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 …của—của Sách Hê-bơ-rơ. Sau đó chúng ta đi vào chương
thứ 7, chức tế lễ Mên-chi-xê-đéc. Và rồi chúng ta bước vào,

từ việc chức tế lễ Mên-chi-xê-đéc, bước vào những ngày trọng
đại của lễ chuộc tội, và phân chia, chia rẽ sự chuộc tội. Rồi vào
chương đức tin vĩ đại đó, chương thứ 11; và chương thứ 12,
“Quăng hết mọi gánh nặng.” Và chương thứ 13, “Nhà Đời đời
đó không phải do bàn tay con người xây dựng; nhưng chỉ một
mình, Đức Chúa Trời, Đấng đã làm nên Nhà vĩ đại này.” Thật
tuyệt vời!

2 Tôi rất vui khi gặp lại người chị của chúng ta phía sau
đó, đó là người vừa mới bước vào buổi nhóm. Tôi thấy chị
và chồng chị. Hôm qua, chúng tôi đang trên đường đi lên, băng
qua một nơi mà…Tôi nghĩ rằng tôi đã biết mọi vết nứt và ngóc
ngách nhỏ, bởi là người quản lý khu vực cấm săn bắn ở đây
tại Indiana, và người tuần tra trong vài năm. Tôi biết mọi nơi.
Nhưng tôi có thể đã bị lạc vào ngày hôm qua, ở trên đó nơi họ
đang ở, trên đỉnh những ngọn đồi nhỏ, một con đườngmới.

3 Và người phụ nữ đó bị ung thư phổi, và Chúa nhất định
đã chữa lành cho bà ấy. Chúng tôi đã lấy…Ồ, và cách mọi sự
nó đến, chúng tôi đang ngồi ở đó. Anh Roberson, anh ấy có lẽ
hiện có mặt, ngày hôm nay. Tôi thấy vợ anh ấy, và Anh Wood,
có mặt. Và chúng tôi đã lên đó bằng một chiếc xe tải cũ, Anh
Roberson và tôi, và AnhWood. Và chúng tôi lấy chiếc xe tải này,
đi lên đó, trên đỉnh đồi. Và ở đó Chúa đã chỉ cho thấy bệnh ung
thư một cách chắc chắn. Và rồi chúng tôi đứng đó và nhìn xem
nó lìa khỏi người đàn bà ấy. Tận mắt chúng tôi chứng kiến,
chúng tôi đã đứng và nhìn xem nó lìa khỏi người đàn bà. Và bà
đã gọi lại cho vợ Anh Wood; và đã kể với tôi, rằng bà ấy đang
nhổ ra một chất toàn màu đen. Và bà ấy ở đây sáng nay, đang
ngồi trong nhà thờ, bà và chồng yêu quý của bà, có một thời
gian tuyệt vời trong Chúa. Ngài thật tuyệt vời phải không? [Hội
chúng nói, “A-men.”—Bt.]
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4 Và tôi đã không biết rằng…Ở đây, thông thường, đối với
những người xung quanh đây, rất hiếm khi những sự hiện thấy
xuất hiện ởđây. Đây là nhà của tôi. Và, ý tôi là, trong nhà thờ.

5 Chúa nhật, một tuần trước, chúng tôi…Bao nhiêu người đã ở
đây nhìn thấy người đàn ông ngồi trong xe lăn? Bị mù, tàn tật,
mất thăng bằng, các dây thần kinh trong não đã chết, và bệnh
viện Mayo đã từ chối ông. Và—và một người bạn là bác sĩ Công
giáo của tôi đã gửi ông đến đây. Và trước khi đến với buổi nhóm,
Chúa đã ban cho một sự hiện thấy về người đàn ông này. Tất cả
các bạn biết điều đó. Và ở đó người đàn ông ấy đã được chữa
lành, bởi CHÚA PHÁN NHƯ VẦY. Hiểu không? Và rồi đứng dậy,
đi ra, khỏi xe lăn của mình, anh em và hay tôi đều có thể nhìn
thấy. Và ông ấy ra khỏi tòa nhà đẩy xe lăn của mình, một cách
bình thường. Và thần kinh thăng bằng…Anh embiết đấy, anh em
không thể tự mình đứng dậy được, đấy, anh em thực sự không
thể. Và ông đã ngồi trong nhiều năm.

6 Và ngày hôm qua khi tôi đến đó, người phụ nữ đã có một
giấc mơ nhìn thấy tôi đi vào, lúc hai giờ, và tuyên bố bà ấy “bị
ung thư,” và sau đó, “CHÚA PHÁNNHƯVẦY, ‘bà ấy đã được chữa
lành.’” Và—và bà thức dậy, và thật đúng hai giờ. Và Thánh Linh
của Chúa đã giáng xuống, và đó là giấc—giấcmơ đómà bà đã có,
và Chúa đã thông giải. Và bà đã được chữa lành ngay tại đó, ngay
nơi đó chúng tôi đang theo dõi. Thật tuyệt vời!

7 Không thể nhớ tên của chị ấy. Là gì nhỉ? Chị tên gì, chị ơi?
Walton, ChịWalton, đang ngồi phía sau đó.Mời chị đứng lên, Chị
Walton? Tôi muốn hỏi chị đang cảm thấy thế nào. [Chị Walton
nói, “Thật tuyệt vời.”—Bt.] A-men. Điều đó tốt, tốt và tuyệt diệu.
Ngài thật tốt lành, khi ban phước cho chúng ta theo cách ấy. Vì
vậy chúng ta mong đợi nhận được rất dồi dào, dư dật, về các
phước lành tuyệt vời của Đức Chúa Trời.

8 Một bác sĩ đã giấu điều này với chị. Ông đã nói với chị rằng
“chị ấy chỉ đang thở ở một bên.” Trên thực tế, ung thư đã phát
triển và cắt đứt khả năng thở ở bên phổi đó, anh em thấy đấy.
Anh em không thể nhìn thấy ung thư trên phim X-quang, bởi vì
bản thân, ung thư là một tế bào, và nó—nó là một sự sống. Và
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anh—anh—anh em chỉ—anh em—anh em chỉ nhìn rõ qua bệnh
ung thư, bằng chụpX-quang. Anh emkhôngnhìn thấy nó.
9 Và, nhưng Chúa thực sự…Chúng tôi đang đứng đó và nhìn
nó, chính chúng tôi, chứng kiến bằng mắt của mình. Quan sát
nó di chuyển, và tận mắt chứng kiến, nó rời đi. Vì vậy, chúng ta
rất biết ơn về điều đó.
10 Và bây giờ, hãy cầu nguyện cho chúng tôi, tuần này, trong
khi chúng tôi ra đi. Và Anh Neville có thể sẽ tiếp tục chỗ tôi đã
dừng lại, trong buổi nhóm tối thứ Tư. Bây giờ đừng bỏ lỡ điều
này, chuỗi tuyệt vời này của Sách Khải Huyền.
11 Tôi biết lời cầunguyệnđãđượcdâng lênnhiều, và chúng ta—
chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời nghe lời cầu nguyện. Nhưng
chúng ta, sáng nay, chúng ta muốn dâng chỉ một lời cầu nguyện
ngắn trước khi đọc Sách. Bây giờ, bất cứ ai mà có thể, đều có thể
đọc Sách theo cách này, hoặc có thể mở nó ra cách này. Nhưng
chỉ có, một mình Đức Chúa Trời, mới có thể mở ra sự hiểu biết,
vì Ngài là Đấng duy nhất có thể làmđược điều đó.

