và hiện đang sống ở đây, tối nay, tỏ cho thấy thuộc tính của
Ngài về sự sống lại của Ngài.

335 Có người nào khác đứng lên, sau đó, người khác nói, “Tôi
muốn tin nhậnĐiều đó. Tôimuốn tin nhậnNgài”? Đức Chúa Trời
ban phước. Đức Chúa Trời ban phước cho bạn. Điều đó rất tốt,
cô à. Đó là điều dũng cảm. Tôimuốn các bạn để ý.

336 Tôi đã chờ đợimột sự kêu gọi tin nhận, ở đây cách đây đã lâu,
nhiềungười đi lên, nhai kẹo cao-su, đấmvàonhau tronghàng.

337 Nhưng các bạn để ý sự chân thành trên gương mặt của họ
những người đó không? Những phụ nữ trẻ, ngay cả sau việc lên
án họ về việc cắt tóc của họ, trang điểm mặt mày; với đồ trang
điểm trênmặt, và tóc ngắn bồng bềnh, đứng ngay lên giống như
vậy, “Tôi là tội nhân. Xin thương xót tôi, Đức Chúa Trời ôi.” Đó là
những Hạt giống đang nằm đó. Ánh Sáng phát ra trên nó, và họ
biết điều đó. Đức Chúa Trời ban phước cho các bạn.

Chúng ta hãy cúi đầu giờ này.

338 Tôi muốn mọi người tin ở đây, mà đang đứng gần người mà
đứng lên đó, đặt tay anh em trên người đó, (được không?), người
mà đã đứng lên. Họ đang đứng bên anh chị em. Nếu anh là Cơ-
đốc nhân, hãy đặt tay anh trên họ, “Chị ơi, anh ơi, tôi đặt tay trên
anh chị bây giờ. Tôi sẽ cầu nguyện.”
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339 Lạy Cha trên Trời, có những người ở đây tối nay mà—mà tin
Ngài. “Một số hạt giống rơi xuống dọc đường,” Ngài phán, “chim
chóc đến và tha nó đi. Những hạt khác rơi trên đất đá sỏi, và gai
góc và tật lê. Nhưng một số rơi qua trên đất tốt, phì nhiêu.” Và
sự Hiện diện của Ngài đang ở đây, tối nay, đã thuyết phục nhiều
người ở đây tối nay mà Ngài là Con Đức Chúa Trời, rằng Ngài
sống mãi mãi. Và Ngài đã hứa, bởi vì Ngài sống, chúng con cũng
có thể sống.

340 Lạy Chúa Jêsus, họ đã sống lại và đứng nhưmột chứng nhân
mà họ đã tin Ngài. Bây giờ, Chúa ôi, con biết Ngài sẽ ủng hộ cho
họ trong Ngày đó. Xin nhậm lời, Chúa ôi. Con dâng họ cho Ngài,
nhơn Danh Chúa Jêsus Christ. Xin cho họ đến nhà thờ tốt đẹp
nào đó và chịu báp-têm trong phép báp-têm Cơ-đốc. Xin cho họ
tự gia nhập với nhóm người tin tốt đẹp đó. Xin cho họ được đầy
dẫy Đức Thánh Linh. Xin cho họ là những chiến tích của Phúc
Âm, những viên ngọc trên mão triều thiên của Ngài vào Ngày
đó. Và nếu con không bao giờ thấy lại họ phía này của Ngày vĩ
đại đó, xin cho con thấy họ Ngày đó như trong khải tượng, nói
rằng, “Anh không nhớ tôi sao? Đó là ở Baton Rouge, đêm đó, mà
tôi đứng lên.” Xin nhậm lời, Cha ôi. Họ là của Ngài, qua Danh của
Đấng Christ.

341 Đây là, đặt trước con, một hộp khăn tay, đôi giày nhỏ, ủng,
khăn tay, và vải vóc, và tạp dề. Trong Kinh Thánh, chúng con
được dạy, rằng họ lấy từ thân thể của Thánh Phao-lô, khăn tay
và tạp dề, những tà linh đã ra khỏi dân sự. Bây giờ, lạy Cha, chúng
con biết rằng chúng ta không phải là Thánh Phao-lô, nhưng Ngài
vẫn là Đức Chúa Trời giống như vậy, vì vậy con cầu nguyện để
Ngài sẽ ban cho những kết quả tương tự, như thế hệ này chân
thành tin tưởng. Họ không bao giờ tin Phao-lô vì ông là Phao-
lô; họ tin Phao-lô bởi vì Ngài đã xác định chính Ngài với Phao-lô.
Bây giờ họ tin điều tương tự tối nay, lạy Chúa, rằng Chúa đã được
xác định giữa chúng con, tối nay. Vàmột ngày, chúng connói…

342 Một nhà văn đã nói với chúng con, rằng, “Y-sơ-ra-ên đang
trên đường đến đất hứa, và Biển Đỏ cản đường, cắt đứt họ với
miền đất hứa.” Trước giả nói, rằng, “Đức Chúa Trời đã nhìn
xuốngquaTrụLửađó, với đôimắt giận dữ, khiNódi chuyển trên
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Y-sơ-ra-ên. Nó làm nên sự mù quáng, bóng tối cho người không
tin, và ánh sáng cho Y-sơ-ra-ên. Và khi Biển Đỏ đó cản đường,
nó bèn sợ hãi, và nó cuốn trở lại, và dân Y-sơ-ra-ên đã vượt qua
miền đất hứa trên vùng đất khô.”
343 Lạy Chúa là Đức Chúa Trời, xin nhìn xuống tối nay, qua
Huyết của Chúa Jêsus Christ, ConNgài. Khi con đặt tay lên những
chiếc khăn tay này, khi chúng được đặt trên người bệnh, xin Đức
Thánh Linh, Chúa ôi, nhìn trên người đó, và bệnh tật có thể lìa
khỏi nó, và xin cho họ có thể băng qua vùng đất đó với sức khỏe
tốt và sứcmạnh. Điều đó, Kinh Thánh nói, “Trên hết mọi sự,” mà
họ mong muốn rằng chúng con sẽ “thịnh vượng về sức khỏe.”
Xin nhậm lời, Chúa ôi. Con gửi họ, trong Danh của Chúa Jêsus
Christ. A-men.