Vì vậy chúng ta hãy cúi đầu trong giây lát.
12 Giờ này, lạy Cha, nhân danh Con yêu dấu của Cha, là Chúa
Jêsus, chúng con khiêm nhu đến bây giờ để quy phục chính
mình, với tư cách là tôi tớ của Ngài, mà Ngài sẽ phán qua chúng
con. Xin cắt bì môi để nói và tai để nghe, hầu cho Lời có thể được
Đức Chúa Trời phán và được nghe bởi Thánh Linh, trong dân
sự. Xin nhậm lời, Cha ôi. Nguyện Ngài lấy Lời Đức Chúa Trời và
chăm sóc chúng con đúng như chúng con cần, vì chúng con cầu
xinđiềuđó trongDanhNgài và vì sự vinhhiển củaNgài. A-men.
13 Bây giờ, phần đọc sáng nay, chúng ta đang học. Chúng ta
không—không đang giảng; chỉ đang nghiên cứu Sách Hê-bơ-rơ
này. Bao nhiêu người đang thích điều đó? Ồ, chúng ta đang có
một thời gian tuyệt vời! Và bây giờ chỉ đang nghiên cứu thật
kỹ, Kinh Thánh dựa trên Kinh Thánh. Nó phải…Toàn bộ Kinh
Thánh, hoàn toàn nhất quán với nhau. Không cómột Lời nào lạc
chỗ củaNó, nếuNóđược sắpđặt với nhaubởiĐức ThánhLinh.
14 Bây giờ, con người nói, “Kinh Thánh mâu thuẫn với chính
Nó.” Tôi muốn thấy điều đó. Tôi đã yêu cầu, cho thấy điều đó,
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trong haimươi lăm năm, và chưa có ai cho tôi thấy điều đó. Kinh
Thánh khôngmâu thuẫn. Nếumâu thuẫn, nó không phải là Kinh
Thánh. Đức Giê-hô-va vô hạn, vĩ đại không thể mâu thuẫn với
Bản thân Chính Ngài, do đó không có sự mâu thuẫn trong Kinh
Thánh. Chỉ là mọi người hiểu lầm thôi.
15 Bây giờ để có một nền tảng nhỏ, trước khi chúng ta tiếp tục.
Bây giờ, Sách Hê-bơ-rơ được Thánh Phao-lô viết, cho người Hê-
bơ-rơ. Ông đã viết một bức thư cho người Ê-phê-sô, tức là cho
những người ở Ê-phê-sô, Hội thánh Đấng Christ; một cho người
La Mã ở Rô-ma; và một cho những người Ga-la-ti; và một cho
người Hê-bơ-rơ.
16 Bây giờ, chúng ta nhận thấy rằng Phao-lô, trước tiên, là một
giáo sư Kinh Thánh. Đó là những gì chúng ta đã học biết. Rằng
ông từng ngồi dưới giáo sư lỗi lạc, một trong những giáo sư lỗi
lạc nhất trong thời đại của ông là, Ga-ma-li-ên. Và ông rất thông
thạo Cựu Ước. Ông biết rõ nó. Nhưng ông đã trở thành kẻ bắt
bớ đường lối mà là Đường Lối của Đấng Christ, bởi vì ông đã
được các giáo sư huấn luyện trong Cựu Ước. Nhưng các giáo sư,
nói chung là xác thịt…Tôi hy vọng tôi không nói điều gì sai.
17 Nhưng, nói chung, nếu một người chỉ có sự dạy dỗ và đường
lối của các trường phái, nó thường thường do con người làm
ra. Hãy xem, nó không được hà hơi, bởi vì nó trở thành một
học thuyết của một trường phái. Chúng ta có điều đó ngày nay.
Những người theo phái Trưởng Lão, Lutheran, Ngũ Tuần, tất cả
những trường phái này đều có lý thuyết của họ, và họ chỉ kết hợp
những lời Kinh Thánh vào điều này.
18 Và trong Cựu Ước cũng vậy. Nhưng, Phao-lô, được đào tạo
tốt, và biết Kinh Thánh qua lời. Nhưng, anh em thấy đấy, Kinh
Thánh, cho dù anh em biết chúng rõ đến đâu, nếu Thánh Linh
không làm cho chúng sống động, thì văn tự giết chết. Thánh Linh
ban cho Sự sống. Đấy, nó phải được sống động, hoặc làmcho sống
động, bởi Thánh Linh. Nếu Thánh Linh không làm sống động Lời
và làm cho Nó thành hiện thực với anh em, thì văn tự chỉ mang
tính trí tuệ. Đó là chỗmà chúng ta có rất nhiều Cơ-đốc nhân xưng
nhậnngàynay, hay Cơ-đốc nhân tuyênxưng, là quanniệm trí tuệ
đó về Đấng Christ.
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19 Rồi chúng ta chuyển sang, “Chà, anh ấy phải cảm thấy điều gì
đó; và anh phải làm điều gì đó.” Và, ồ, chúng ta sẽ đi vào trong tất
cả điều đó, sau một thời gian. Một người đã phải hét lên. Những
người Giám Lý đã từng phải hét lên, trước khi họ có nó. Những
người Ngũ Tuần trước đây phải nói tiếng lạ, trước khi họ có điều
đó. Và, ồ, một số trong họ, những người Lắc, thường phải lắc.
Vâng. Những người lớn tuổi…Họ bước lên bước xuống, đàn ông
ởmột bên, đàn bà ởmột bên kia. Hiểu không? Những người Lắc.
Lúc đó Đức Thánh Linh giáng trên họ và làm họ rung lắc. “Họ đã
có Điều đó.” Nhưng tất cả chỉ là những người cuồng tín. Không
có gì là Lẽ thật trong đó.
20 Đức Chúa Trời sống trong Lời Ngài. “Đức tin đến bởi sự người
ta nghe, nghe Lời.” “Ấy là nhờ ân điền, bởi đức tin mà anh em
được cứu.” Không phải bởi bất cứ điều gì, cho dù anh em rung
lắc, hay nói tiếng lạ, hoặc bất kể điều gì xảy ra đi nữa. Điều đó
chẳng liên quan với nó, chút nào. Chúa Jêsus phán, “Kẻ nào nghe
Lời Ta và tin Đấng đã sai Ta, thì có được Sự sống Đời đời. Kẻ nào
nghe Lời Ta và tin, thì được làm cho sống lại, có Sự sống Đời đời.”
Nó đấy. Không phải việc nhỏ bémà anh em làm.
21 Vậy thì, tôi không chống lại việc lắc lư, hay hoặc nói tiếng lạ,
hoặc lắc người, ồ, việc—việc hét lên đó. Việc ấy ổn cả. Điều đó tốt.
Nhưng đó chỉ là những thuộc tính. Hiểu không? Tôi có thể cho
anh emmột quả táo hái khỏi cây, nhưng anh em vẫn sẽ không có
cây. Hiểu không? Anh em…Đó là những thuộc tính.
22 Nói dối, ăn cắp, uống rượu, hút thuốc, cờ bạc, phạm tội tà
dâm, đó không phải là tội lỗi, đó là các thuộc tính của sự không
tin. Hiểu không? Đó là những gì bạn—bạn…Bạn làm điều đó bởi
vì bạn là một tội nhân. Hiểu không? Nhưng trước tiên bạn là
một tội nhân. Đó là điều thúc giục bạn làm điều đó, bởi vì bạn
không tin. Và nếu bạn tin, thì bạn không làm thế. Thế thì bạn có
tình yêu thương, sự vuimừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền
lành, mềm mại, nhẫn nại. Đó là bông trái của Đức Thánh Linh.
Hiểu không?
23 Vì vậy chúng ta có những điều nhỏ nhặt, những cảmgiác nhỏ
bé, là bởi vì con người đó đã đi ra khỏi con đường cũ, bị đánh bại
về Lời. Đó là Lời. “Đức tin đến bởi việc người ta nghe.”
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24 Vì vậy khi Phao-lô…Đức Chúa Trời đã chọn Phao-lô. Con
người đã chọn Ma-thia. Khi ông ta…Họ bắt thăm, nhưng ông ta
không hề làm gì cả. Điều đó cho thấy giáo hội có quyền lực như
thế nào khi đó, để đưa ra sự lựa chọn, bầu các chấp sự của họ,
và sai phái các nhà truyền đạo của họ đến những nơi khác nhau.
Đó là xác thịt, nhiều thời gian.
25 Hãy đểmột người đi đến nơi Đức Chúa Trời dẫn người đó đi.
Tôi thích điều đó. Nếu mọi người trong hội nghị chỉ nói, “Chà,
đây là một nhà thờ đẹp. Người anh em này đã xây dựng được
một ngôi nhà thờ đẹp. Và chúng tôi có một người được ưa thích
còn trẻ.” Họ sẽ gửi anh ta đến nhà thờ này. Họ không nhận ra
rằng họ đang giết chính mình. Hiểu không? Vị trí đầu tiên, nếu
người ấy vào đó, anh ta không thể lấp đầy chỗ của người ấy. Sau
đó họ chỉ làm suy yếu hội thánh, để cố gắng thể hiện sự ưu ái với
một số người được ưa thích. Nó luôn luôn là như vậy.
26 Nhưng tôi tin tưởng vào thẩm quyền tối cao của hội đồng địa
phương. Đúng. Hãy đểmỗi nhà thờ là của riêng nó, chọnmục sư,
các chấp sự của nó, bất cứ điều gì, của nó. Và sau đó, theo cách
đó, người ấy ở trong đó không có giámmục nào trên anh ta. Đức
Thánh Linh muốn nói điều gì đó với hội thánh đó, họ không cần
phải hỏi ai về việc họ có thể làm điều này hay làm điều kia. Đó
là cá nhân tiếp xúc với Đức Thánh Linh. Hãy cho tôi xem bằng
Kinh Thánh điều gì lớn hơn, trong Kinh Thánh, hơn là trưởng
lão địa phương của một hội thánh địa phương? Đúng thế, vâng,
thưa quý vị, chủ quyền của hội thánh địa phương, mỗi nhà thờ
thì tự trị. Vậy thì, tình anh em, điều đó thật tuyệt vời. Tất cả các
giáo hội nên được ở trong mối thông công anh em như thế, với
nhau. Nhưng chủ quyền của giáo hội địa phương!
27 Để ý,một ngày nọ, Phao-lô, bậc thầy vĩ đại, được đào tạo tuyệt
vời đó, đang trên đường đến Đa-mách, để bắt giam những người
theo Con Đường mới này. Bấy giờ, ông đã chân thành. Đức Chúa
Trời không phán xét anh emdựa trên sự chân thành của anh em.
Tôi chưa bao giờ thấy những người chân thành nào hơn những
người ngoại giáo. Nhiều người trong số họ thậm chí còn giết con
của chính mình, một cách vô ích, vì—vì để làm của tế lễ cho một
thần tượng. Đó không phải là sự chân thành. Một người có thể
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uống chất phê-non, một cách chân thành, nghĩ rằng anh ta đang
dùng thứ gì khác. Chân thành không cứu được anh em. “Có một
con đường coi dường như đúng với loài người, nhưng cuối cùng
là những nẻo của sự chết.”

Phao-lô chân thành khi ông làm chứng, trong thẩm quyền
của riêng ông, để ném đá Ê-tiên. Nhiều năm sau, tôi thích lời xin
lỗi của Phao-lô, ông nói, “Tôi không đáng được gọi là môn đồ hay
được gọi là sứ đồ, vì tôi đã bắt bớ Hội thánh cho đến chết.” Với
sự chân thành!

28 Và khi đang trên đường đi, ông đã có được một kinh nghiệm
nổi bật. Đức Thánh Linh xuất hiện trong Trụ Lửa lớn, và Nó đã
làm mù mắt ông. Bây giờ, chúng ta đã nói qua điều đó, Trụ Lửa
đó là Đấng Christ. Và Ngài cũng chính là Trụ Lửa đã dẫn dân sự
qua đồng vắng. Đấng Christ là Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời
là Đấng Christ. Đức Chúa Trời đã trở nên xác thịt và ở trong thân
thể của Chúa Jêsus. “Đức Chúa Trời ở trong Đấng Christ, cầu thay
cho thế gian với chínhNgài,” cho thấyNgài là ai.

29 Trong Kinh Thánh ở đây, trong những câu trước chúng ta
đã đọc, rằng, “Ngài đã làm cho chính Ngài thấp hơn các Thiên
sứ. Nhận lấy hình dạng, không phải của các Thiên sứ, nhưng
nhận lấy hình dạng của xác thịt.” Các Thiên sứ không sa ngã, họ
không cần sự cứu chuộc. Xác thịt đã sa ngã, bản thể con người,
và họ cần sự cứu chuộc. Vì vậy, trong luật pháp cũ, một người, để
là một—một người cứu chuộc, trước tiên phải là người bà con;
Sách Ru-tơ tuyệt vời đó, chúng ta đã đi qua ở đây, cách đây đã
lâu. Và làm thế nàomà Đức Chúa Trời, là Thần, đã trở nên người
bà con với chúng ta, bằng cách trở nên một trong chúng ta, để
cứu chuộc chúng ta và ban cho chúng ta Sự sống Đời đời. Ngài
phải trở nên chúng ta, hầu cho chúng ta qua ân điển có thể trở
nên như Ngài.

30 Và chúng ta thấy Trụ Lửa đã dẫn đường dân Y-sơ-ra-ên. Và
khi Nó đã trở nên xác thịt trên đất ở đây, chúng ta nghe Ngài nói
chuyện ngày nọ, và Ngài đã tuyên bố rằng Ngài là Trụ Lửa. Họ
nói, “Ngài nói rằng Ngài lớn hơn Áp-ra-ham tổ phụ của chúng
tôi sao?”
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31 Ngài phán, “Trước khi có Áp-ra-ham, đã có TA LÀ.” Đấng TA
LÀ là ai? Trụ Lửa trong bụi cây đang cháy, một kỷ niệm bất diệt
quamọi thời đại; không chỉ thếhệđó, nhưng thếhệnày, cùngTrụ
Lửa đó. Và sáng nay chúng ta biết ơn rằng chúng ta có bức tranh
của Nó, rằng Ngài không thay đổi. Ngài là Đấng Phước Hạnh, Đời
Đời, Bất Diệt. Bây giờ Ngài làm những việc giống như mà Ngài
đã làm lúc đó, và thật nó làm cho chúng ta cảm thấy sung sướng
biết bao.

32 Nhưng trước khi Phao-lô chấp nhận kinh nghiệm này…Biết
rằng Thiên sứ của Chúa là Trụ Lửa đó, là Đấng Christ, đấng…
Ồ, Ngài là Thiên sứ của Giao Ước, là Đấng Christ. Môi-se đã suy
nghĩ tốt hơn, rằng, thà chọn đau khổ sỉ nhục với dân sự của Đấng
Christ, và được dẫn dắt bởi Đấng Christ, còn hơn làmọi châu báu
của xứ Ê-díp-tô. Ông đã đi theo Đấng Christ, mà đã ở trong hình
dạng của một Trụ Lửa.

33 Lúc đó Đấng Christ đã phán, “Ta đến từ Đức Chúa Trời,” khi
Ngài còn ở trên đất này, “Ta đi về lại với Đức Chúa Trời.” Sau sự
chết, chôn, sống lại của Ngài, thân thể được vinh hiển của Ngài
đang ngự bên hữu của Đấng Uy Nghiêm, để cầu thay; Phao-lô đã
thấy Ngài như Trụ Lửa, lần nữa: một Ánh sángmà, hầu nhưmắt
ông đau nhức; khiến ông bị mù.

34 Phi-e-rơ đã thấy Ngài ở trong tù như một Ánh sáng, và mở
cửa ra trước ông khi ông đi ra. Chúng ta thấy rằng Ngài là An-
pha vàÔ-mê-ga, Đấng TrướcHết và Đấng Sau Cùng.

35 Và ở đây Ngài đã ở với chúng ta, ngày hôm nay, đang làm
những việc giống như Ngài đã làm lúc đó, làm cho chính Ngài
có thể thấy được trở lại với chúng ta, tỏ cho thấy điều đó với thế
giới khoa học.

36 Ồ, trong giờ phút vĩ đại của sự tối tăm và hỗn loạn trên trái
đất này, chúng ta nên là những người hạnh phúc nhất trên cả
trái đất, vui mừng, với những gì chúng ta biết. Tất cả thời gian,
khi con người bị tuyên truyền, và có đủ loại học thuyết và các
thứ trên trái đất, và tuy nhiên, ngày nay, Đức Chúa Trời hằng
sống, thực sự, bằng Lời Ngài và bằng chứng cớ hữu hình của
Ngài, cho chúng ta thấy rằng Ngài ở đây với chúng ta, đang làm
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việc, đang vận hành, đang sống, đang hành động giống nhưNgài
đã luôn làm. Thật chúng ta là một dân có đặc ân, có được điều
này! Chúng ta nên…Kinh Thánh nói, thế thì, trong chương thứ
2, “Chúng ta nên giữ vững những điều này. Bởi vì, làm thế nào
chúng ta sẽ trốn thoát, nếu chúng ta xao lãng một sự cứu rỗi lớn
dường ấy?”
37 Bây giờ, chúng ta thấy rằng, trước khi Phao-lô chấp nhận
kinh nghiệm đó…Bây giờ, chúng ta đang nhấn mạnh vào điểm
này. Bây giờ, cho dù anh em đã có loại kinh nghiệm gì đi nữa,
thưa hội thánh, tôi muốn hỏi anh em đôi điều. Cho dù điều đó
nghe có vẻ hay đến mức nào, nó có vẻ thật ra sao, thì trước tiên
nó phải được Kinh Thánh xác minh. Luôn luôn đặt trên Lời!
Đừng bao giờ lìa bỏĐiều ấy, vì bất cứ loại kinhnghiệmnào.
38 Và Phao-lô, trước khi chấp nhận nó, ông đã đi đến Ả-rập, và
ở đó ba năm, kiểm tra kinh nghiệm này đối với Lời. Và khi ông
quay lại, thì ông đã tin chắc. Không có gì có thể làm cho ông lo
lắng, vì ông đã vững vàng trên Lời, không thể lay chuyển được.
Và đây là chỗ ông đang quay lại bấy giờ để tỏ cho những người
Hê-bơ-rơ nầy thấy rằng, những điều vĩ đại mà đã được nói về,
trong Cựu Ước, đã được biểu hiện trong Chúa Jêsus Christ. Thật
vinh hiển thay!
39 Vậy thì, Chúa nhật tuần trước, hoặc thứ Tư tuần trước, Anh
Neville trong chỗ này, trong chương thứ 5, đã đề cập đến một số
điểm rất quan trọng, bởi vì đó làmột chương tuyệt vời. Và chúng
ta thấy anh ấy đang giải quyết trong chương 4, Chúa nhật vừa
rồi, về vấn đề ngày Sa-bát, việc giữ ngày Sa-bát. Sáng nay, anh em
có chắc rằng, anh em biết việc giữ ngày Sa-bát là gì không? Nếu
anh embiết, hãynói, “Amen.” [Hội chúngnói, “A-men.”—Bt.]
40 Ngày Sa-bát là sự “Yên nghỉ” mà chúng ta đi vào, không phải
bởi ngày, không phải bởi luật pháp, nhưng bởi sự đi vào trong
Đấng Christ là ngày Sa-bát của chúng ta. Ngài là ngày Sa-bát của
chúng ta. Chúng ta đã đi qua điều đó qua cả CựuƯớc, và cho thấy
rằng giờ sẽ đến khi Lời sẽ đến, “hàng thêm hàng, giềngmối thêm
giềng mối.” Và Ngài đã chứng minh rằng chúng ta đi vào sự Yên
nghỉ của Ngài dựa trên Ngày lễ Ngũ Tuần, “Vì điều này sẽ khiến
kẻmệt nhọc được yên nghỉ, ngừng lại.”
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41 Chúng ta tìm thấy, rằng, “Đức Chúa Trời đã định một ngày
trong Đa-vít, về ngày thứ bảy.” Và, “Đức Chúa Trời đã nghỉ ngày
thứ bảy.” Ban điều đó cho dân—dân Y-sơ-ra-ên trong đồng vắng.
“Và lần nữa, Ngài đã định một ngày.” Đó là ngày gì? Một ngày
nào đó trong tuần lễ à? “Ngày khi các ngươi nghe tiếng Ngài, thì
chớ cứng lòng.” Đó là ngày Ngài đang đi vào, để cho anh emmột
sự bình an Đời đời, một ngày Sa-bát Đời đời.

42 Thế thì, anh em không đi nhà thờ vào Chúa nhật, để trở nên
ngoan đạo. Khi anh em được sinh bởi Thánh Linh của Đức Chúa
Trời, anh em được vào sự Yên nghỉ mãi mãi, không còn việc giữ
ngày sa-bát nữa. Anh em ở trong ngày Sa-bát, liên tục, mãi mãi,
và Đời đời. “Các công việc thế gian của anh em đã kết thúc,” Kinh
Thánhnói, “và anh emđãbước vào sựbìnhanphướchạnhnày.”

43 Năm chương đầu tiên này đặt Chúa Jêsus vào vị trí Thầy Tế
Lễ Thượng Phẩm. “Đời xưa Đức Chúa Trời đã nhiều lần và nhiều
cách phán với tổ phụ qua các đấng tiên tri, nhưng trong ngày sau
rốt này phán với chúng ta qua Con Ngài, là Chúa Jêsus,” chương
1, câu 1.

44 Rồi cứ tiếp tục như vậy cho đến cuối chương thứ 5, chúng
ta thấy Ngài đại diện như “Mên-chi-xê-đéc, người không có ngày
đầumới sanh, cũng không có ngày rốt qua đời, nhưng là Thầy Tế
Lễ đời đời vô cùng.” Hãy suy nghĩ về điều đó. Người vĩ đại này
là Ai? Chúng ta sẽ hiểu được điều đó, trong khoảng hai chương
nữa. Cả cuộc đời của Ngài, chúng ta sẽ học tập. “Người vĩ đại này
đã đến gặp Áp-ra-ham, người không hề có cha, không hề có mẹ.
Ngài không hề có ngày đầu Ngài mới sanh, Ngài cũng sẽ không
hề có ngày rốt Ngài sẽ qua đời. Và Ngài đã gặp Áp-ra-ham đang
đến khi ông thắng trận các vua trở về.”

45 Lưu ý Người tuyệt vời này, bất kể Người ấy là Ai, thì vẫn còn
sống. Người đã không có sự qua đời. Đó là Đấng Christ, mà ông
đã gặp. Chúng ta sẽ nghiên cứu sâu về điều đó, trong một vài
ngày tới.

46 Bây giờ, chúng ta muốn bắt đầu qua ở đây trong chương thứ
5 bây giờ, chỉ để có một chút nền tảng trước khi chúng ta đến
chương—chương thứ 6, vì nó thực sự là một điều đáng chú ý.
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Hãy xem kỹ. Chúng ta sẽ bắt đầu ở câu thứ 7 của chương này. Ồ,
chúng ta hãy bắt đầu ở câu thứ 6.

Lại nơi khác Ngài cũng có phán rằng, Ngươi làm thầy
tế lễ đời đời theo ban Mên-chi-xê-đéc.

Khi Ngài còn trong xác thịt, khi Ngài…thì đã kêu lớn
tiếng khóc lóc mà dâng những lời cầu nguyện…nài xin…
cho Đấng có quyền cứu Ngài khỏi chết, và đã được nghe
bởi sự kính sợ của Ngài;

Dầu Ngài đã là Con, cũng đã học tập…vâng lời bởi
những sự khốn khổ mình đã chịu;

47 Bây giờ đây là chỗ mà tôi muốn đi đến, câu thứ 9. Hãy lắng
nghe. Tôi nghĩ Anh Neville đã nói đến nó, hôm thứ Tư. Tôi đã
không ở đây. Ồ, hãy lắng nghe.

Và sau khi đã được làm nên trọn vẹn rồi, Ngài trở nên
cội rễ của sự cứu rỗi đời đời cho tất cả những kẻ mà vâng
lời Ngài;

Lại có Đức Chúa Trời xưng Ngài là thầy tế lễ thượng
phẩm theo ban Mên-chi-xê-đéc.