…tôi sẽ đi theo,
Ngài dẫn đi đâu…(chúng ta hãy cứ hát)…sẽ đi
theo liền,

Tôi sẽ đi với Ngài, (bây giờ sự Hiện diện của
Ngài ở đây, chúng ta hãy thờ phượng Ngài
trong bài hát, cách êm dịu), luôn mọi đàng.

344 Các bạn có thể hát nó thực sự như thế này không?

Ngài dẫn đi đâu tôi sẽ đi theo liền,
Ngài dẫn đi đâu tôi sẽ đi theo liền,
Ngài dẫn đi đâu tôi sẽ đi theo liền,
Tôi sẽ đi (nếu các bạn muốn, bây giờ hãy giơ
tay lên), với Ngài luôn mọi đàng.

Bây giờ chúng ta hãy đứng lên, giơ taymột lần nữa.

…Ngài qua khu vườn,
345 Bây giờ mọi người hãy hát trong Thánh Linh. Sứ điệp thật
gay gắt. Chúng ta hãy thờ phượng Ngài trong sự Hiện diện của
Ngài. Ngài thích được thờ phượng.

…khu vườn,
Tôi sẽ đi với Ngài qua khu vườn,
Tôi sẽ đi với Ngài, với Ngài luôn mọi…

346 Bây giờ chúng ta hãy ngân nga nó. “Tôi có thể…” Bây giờ
khi các bạn đang làm điều đó, tôi muốn các bạn bắt tay ai đó,
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nói, “Đức Chúa Trời ban phước cho bạn, người hành hương.
Đức Chúa Trời ban phước cho bạn, người hành hương,” như thế.
Chúng ta là một với nhau. Giám Lý, và Báp-tít, Trưởng Lão, Ngũ
Tuần, tất cả bắt tay với nhau, “Đức Chúa Trời ban phước cho bạn,
khách hành hương.” Đó là những gì chúng ta đang là: những
người hành hương.

…khu vườn,
347 Đức Chúa Trời ban phước cho bạn, người hành hương. Đức
Chúa Trời ban phước cho bạn. [Anh Branham và hội chúng tiếp
tục bắt tay. Băng trống—Bt.]

…khu vườn,

Bây giờ chúng ta hãy giơ tay lên.

Tôi sẽ đi với Ngài, ồ, với Ngài luôn mọi đường.
348 Chúng ta hãy cúi đầu, khiêm nhường, cầu nguyện. Đừng
quên, buổi sáng, trường Chúa Nhật.
349 Bằng cách nào đó hay cách khác, tôi thật sự cảm thấy sựHiện
diện của Đức Chúa Trời rất thật trong tấm lòng tôi. Thật khó để
tôi rời đi, tối nay, bằng cáchnào đó. Tôi cảm thấyĐức ThánhLinh
vui lòng, tối nay. Chúng ta có thể sẽ có một cuộc nhóm tuyệt vời
ngày mai, khi thấy mọi người đến với Đấng Christ, các bạn thấy
đấy. Có người thắcmắc tại sao tôi không bao giờ kêu gọi tin nhận.
Tôi chờ đợi cho đến khi tôi được dẫn dắt để thực hiện điều đó.
Hiểu không?
350 Tôi tin tưởng rằng tất cả những người đã giơ tay, hoặc đứng
lên, tôi tin tưởng rằng các bạn sẽ ở một nhà thờ tốt nào đó vào
ngàymai, nhận chỗ củamình giữa các tín đồ.
351 Trong khi chúng ta cúi đầu, sẽmờimục sư ở đây tiến lên, nếu
anh ấy muốn, để kết thúc buổi nhóm. Đức Chúa Trời ban phước
cho các bạn bây giờ, với những mái đầu và tấm lòng của chúng
ta cúi xuống trước Đức Chúa Trời. 
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Học Denham Springs ở Denham Springs, Louisiana, U.S.A., được lấy từmột băng
ghi âm từ tính và được in nguyên văn bằng tiếng Anh. Bản dịch Tiếng Việt này
được in và phân phát bởi Cơ quan xuất bản Voice Of God Recordings.
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Thông báo bản quyền
Tác giả giữ bản quyền. Sách này có thể được in tại nhà dành cho 
việc sử dụng cá nhân hay được phát ra, miễn phí, như một công 
cụ để truyền bá Phúc Âm của Chúa Jêsus Christ. Sách này không 
được bán, sao chép trên quy mô lớn, đăng trên trang web, lưu trữ 
trong hệ thống phục hồi, dịch sang những ngôn ngữ khác, hay sử 
dụng dành cho việc xin ngân quỹ mà không có sự cho phép được 
viết rõ ràng của Voice Of God Recordings®.

Để biết thêm thông tin hay tài liệu có sẵn khác, xin vui lòng liên hệ:

Voice of God RecoRdinGs
P.o. Box 950, JeffeRsonVille, indiana 47131 U.s.a.

www.branham.org