Về người đó chúng ta có nhiều điều nên nói,…
48 Chúng ta để lại nó ở đó về điều đó, bởi vì chúng ta sẽ nói về
Mên-chi-xê-đéc trong vài đêm.
49 Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu về điều này, sự học hỏi thường lệ
của chúng ta. Tôi mong…Tôi sẽ chỉ đọc phần còn lại của chương
này trong chốc lát, câu thứ 11.

Về người đó, chúng ta có nhiều điều nên nói,…khó cắt
nghĩa, vì anh em đã trở nên chậm hiểu.

Vì đáng lẽ…anh em đã làm thầy từ lâu rồi, nay anh em
còn cần người ta lấy những điều sơ học của lời Đức Chúa
Trời mà dạy anh em; và anh em trở nên cần ăn sữa, thay
vì đồ ăn đặc.

Vì kẻ nàomà chỉ dùng sữa thôi thì không hiểu đạo công
bình: vì còn là thơ ấu.

Ồ, tôi hy vọng rằng Đức Thánh Linh được nhận vào ngay tận
đáy lòng của anh em giờ này.
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Vì kẻ nàomà—mà chỉ dùng sữa thôi thì không hiểu đạo
công bình: vì người ấy làmột con trẻ.

50 Anh em cho một đứa trẻ ăn thức ăn cứng, anh em giết nó.
Đó là lý do tại sao rất nhiều người nói, “À, tôi—tôi không tin điều
đó,” và họ bỏ đi. Vẫn là trẻ sơ sinh! Họ chỉ không thể hiểu. Họ
không thể nắm được Lẽ thật đó. Nó—Nó giết họ. Ngày nay có
những điều tuyệt vời, quyền năngmà hội thánh nên biết, nhưng
anh em không thể dạy được Điều đó. Họ—họ—họ—họ—họ vấp
ngã vì Nó. Họ không biết làm gì với Nó.

51 Phao-lô, đang nói chuyện với nhóm người Hê-bơ-rơ này…
Tuy nhiên, ông đang nói chuyện với các học giả lúc bấy giờ,
những học giả, rất uyên thâm. Chúng ta thấy điều đó, trong một
vài—một vài phút nữa, rất uyên thâm. Nhưng sự Bí mật thuộc
linh sâu sắc, giáo hội vẫn bị mù tịt với Nó. Ông nói, “Đáng lẽ anh
emnên dạy người khác, thì anh emvẫn còn là con trẻ.”

52 Ồ, tôi biết có nhiều người đứng lên và bỏ đi ra và nói, “Ồ, tôi
không cần phải đi nhà thờ nữa. Ngợi khen Đức Chúa Trời, Đức
Thánh Linh đã đến, Ngài là giáo sư.” Khi anh em có ý tưởng đó,
anh em hoàn toàn sai lầm. Vì tại sao Đức Thánh Linh lại đặt để
các giáo sư trong hội thánh, nếu Ngài sẽ là giáo sư? Hiểu không?
Đầu tiên là các sứ đồ, các đấng tiên tri, giáo sư, nhà truyền bá
phúc âm, và mục sư. Đức Thánh Linh đã lập các giáo sư trong
hội thánh, để Ngài có thể dạy qua giáo sư đó. Và nếu nó—nó
không theo Lời, Đức Chúa Trời không xác minh cho nó, thì đó
không phải là kiểu dạy đúng. Nó phải phù hợp với toàn bộ Kinh
Thánh, và thật sự sống động ngày nay như Nó đã có lúc ấy. Đó là
điều có thực được bày tỏ.

53 Bây giờ để ý.

Nhưng đồ ăn đặc là để cho…kẻ thành nhơn, thậm chí
cho kẻ hay dùng lý lẽ…đã dùng tâm tư luyện tập để phân
biệt điều lành và dữ.

Biết điều gì đúng và điều gì sai, bởi sự phân biệt.

54 Bây giờ để ý, bắt đầu về bài học của chúng ta bây giờ. Nền
tảng lớn này bây giờ, chúng ta hãy bắt đầu từ câu 1.
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Ấy vậy chúng ta phải bỏ qua các điều sơ học về sự dạy
dỗ của Đấng Christ,…

Ông đang nói điều gì? Tất cả năm chương đầu này được đặt
trên Đấng Christ, để tỏ cho thấy Ngài là Ai. Bây giờ chúng đang
rời khỏi những điều sơ học về sự dạy dỗ củaĐấng Christ.

55 Chúng ta thấy Ngài là gì? Chúng ta nhận ra rằng Ngài là Giê-
hô-va Đức Chúa Trời Vĩ đại được biểu hiện trong xác thịt. Chúng
ta thấy Ngài không phải là—là một nhà tiên tri, nhưng đầy dẫy
bổn tánh của Đức Chúa Trời. Ngài là Đức Giê-hô-va đã trở nên
xác thịt. Và thân thể, Chúa Jêsus, chỉ làm đền tạm cho Ngài. Đức
Chúa Trời sống trong con người. Đức Chúa Trời đang giải hòa với
con người, qua con người, bởi sự sanh ra đồng trinh của Con của
ChínhNgài. VàĐứcGiê-hô-va, ThánhLinh, ở trongNgài.

56 Bây giờ, bao nhiêu người còn nhớ sự dạy dỗ về Thần tánh
của Đức Chúa Trời, cách mà chúng ta quay lại và thấy rằng Đức
Chúa Trời giống như cái mống vĩ đại kia với mọi khía cạnh khác
nhau của Thánh Linh, Nó giống như thế nào? Và rồi Logos ra từ
Đức Chúa Trời, trở thành thân thể thuộc linh, và đó là ở trong
hình dạng của một người. Và Môi-se trong hốc đá, nhìn thấy Nó
đi qua. Và rồi thân thể thuộc linh đó đã trở nên hoàn toàn bằng
xác thịt con người, là Đấng Christ.

Và cách mà chúng ta tìm thấy rằng chúng ta, nhờ ân điển
của Ngài, có được Sự sống Đời đời. Bây giờ, từ ngữ mãi mãi là
“trong một khoảng cách; trong một khoảng thời gian.” Nó được
nói, trong Kinh Thánh, “Mãimãi vàmãimãi,”một liên từ. Nhưng
mãi mãi chỉ có nghĩa “một thời gian.” Nhưng Đời đời có nghĩa là
mãi mãi. Và chỉ mọi sự mà có một sự bắt đầu đều có sự kết thúc,
nhưng những thứ không có bắt đầu thì không có kết thúc. Vì vậy
Đức Chúa Trời không có bắt đầu vàNgài không có kết thúc.

57 Và vì vậy, cho nên,Mên-chi-xê-đéc, Thầy Tế Lễ lớn, giống như
một người, Ngài không có khởi đầu và Ngài không có kết thúc.
Và khi chúng ta, qua thân thể thuộc linh đó, mà, chúng ta đã
được tạo ra theo hình ảnh của Đức Chúa Trời trước khi thế gian
được tạo nên; khi thân thể thuộc linh đó đã trở nên xác thịt và ở
giữa chúng ta, lúc đó, qua cái chết của Ngài, chính chúng ta nhận
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được Thánh Linh của Ngài và chúng ta không có sự kết thúc; Sự
sống Đời đời; không phải các Thiên sứ, mà là những người nam
và những người nữ. Ồ, tôi…Bằng cách nào đó, giá như tôi có thể
trình bày nó để cử tọa của—của tôi có thể hiểu được điều đó!
Anh chị em sẽ không bao giờ là một Thiên sứ. Đức Chúa Trời đã
tạo ra các Thiên sứ, nhưng Đức Chúa Trời đã tạo nên con người.
Và những gì Đức Chúa Trời làm ra từ Đức Chúa Trời, thì nó cũng
Đời đời như Đức Chúa Trời vậy. Và con người cũng Đời đời như
ĐấngTạoHóa củamình, bởi vì conngười được tạo ra từĐời đời.
58 Nhưng tội lỗi có hồi kết, sự đau khổ có hồi kết. Cho nên, đó là
lý do tại sao không thể có địa ngục Đời đời. Có một địa ngục, lửa
và diêm sinh, chúng ta biết điều đó, nhưng không có địa ngục
Đời đời. Chỉ có một loại Sự sống Đời đời và điều đó thuộc về Đức
Chúa Trời. Nếu bạn phải chịu đau khổ mãi mãi, thì bạn đã có Sự
sống Đời đời. Địa ngục có hồi kết, nó có thể kéo dài hàng tỷ năm,
nhưng cuối cùng nó sẽ kết thúc.
59 Không nơi nào, Kinh Thánh nói, rằng họ đã chịu khổ Đời đời,
nói, “Mãi mãi và mãi mãi.” Giô-na, cũng đã nghĩ mình bị nhốt
trong bụng cá voi “mãi mãi.” Mãi mãi là một khoảng thời gian
hoặc một giới hạn thời gian. Nhưng Đời đời là liên tục, nó không
có bắt đầu hay kết thúc. Nó giống nhưmột chiếc nhẫn, một vòng
tròn. Và khi chúng ta di chuyển qua thời gian, chúng ta chỉ xoay
quanh những động cơ tuyệt vời của Đức Chúa Trời.
60 Động cơ của Đức Chúa Trời là tạo ra con người theo hình ảnh
Ngài, để tương giao với Ngài. Và Ngài đã biến người đó thành
một sinh vật hữu hình. Vậy thì, tội lỗi đã đưa chúng ta đến chỗ
của—của—của sự hư hoại, nhưng điều đó không bao giờ ngăn
cản chương trình của Đức Chúa Trời. Và, thưa bạn tội nhân, hôm
nay, nếu bạn không được tái sinh bởi Thánh Linh của Đức Chúa
Trời, bạn sẽ có một sự kết thúc ở đâu đó. Và kết cục của bạn sẽ là
sự hỗn loạn, trong tình trạng đổ nát, và đau khổ và khốn cùng.
Nhưng đối với bạn là những người đã tin nơi Chúa Jêsus, và chấp
nhậnNgài là Đấng CứuRỗi của cá nhânmình, thì điều đó đúng là
Đời đời như Đức Chúa Trời là Đời đời. Bạn không có kết thúc, “Ta
ban cho chúng Zoe Đời đời, là Sự Sống của chính Đức Chúa Trời,
và chúng sẽ không bao giờ bị hư mất hoặc thậm chí sẽ không
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bị phán xét, nhưng đã vượt qua sự chết mà đến Sự sống.” Đó là
những gì Ngài đã có. Đó là điều vì thếmàNgài đến.
61 Bây giờ, Chúa Jêsus, trong sự đến của Ngài, về chức tế lễ của
Ngài, Ngài đã không đến chỉ vì sự cảm thông. Nhiều người dạy
điều đó như thế, rằngNgài đến, nói, “Ồ, có thể nếu Ta đau khổ, Ta
sẽ là một—một—một người đáng được thương xót và chắc chắn
người ta sẽ đến với Ta.” Đó là một sai lầm. Không có Kinh Thánh
nào dành cho điều đó.

Vì, mọi ngườimà sẽ từng được cứu, Đức Chúa Trời đã biết họ
ngay cả trước khi thế gian được hình thành. Kinh Thánh đã nói
vậy. Vậy thì, Đức Chúa Trời không muốn, người nào bị hư mất.
Ngài muốn mọi người đến với sự ăn năn. Nhưng, vì là Đức Chúa
Trời, bởi sự biết trướcmàNgài đã biết nó.
62 Hãy xem trong Rô-ma, chương thứ 8. Phao-lô đang nắm giữ
ở đó, nói về sự lựa chọn của Đức Chúa Trời, rằng, “Ê-sau và Gia-
cốp, trước khi con trẻ được sanh ra, hay bất cứ điều gì, Đức Chúa
Trời đã phán rằng Ngài đã biết họ và Ngài ghét Ê-sau và yêu Gia-
cốp,” trước khi chàng trai cómột—cómột cơ hội để bày tỏ thái độ
của họ, vì Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài biết…Ngài là vô hạn. Nếu
Ngài là vô hạn, Ngài biết mọi con bọ chét, mọi con ruồi, mọi con
muỗi, mọi thứ từng có trên đất, Ngài đã biết nó. Ngài là Đấng Đời
Đời, vô hạn, Đức Chúa Trời phước hạnh, bất tử, vô sở bất năng,
vô sở bất tại, vô sở bất tri. Không có điều gì mà Ngài không biết.
Đó là lý do mà Ngài có thể nói sự chấm dứt sẽ là gì. Ngài đã biết
sự chấm dứt từ ban đầu.
63 Những gì là tiên tri chỉ là sự hiểu biết của Ngài. Ngài là đấng
biện hộ chính. Ngài—Ngài là—Ngài là Đấng Phán Xét. Và Ngài
nói với—với luật sư biết một số sự khôn ngoan của Ngài. Và đó
là lời tiên tri, mà có thể báo trước điều đó, bởi vì Ngài biết điều
gì sẽ xảy ra. Bây giờ, đó là Đức Chúa Trời mà chúng ta hầu việc.
Không phải là một vị thần lịch sử, không giống như các Phật tử
và những tín đồ Mô-ha-mét, và vân vân. Nhưng, một Đức Chúa
Trời hiện diện khắp nơi, ngay bây giờ ở đây, sáng nay, trong đền
tạm này ngay bây giờ; Đức Giê-hô-va vĩ đại, ĐẤNG TA LÀ, Đấng
đã hình thành chính Ngài trong sự khiêm nhường, để mặc lấy
hình dạng của xác thịt tội lỗi. Ngài đấy. Đó là Đấng đã cứu chuộc
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bạn. Không thể có ai khác, không nơi đâu, vào bất kỳ lúc nào có
thể làm được điều đó.

64 Đức Chúa Trời không có ba người ở trên đó, và đã sai đến
một trong số họ, Con Ngài. Đó là Đức Chúa Trời, chính Ngài, đến
trong hình hài củamột Con trai. Một con trai cómột sự khởi đầu,
và Con ấy đã có một sự khởi đầu. Về điều đó, tôi muốn nói với
một số anh em những người Công giáo thân mến, tôi có cuốn
sách của các bạn, Các Sự Kiện Về Đức Tin Của Chúng Ta, đã nói,
“Phận làm con Đời đời của Đức Cúa Trời.” Làm thế nào để anh
em sẽ diễn đạt từ ngữ đó? Làm thế nào để anh em có thể hiểu
được nó? Làm sao nó có thể là Đời đời? Đó không phải là Kinh
Thánh. Đó là cuốn sách của anh em, “Phận làm con Đời đời.” Họ
không…Từ ngữ đó không đúng. Vì, bất cứ điều gì mà là con đều
có một sự khởi đầu, và Đời đời thì không có sự bắt đầu, vì thế
đó không phải là phận làm con Đời đời. Đấng Christ đã trở nên
xác thịt và ở giữa chúng ta. Ngài đã có một sự bắt đầu. Không
phải là phận làm con Đời đời. Đó là Thần tánh Đời đời của Đức
Chúa Trời, không phải phận làm con. Vậy thì, Ngài đã đến để cứu
chuộc chúng ta, và Ngài đã cứu chuộc chúng ta.

65 Vậy thì, Phao-lô, đưa ra điều đó, mà tôi chắc chắn rằng qua
những bài học đã qua anh em đã hiểu được điều đó. Chúng ta sẽ
trở lại điều đó lần nữa, vào một thời điểm khác, ý Chúa, chỉ từng
câu một. Bây giờ.

Ấy vậy có…phải bỏ qua các—các điều sơ học về sự dạy
dỗ của Đấng Christ, mà chúng ta hãy tấn tới sự trọn
lành;…

66 Điều đó làm cho họ vấp ngã. Phải không? Chúng ta hãy
làm gì?

…chúng ta hãy tấn tới sự trọn lành; chớ nên lập lại
những nền nữa…

67 Hãy xem điều này. Chúng ta hãy lấy từ ngữ này “sự trọn
lành.” Anh em biết có một cách duy nhất anh em sẽ đứng trong
Sự Hiện Diện của Đức Chúa Trời không? Đó là, trọn lành. Đức
Chúa Trời không thể chịu đựng những sự bất khiết.
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68 Và các bạn những người tuân thủ luật pháp: làm thế nào bạn
có thể tự hoàn thiện bản thân, khi bạn không cómột cách nào để
tự trở nên hoàn hảo? Bạn được sinh ra trong tội lỗi. Chính quan
niệm của bạn đã là ở trong tội lỗi. Chính ướcmuốn của bạn ở đây
là tội lỗi. “Sinh ra trong tội lỗi, được hình thành trong sự gian ác,
đến với thế gian nói dối.” Vậy thì bạn sẽ đứng ở đâu?
69 Bạnởđâu, hỡi tội nhân,mà—mànói rằng, “Tôi sẽ bỏ thuốc lá.
Tôi sẽ lên Thiên đàng”? Bạn đang ở đâu, hỡi người hâmhẩm, đầu
óc thủ cựu, cái gọi là Cơ-đốc nhân, đi quanh đây với khuôn mặt
dài và nói, rằng, “Ồ, tôi thuộc về giáo hội”? Hỡi tội nhân. Đúng
thế. Trừ khi bạn được sinh ra bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời,
thì bạn bị hưmất. Đúng vậy.
70 Làm thế nào bạn sẽ lên Thiên đàng? Bạn nói, “Tôi không hề
nói dối trong đời mình.” “Ồ, người yêu dấu. Nó—nó ban đầu,
đúng làmột Thiên sứ.” Đó làmột lời nói dối. Tôi không quan tâm
bạn tốt như thế nào; bạn là một tội nhân. Và bạn không có một
thứ gì; không có linh mục, không có giámmục, không có hồng y,
không có giáo hoàng, cũng như không có gì khác có thể cứu bạn,
bởi vì ông ấy chỉ ở cùng con thuyền mà bạn đang ở. Chúng ta sẽ
đi vào trong điều đó vài phút nữa. Chỉ cùng hình dạng. Ông ấy
là…giáo hoàng của Rô-ma được sinh ra trong tội lỗi, được hình
thành trong sự gian ác, đến với thế gian nói dối, được sinh ra bởi
ham muốn tình dục của một người nam và một người nữ. Bạn
sẽ đi đến đâu để trở nên công bình từ điều đó?
71 “Ồ, bố vàmẹ của anh ấy được sinh ra theo cùngmột cách, và
họ được sinh ra theo cùng một cách, và bà và ông của anh ấy và
ngược lại.” Đó là tội lỗi, ngay từ đầu!
72 Vậy ai có thể nói rằng người này là thánh và người kia là
thánh? Chỉ có một người thánh khiết, đó là Chúa Jêsus Christ,
Con Đức Chúa Trời hằng sống, Đấng đã được trở nên Trọn Vẹn.
Và sự đòi hỏi của chúng ta là được trọn vẹn. Vậy thì, chúng ta sẽ
trở thành điều đó như thế nào? Hãy thử đi, chính bạn. Tôi ghét
cố gắng lên Thiên đàng dựa trên những công đức như, “Tôi được
sinh ra cách đây năm phút, và đi ra khỏi thế giới ngay bây giờ.”
Tôi sẽ bị hư mất. Nếu tôi không bao giờ có ý nghĩ xấu xa trong
đời, nếu tôi không bao giờ nói lời xấu trong đời, nếu tôi không
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bao giờ nhìn bất cứ điều gì xấu xa, không bao giờ nghĩ điều gì
xấu xa, hoặc không gì cả, thì tôi cũng chỉ kinh tởm và đen như
nhữngbức tường bẩn thỉu của địa ngục. Tôi làmột tội nhân.
73 Tôi có thể dành cả cuộc đời và nhốt mình trong một căn
phòng, và giống như một số chị em dòng Carmelite hay gì đó,
và không bao giờ nhìn ra thế gian, ở lại trong đó và cầu nguyện
suốt đời, làm điều thiện, sinh ra là một triệu phú và cho người
nghèo mọi thứ tôi có được, và tôi vẫn là một tội nhân và sẽ đi
xuống địa ngục. Vâng, thưa quý vị.
74 Tôi có thể gia nhập giáo hội Lutheran, Báp-tít, Ngũ Tuần,
Trưởng Lão, khi tôi còn ở trong nôi, và sống trung thành với giáo
hội đó cho đến một trăm năm, và đời sống của tôi bị lấy đi, mà
không ai có thể chỉ tay họ vào tôi và nói “Ông ta thậm chí đã từng
có nhiều ý nghĩ xấu,” tôi sẽ đi xuống địa ngục chắc chắn như tôi
đang đứng đây.
75 Tôi là một tội nhân. Chính xác. Tôi không có gì cả. Không có
cách nào, chút nào, để tôi có thể tìm thấy bất cứ—bất cứ giá phải
trả nào. Đức Chúa Trời đòi sự chết. Và nếu tôi tự mình chết đi,
nếu tôi chết đi đời sống của mình, thì làm sao tôi có thể ăn năn
được? Bởi vì, anh em…Nợ phải được trả, trước đã. Và Đức Chúa
Trời là Đấng duy nhất mà có thể hy sinh mạng sống của Ngài và
lấy lại Nó. Vì vậy Ngài có thể trở thành tội lỗi, và đặt Sự sống của
Ngài xuống và lấy Nó lên lại, và gọi nó là “sự công bình,” và món
nợ được trả. Thế đấy.
76 Bây giờ chúng ta hãy lật tới Ma-thi-ơ, khoảng chương thứ 8,
tôi tin là, chương thứ 7 hoặc thứ 8. Chúng ta sẽ xemChúa Jêsus đã
nói gì ở đó. Được rồi. Đó là Ma-thi-ơ, chương 5. Và…Chúa Jêsus,
giảng, đang giảng về các phước lành, câu thứ 47.

Lại nếu các ngươi tiếp đãi anh emmìnhmà thôi, thì các
ngươi có lạ gì hơn những người khác? Những người thu
thuế há chẳng làm như vậy sao…? (Hãy xem.)

Nhưng thế thì các ngươi hãy nên trọn vẹn,…(Điều gì?)

Thế thì các ngươi hãy nên trọn vẹn, như Cha các ngươi
ở trên trời là trọn vẹn.

Đó làmạng lệnh củaChúa Jêsus, “Các ngươi cũngphải vậy.”
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77 Họ nói, “Không người nào có thể trọn vẹn, Kinh Thánh đã
nói, ‘Chẳng có người nào trọn vẹn.’ Đó là sựmâu thuẩn của anh.”
Phải không? Được rồi.
78 Anh em không thể tự mình trọn vẹn. Nếu anh em đang tin
cậy vào những gì anh em làm, thì anh em bị hư mất. “Vậy các
ngươi hãy trở nên trọn vẹn, thậm chí trọn vẹn như Đức Chúa
Trời là trọn vẹn.” Bây giờ:

Thế thì các ngươi hãy nên trọn vẹn, thậm chí như Cha
các ngươi…ở trên trời là trọn vẹn.

79 “Thế thì…”Bây giờ chương thứ5, chương thứ6 củaHê-bơ-rơ.

Ấy vậy chúng ta phải bỏ qua các điều sơ học về sự dạy
dỗ của Đấng Christ, mà tấn tới sự trọn lành;…

80 Bây giờ, thưa anh chị em, Đền tạm Branham. Ồ, tôi biết,
“Chúng ta có những sự chữa lành.” Điều đó tuyệt vời. “Chúng
ta có những khải tượng.” Ồ, điều đó—điều đó tốt. Và anh em có
những giấc mơ thuộc linh, và đôi khi chúng không phải là giấc
mơ thuộc linh. Và—và đôi khi anh em…“Chúng ta, chúng ta cố
gắng giúp người nghèo. Chúng ta làm những gì chúng ta có thể.”
Ồ, điều đó tốt thôi, nhưng đó không phải là những gì chúng ta
đangnói về lúc này. Chúng ta đang đi vào phươngdiện khác.

…bỏ qua…sự dạy dỗ…
81 “Ồ, vâng, chúng ta đã có sự dạy dỗ của Đấng Christ. Chúng
ta tin Ngài là Con của Đức Chúa Trời, được sanh ra đồng trinh.
Chúng ta tin điều đó, với tất cả những điều này.” Điều đó thật
tuyệt vời.
82 Nhưng, “Bỏ qua điều đó, chúng ta hãy tấn tới sự trọn lành.”
Ồ, chao ôi! Ước gì tôi có được tiếng của thiên sứ trưởng bây giờ,
đểmang điều này đến chỗmà anh em có thể hiểu nó. Vậy thì ông
nói, “Bỏ quamọi sự dạy dỗ của Đấng Christ,” mọi nhà—nhà thần
học, và mọi hệ thống thần học mà chúng ta biết, tất cả về Thần
Tánh của Đấng Christ, cáchmà Ngài là Đức Chúa Trời đã trở nên
xác thịt, mọi sự khác này.
83 Phao-lô tiếp tục giải thích điều đó tất cả ở đây, chỉ trong vài
phút. Chúng ta hãy chỉ đọc nó, chỉ một chút xíu thôi, trước khi
chúng ta đi vào điều đó.
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…lập lại các nền của sự ăn năn tức là từ bỏ các việc
chết…

Vậy thì, chúng ta tin điều đó.

…và đức tin hướng về Đức Chúa Trời,

Và chúng ta tin điều đó.

Và về sự dạy dỗ về phép báp-têm,…

Thật sự anh em phải chịu phép báp-têm thể nào, chúng ta
tin điều đó.

…và phép đặt tay,…

Chúng ta tin vào sự đặt tay. Phải không? Đấy, tất cả điều đó,
chắc chắn.

…và về sự sống lại của kẻ chết,…

84 Chúng ta tin điều đó. Bây giờ hãy xem. Anh em thấy ở đây,
“Sự phán xét,” được sử dụng, “Đời đời.” Đó là mãi mãi. Khi sự
phán xét được nói về Đức Chúa Trời, thì đó là mãi mãi. Thế thì,
không thể có thêm một sự giải hòa nào nữa sau khi bản án đã
được tuyên. Bây giờ anh em có thể hiểu tại sao Đức Chúa Trời
phải lấy Chính Ngài—Chính Ngài, như chúng ta gọi thế, Chính
Ngài cam chịu hình phạt. Khi Ngài kết án con người vì tội lỗi,
cách duy nhất để Ngài hòa giải, là chính Ngài thay thế con người.
Đó là cách duy nhất để người đó có thể được giải hòa, hoặc có
thể cầu thay cho chúng ta, là thay thế chúng ta và trở thành một
tội nhân. Đức Chúa Trời, Đức Giê-hô-va, đã trở thành tội nhân,
và Ngài đã ban sự sống của Ngài.

85 Vậy thì, anh em có thể cho đi sự sống của mình, như một tội
nhân, để chết cho cứu cánh. Phao-lô nói, “Dầu tôi bỏ thân thể
mình để chịu đốt, tôi vẫn chẳng ra gì,” bởi vì nó sẽ không có tác
dụng. Đấy, khi anh em chết, anh em chết. Anh em chết như một
tội nhân, anh em hưmất.

86 “Nhưng Đức Chúa Trời đã giáng xuống trong xác thịt, và bị
định tội trong xác thịt, trở nên xác thịt tội lỗi.” Bởi vì, Ngài là Đức
Chúa Trời Đời đời, và khiến thân thể của Chính Ngài sống lại, vì
vậy Ngài là Đấng Công Bình.
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87 Vậy thì, tất cả những điều này, “Chúng ta hãy tấn tới sự trọn
lành,” Phao-lô đã nói. Vậy thì điều gì?

…của sự phán xét đời đời.

…chúng ta sẽ làm điều này,…Đức Chúa Trời cho phép.
(câu thứ 3.)

88 Bây giờ, “Tấn tới sự trọn lành.” Chúa Jêsus phán, “Các ngươi
hãy trọn vẹn, như Cha các ngươi trên Trời là trọn vẹn.”

Và chúng ta, mọi người, đều bị định tội. Cho dù chúng ta làm
gì đi nữa, chúng ta đều bị định tội. Chúng ta được sanh ra, bị định
tội. Mẹ và cha của anh em được sanh ra, đã bị định tội. Của anh
em, hết thảy tổ tiên của anh em được sanh ra trong tội lỗi, được
hình thành trong sự gian ác. Vậy làm sao anh em sẽ có được điều
đó? Làm sao anh em sẽ trở nên trọn vẹn? Nếu khi anh em chưa
bao giờ làm bất cứ điều gì, không bao giờ ăn cắp, không bao giờ
nói dối, không bao giờ làm bất cứ điều gì trong đời, anh em vẫn
bị định tội. Anh em đã bị định tội trước khi anh em thở hơi thở
đầu tiên. Vì anh em đã bị kết án. Đúng thế. Và anh em đã bị Đức
Chúa Trời phán xét trước khi anh em thở hơi thở đầu tiên. Vì anh
chị em đã bị đoán xét, bởi sự hammuốn tình dục của cha và mẹ
của anh chị em, những người mà qua hành động của họ, đã đưa
anh chị em đến đây trên trái đất. Và Đức Chúa Trời đã kết án nó,
ngay từ đầu. Anh em bị định tội, ngay từ đầu. Vậy nơi mà anh
em…Và mọi người khác trên trái đất đã bị định tội với anh em.
Bây giờ anh emđi đâu để có được sự trọn vẹn?
89 Hãy xem. Chúng ta hãy lật qua chốc lát tới Hê-bơ-rơ, chương
10. Hãy lắng nghe kỹ. Tôi muốn đọc một chút ở chương thứ 9,
trước tiên, câu thứ 11.

Nhưng Đấng Christ đã hiện đến làm thầy tế lễ thượng
phẩm của những sự tốt lành sau nầy, Ngài đã vượt qua
đền tạm lớn hơn và trọn vẹn hơn, đền tạm của Chính
Ngài, xác thịt Ngài,…

90 Đấy, đền tạm cũ…Anh emđể ý không?Đền tạm cũ cómột bức
màn trong nó, mà đã che giấu hòm giao ước nơi Đức Chúa Trời
đã ở. Bao nhiêu người biết điều đó? Tất nhiên. Ồ, đền tạm cũ do
con người làm ra đó ở đây, những bức màn bằng da dê nhuộm,
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và vân vân, được làm thành đền tạm để che giấu sự Hiện diện
của Đức Chúa Trời. Bao nhiêu người biết rằng chỉ có một người
duy nhất có thể vào đó mỗi năm một lần? [Hội chúng nói, “A-
men.”—Bt.] Chắc chắn vậy. Đó là A-rôn, đi vào mỗi nămmột lần.
Và ông phải được xức dầu. Và—và, ồ, sự yêu cầu! Và ông phải có
lửa trong tay; và nếu ông đi mà không có điều đó, ông chết ngay
khi ông vén tấm màn đó lại. Ông sẽ ngã xuống chết. Ông phải
vào đó và thắp sáng những chân đèn này, và rảy lên ngôi thi ân
mà được gọi, huyết của sự chết, sự thay thế đó có, cho đến khi
Chúa Jêsus Christ đến để làm trọn điều đó.

91 Bây giờ, nhưng, rồi Đức Chúa Trời bước vàomột loại đền tạm
khác. Và đền tạm đó là Ai? Chúa Jêsus. Và Đức Chúa Trời ở bên
trong Chúa Jêsus, và Ngài ẩn mình, nhưng Ngài đang giải hòa
thế gian với chính Ngài, bằng sự biểu lộ của Ngài. Đấng Christ
đã bày tỏ Đức Chúa Trời. Ngài phán, “Không phải Ta làm các
công việc. Chính Cha Ta ở trong Ta. Tự Ta chẳng làm gì được
ngoài những gì Ta thấy Cha làm. Cha ở trong Ta, tỏ cho Ta thấy
những khải tượng này, và rồi Ta sẽ làm chính xác những gì Cha
đã bảo Ta làm.” Anh em hiểu điều đó không? Đức Chúa Trời ở
bên trong thân thể con người, không phải đằng sau những tấm
da dê nhuộm, nhưng đang sống, đang di chuyển. Đức Chúa Trời
có tay; Đức Chúa Trời có chân; Đức Chúa Trời có lưỡi; Đức Chúa
Trời cómắt; và đó là Đấng Christ. Ngài đấy.

92 Vậy thì, Ngài đi ra, và Thánh Linh đã đến trong đó, để qua sự
chết của Ngài mà Ngài có thể làm cho Hội Thánh trở nên hoàn
hảovà khiếnHội Thánhphải phục tùng. Và rồi cũng chínhThánh
Linhmà đã ở trong Đấng Christ thì ở trong Hội Thánh, đang làm
những việc mà Đấng Christ đã làm. “Còn ít lâu và thế gian sẽ
không còn thấy Ta nữa; nhưng các ngươi sẽ thấy Ta, vì Ta sẽ ở
cùng các ngươi, và ngay cả trong các ngươi, cho đến tận thế.”

93 Bây giờ lắng nghe điều này.

NhưngĐấng Christ trở nênmột thầy tế lễ thượng phẩm
của những sự tốt lành sau nầy, Ngài đã vượt qua đền tạm
lớn hơn và trọn vẹn hơn, không phải tay người dựng ra,
nghĩa là, không thuộc về sự xây dựng nầy;
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Ngài đã không bởi tay người làm ra. Làm sao Ngài được sanh
ra? Sự sanh ra đồng trinh.

Cũng không dùng huyết của dê đực và của bò con, là
thân thê này đã từng được dâng tế lễ hay được thánh
hóa, nhưng dùng chính huyết Ngài…

94 Anh em biết rằng huyết đến từ phái nam. Và thế thì người
nào đó nói, “Ồ, Chúa Jêsus là người Do Thái.” Ngài không phải là
người Do Thái. “Ồ, chúng ta được cứu bởi huyết Do Thái.” Không,
không phải. Nếu chúng ta được cứu bởi huyết Do Thái, chúng ta
vẫn bị hư mất.

Chúa Jêsus không phải là người Do Thái, Ngài cũng không
phải là Dân Ngoại. Ngài là Đức Chúa Trời: Đức Chúa Cha, Thần
Linh, Đấng không thấyđược. “Chẳnghề ai đã thấyĐứcChúaTrời,
chỉ Con một là Đấng giải bày Cha cho chúng ta biết.” Ngài bày tỏ
Đức Chúa Trời, những gì Đức Chúa Trời đã có.

95 Vậy thì Hội thánh của Ngài được cho là phải bày tỏ Đức Chúa
Trời, để cho thấy Đức Chúa Trời là gì. Hiểu không?

Chúng ta làm gì vậy? Chúng ta tự tổ chức, và, “Tôi không liên
quan gì đến họ. Họ là tín đồ GiámLý. Họ là tín đồ Trưởng Lão. Tôi
khôngmuốn liên quan gì với họ. Tôi là tín đồ Báp-tít. Tôi là tín đồ
NgũTuần.”Hừ! Với loại động cơ này, bạn bị hưmất. Đúng.

96 Ai có thể khoe khoang? Ai có thể nói bất cứ điều gì? Nhìn
xem sự xấu hổmà những tín đồ Trưởng Lão đã gây ra. Hãy nhìn
vào sự xấu hổ, những người Báp-tít. Hãy nhìn vào sự xấu hổ,
giữa những người Công giáo. Hãy nhìn vào sự xấu hổ, những
người Ngũ Tuần, những người Na-xa-ren, Hành hương Thánh.
Hãy nhìn những người còn lại của họ.

Nhưng, tôi thách anh em giơ tay buộc tội, để tìm ra nguyên
nhân cho sự xấu hổ, ở Điều đó. Đúng. Để chỉ ra điều đó, khi Đức
Chúa Trời Toàn Năng phán, “Này là Con yêu dấu của Ta trong
Con Ta vui lòng ngự vào. Hãy nghe Ngài.” Ngài đấy. Đó là Đấng
trọn vẹn.

97 Vậy thì, bây giờ chúng ta hãy đọc thêm một chút nữa ở
đây nào.
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Cũng không bởi huyết của dê đực…bò con, nhưng dùng
chính huyết chính Ngài đã từng vào trong nơi thánh,
mà được sự chuộc tội đời đời…(Anh em hiểu điều đó
không?)…sự chuộc tội đời đời cho chúng ta.

98 Không phải được cứu chuộc ngày nay, và rồi, tuần tới khi
buổi nhóm phục hưng bắt đầu, được cứu chuộc lần nữa, và rồi,
ồ, chúng ta sa ngã trở lại và được cứu chuộc lần nữa. Anh em
được cứu chuộc một lần, mãi mãi. Đúng thế. Không cứu chuộc,
cứu chuộc, cứu chuộc nữa. “Sự chuộc tội đời đời!” “Kẻ nào nghe
Lời Ta và tin Đấng đã sai Ta, thì có Sự sống Đời đời, và sẽ không
bao giờ đến trong sự phán xét, nhưng đã,” thì quá khứ, “vượt qua
sự chết mà đến với Sự sống.” Bởi vì người đó đã lắc người? Bởi vì
người đó đã chịu báp-têm cách nào đó chăng? Bởi vì người đó có
huyết trên tay mình chăng? “Bởi vì người đó đã tin vào Con độc
sanh của Đức Chúa Trời.” Đó là cách chúng ta có sự cứu chuộc
Đời đời.
99 Bây giờ lắng nghe.

Vì…huyết của bò đực và dê, cùng tro của những bò cái
tơ mà người ta rưới—rưới…rưới trên kẻ ô uế, còn làm
nên thánh được phần xác thịt họ:

Huống chi huyết của Đấng Christ, là Đấng nhờ Thánh
Linh đời đời dâng chính mình không tì vít cho Đức Chúa
Trời, thì đã làm sạch lương tâm của chúng ta khỏi công
việc chết đặng hầu việc Đức Chúa Trời hằng sống là
dường nào?

100 “Vượt qua sự chết mà đến với Sự sống.” Anh em quan tâm
gì đến những gì thế gian nghĩ không? Anh em quan tâm gì đến
những gì người lân cận mình nghĩ không? Lương tâm chúng ta
đã chết, và chúng ta được tái tạo và được sanh lại bởi Thánh Linh
củaĐức Chúa Trời, để hầu việc Đức Chúa Trời hằng sống và chân
thật. Thế đấy.
101 Bây giờ chuyển sang câu thứ 10, chương thứ 10, đúng hơn là,
phía bên kia của trang.

…luật pháp chỉ là bóng của những sự tốt lành ngày sau,
và không có hình thật của các vật, nên không bao giờ cậy
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những tế lễ đómà họ dâng mỗi năm liên tục như vậy mà
khiến kẻ đến trở nên t-r-ọ-n-l-à-n-h.

T-r-ọ-n-l-à-n-h, nó đấy, “Trọn lành.”

…bỏ qua các điều sơ học về sự dạy dỗ của Đấng Christ,
chúng ta hãy tấn tới với sự trọn lành;…

Cho nên các ngươi hãy trọn vẹn, như Cha các ngươi…
trên trời là trọn vẹn.

102 “Luật pháp chỉ là cái bóng của những sự tốt lành hầu đến,”
tất cả những lễ nghi và phép báp-têm và…tất cả những việc
khác họ đã có, “có thể không bao giờ khiến người thờ phượng
trở nên trọn lành được.” Và, tuy nhiên, Đức Chúa Trời đòi hỏi
“trọn lành.”
103 Anh em gia nhập giáo hội Na-xa-ren, sẽ không bao giờ khiến
anh em trở nên trọn vẹn. Anh em gia nhập giáo hội Báp-tít, Ngũ
Tuần, bất kể cái gì đi nữa, điều đó sẽ không bao giờ khiến anh em
trở nên trọn vẹn. Anh em là một người tốt, trung tín, sẽ không
bao giờ khiến anh em trở nên trọn lành. Anh em không thể lập
công trạng về điều gì. Không có điều gì về anh em cả, để xứng
đáng. Anh em bị hư mất. Anh em nói, “Ồ, tôi đã giữ luật pháp.
Tôi đã giữ ngày sa-bát. Tôi giữ điều này, mọi quy định của Đức
Chúa Trời. Tôi làm điều này.”
104 Phao-lô nói, “Chúng ta hãy quăng hết những điều đó
bây giờ.”
105 “Điều đó được thôi, nhưng chúng tôi sẽ làm điều này. Chúng
tôi sẽ làm phép báp-têm cho dân sự, và chúng tôi sẽ đặt tay trên
họ để chữa lành họ và vân vân.”
106 Chúng ta có thể nhận lấy nó, từng câu một, mỗi một trong
những điều đó. Phép báp-têm, chúng ta tin điều đó. “Chỉ có một
sự trông cậy, một Chúa, một Đức tin, một phép Báp-têm.” Chúng
ta tin rằng cómột phép báp-têm. Chúng ta tin vào sự sống lại của
người chết. Một cách tuyệt đối. Chúng ta tin Chúa Jêsus đã chết
và đã sống lại. Chúng ta tin điều đó. “Sự đặt tay, trên người đau,”
đó là những gì đã được nói. “Những dấu lạ này sẽ theo những kẻ
tin. Nếu họ đặt tay trên người đau, thì người đau sẽ bình phục.”
Chúng ta tin điều đó.
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Nhưng đó là gì? Phao-lô nói, “Đó là tất cả các công việc chết.”
Nó là điều gì đómà anh em làm.
107 “Bây giờ chúng ta hãy tiến tới sự trọn lành.” Ồ, chao ôi! Chúng
ta đang đến trong Đền tạm, không phải nền tảng; Đền tạm, Đền
tạm chính Nó. Đó là nền tảng: luật pháp, và sự công bình, và—
và—và—và sự gia nhập giáo hội, và chịu phép báp-têm, và—và
sự đặt tay. Hết thảy chúng là những lễ nghi của hội thánh.

“Nhưng bây giờ chúng ta hãy tiến tới sự trọn lành.” Và cómột
Đấng duy nhấtmà trọn lành, đó là Chúa Jêsus.
108 Làm thế nào chúng ta vào trong Ngài? “Qua những tín hữu
Giám Lý chăng?” Không. “Ngũ Tuần chăng?” Không. “Báp-tít
chăng?” Không. “Qua bất cứ giáo hội nào chăng?” Không. “Công
giáo Rô-ma chăng?” Không.
109 Làm thế nào chúng ta vào được trongNó? Rô-ma 8:1.

Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho
những kẻ mà ở trong Đấng Christ…mà không bước đi
theo những việc thuộc về đời này, xác thịt, nhưng theo
những việc thuộc về Thánh Linh, mà không quan tâm
đến những gì thế gian phải nói.

110 Dù là anh em bị đau, bác sĩ nói, “Anh sẽ chết,” anh em không
quan tâmđếnđiều đó, không làmphiền anh emchút nào.
111 Nếu họ nói với anh em, “Anh phải trở nên một người Công
giáo trước khi anh được cứu, hoặc tín đồ Trưởng Lão, hay phải
làm điều này,” anh emkhông quan tâmđến điều đó.

“Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những
kẻ mà ở trong Chúa Cứu Thế Jêsus, là những kẻ không bước đi
theo xác thịt, những việc mà họ thấy.” Mọi việc mà anh em thấy
bằng conmắtmình thì thuộc về đời này.
112 Nhưng đó là việc anh em thấy trong linh của mình, qua Lời!
Lời là gương soi của Đức Chúa Trời mà phản ảnh những gì mà
Ngài có và những gì anh em có. Halêlugia! Ồ, chao ôi! Nó nói cho
anh em biết. Đây là Sách duy nhất trên đời mà nói cho anh em
biếtmìnhđến từđâu, anh em là ai, và anh emđangđi đâu. Tỏ cho
tôi thấy bất cứ trang văn học nào, bất cứ nơi nào, với mọi khoa
học hay bất cứ điều gì khác, mọi sách tốt đã được viết, không
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quyển nào trong đó có thể nói cho anh em điều đó. Đây là cái
gương soi của Đức Chúa Trời, cho thấy Ngài là ai và anh em là
ai. Thế thì, ở giữa đó là dòng Huyết, mà khiến anh em có thể thấy
mình là gì nếu anh emmuốnđưa ra sự lựa chọn. Thế đấy.
113 “Bởi một Thánh Linh,” vậy thì, Cô-rinh-tô Nhất 12. Làm thế
nào anh em được vào trong Thân thể đó?

“Bởi sự bắt tay chăng?” Không, thưa quý vị. “Bởi sự gia nhập
giáo hội chăng?” Không, thưa quý vị. “Bởi sự làm phép báp-têm
ngửa ra phía sau, phía trước chăng? Nhơn danh của Đức Cha,
Đức Con, và Đức Thánh Linh chăng? DanhĐức Chúa Jêsus Christ
chăng? Danh của Hoa Hồng Sha-rôn, Hoa Huệ trong Trũng, Sao
Mai chăng? Bất cứ điều gìmà anhmuốn chăng?”

Điều đó chẳng liên quan gì với nó. “Chỉ một sự liên lạc của
lương tâm tốt với Đức Chúa Trời.” Và tuy nhiên chúng ta làm ầm
lên, và bối rối, và tranh cãi, và tách ra, và lãnh đạm. Đúng thế.
“Nhưng tất cả điều đó là những công việc chết.” Chúng ta đang
tiến tới sự trọn lành.
114 Đó là điều mà tôi đã làm. Một mục sư đã làm phép báp-têm
cho bạn. Cho dù ông ấy đã làmphép báp-têm cho bạnmặt hướng
tới trước, hướng phía sau, hay ba lần, bốn lần, hay một lần, hay
ông ấy đã làm nó thế nào, điều đó không có liên quan gì với Nó.
Anh em chỉ chịu phép báp-têm để vào trong sự thông công của
giáo hội đó, dù sao đi nữa, đang chứngminh với giáo hội đó: anh
em tin sự chết, chôn, và sự sống lại của Đấng Christ. Việc đặt tay
trên, để chữa lành người đau, điều đó tuyệt vời, nhưng, điều đó
tất cả đều là xác thịt, và thân thể đó sẽ chết lại chắc chắn như anh
em đang sống. Nó sẽ chết lần nữa. “Bây giờ chúng ta hãy quăng
hết mọi sự đó, và tiến tới sự trọn lành.”
115 Làm thế nào chúng ta được tới sự trọn lành đó? Đó là những
gì chúng ta muốn biết.

…Đấng Christ đã trọn vẹn…

“Đức Chúa Trời đã chất hết thảy tội lỗi của chúng ta lên Ngài.
Ngài đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà
bị thương, bởi sự sửa phạt Ngài chịu chúng ta được bình an, bởi
lằn roi Ngài chúng ta được lành bịnh.” Đó là Thân thể chúng ta
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muốn đến với. Đó là Thân thể ấy. Tại sao? Nếu anh em ở trong
Thân thể ấy, anh em sẽ không bao giờ thấy sự phán xét, anh em
sẽ không bao giờ nếm sự chết. Anh em được thoát khỏi mọi sự
chết, sự phán xét, tội lỗi, và mọi sự khác, khi anh em ở trong
Thân thể đó.

116 “Làm sao anh vào được trong Thân thể đó, thưa thầy giảng?
Bởi sự gia nhập đền tạm này chăng?” Tuy nhiên, anh em bị hư
mất. Không thể gia nhập, dù sao đi nữa; chúng ta không có quyển
sách nào. “Làm sao chúng ta vào trong Nó? Bằng sự gia nhập
giáo hội nào đó chăng?” Không, thưa quý vị. “Làm sao anh em
vào trong Nó?” Anh emđược sanh ra trong Nó.

117 Cô-rinh-tô Nhất 12.

Vì bởi một Thánh Linh chúng ta hết thảy đều chịu phép
báp-tem để vào trong một thân,…

118 Bởi một phép báp-têm Đức Thánh Linh, chúng ta đều chịu
phép báp-tem để vào trong Thân thể đó và được thoát khỏi tội
lỗi. Đức Chúa Trời không thấy anh em nữa; Ngài chỉ thấy Đấng
Christ. Và khi anh em ở trong Thân đó, Đức Chúa Trời không thể
đoán xét Thân đó. Ngài đã đoán xét Nó rồi. Ngài đã lấy sự phán
xét của chúng ta và mời chúng ta vào. Và bởi đức tin, qua ân
điển, chúng ta bước đi và chấp nhận sự tha thứ của mình. Và
Đức Thánh Linhmang chúng ta vào trong sự thông công này với
Ngài. “Và chúng ta không còn bước đi theo các việc của thế gian
nữa, nhưng chúng ta bước đi trong Thánh Linh.”

Làm cho sống lại, Lời đã đến với chúng ta. Ngài đã chết thay
cho tôi. Tôi được làm cho sống. Tôi đây, người đã từng chết bởi
tội lỗi và những vi phạm của tôi, đã được làm cho sống lại. Tất
cả mong muốn của tôi là hầu việc Ngài. Tất cả tình yêu của tôi
là dành cho Ngài. Tôi muốn mọi bước đi của tôi đều nhân Danh
Ngài, để tôi sẽ tôn vinh Ngài, bất cứ nơi nào tôi đi, bất cứ việc gì
tôi làm. Cho dù tôi đang đi săn, cho dù tôi đang câu cá, cho dù
tôi đang chơi bóng, cho dù—cho dù tôi…bất cứ điều gì tôi đang
làm, tôi phải là, “Đấng Christ trong tôi,” trong một đời sống như
vậy,mà con người sẽ khao khát được như vậy; không nói chuyện
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phiếm, nói xấu sau lưng, và làm ồn ào về các giáo hội của mình.
Anh emhiểu không? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.]

“Bởi một Thánh Linh chúng ta được báp-têm vào trong một
Thânđó.” “Và khi Tanhìn thấyHuyết, Ta sẽ vượt qua cácngươi.”

119 Hãy lắngnghe. Xin chúng ta hãy, đọc thêmmột ít nữaởđây.

…mà có thể không bao giờ khiến kẻ đến gần với trọn
lành được.

“Vì…” câu thứ 2, chương thứ 10.

Vì thế thì họ sẽ không ngưng dâng của tế lễ chăng?

120 Nếu điều đó có thể làm cho con người trọn vẹn…VàĐức Chúa
Trời đòi hỏi sự trọn vẹn. Nếu việc tuân giữ luật pháp, nếu thực
hiện tất cả các điều răn, sẽ khiến anh em trọn vẹn, thì sẽ không—
không cần thiết phải có bất cứ điều gì khác; anh em đã đạt được
sự trọn vẹn rồi. Bởi vì, khi anh em được trọn vẹn, anh em là Đời
đời. Vì, Đức Chúa Trời là Đấng Đời Đời, và Đức Chúa Trời là Đấng
trọn vẹn duy nhất. Và cách duy nhất để anh em được Đời đời, là
trở thànhmột phần củaĐức Chúa Trời. [Băng trống—Bt.]

…kẻ thờ phượng đã một lần được sạch rồi…lương tâm
không còn ham muốn phạm tội nữa.

Điều gì vậy? “Kẻ thờ phượng đãmột lần được sạch rồi, lương
tâm không còn phạm tội nữa…” Nếu anh em viết sự giải thích
của chữ đó, đó là “hammuốn.”

…kẻ thờ phượng đã một lần được sạch rồi…không còn
ham muốn phạm tội nữa.

…nếu kẻ thờ phượng đãmột lần được sạch rồi…

121 Vậy thì anh em đi lên và nói, “Ồ, halêlugia, tôi đã được cứu
tối hôm qua. Nhưng, ồ, chúc tụng Đức Chúa Trời, cô ấy đã làm
tôi sa ngã. Halêlugia, ngày nào đó tôi sẽ được cứu lại.” Anh em
thiếu kinh nghiệm thất học đáng thương. Đó không phải là cách
như vậy.

122 “Kẻ thờ phượng đã một lần được sạch rồi lương tâm không
còn biết tội nữa,” Kinh Thánh đã nói vậy. Hãy lắng nghe, khi
chúng ta đọc tiếp, chỉ một phút.
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Trái lại trong những tế lễ đó…chẳng qua như là mỗi
năm nhắc cho nhớ lại tội lỗi.

123 Bây giờ chúng ta sẽ đọc xuống, cho đến khoảng câu thứ 8, để
tiết kiệm thì giờ, và đó là chỗmà tôimuốn nói đến.

Thế thì trên kia Ngài đã phán, Của lễ hi sinh và những
của lễ dâng và của lễ thiêu…vì tội lỗi Ngài chẳng muốn,
Ngài cũng không đẹp lòng; ấy đều theo luật phápmàdâng
lên;

124 Câu thứ 9.

Rồi Ngài nói, Kìa, Ta đến để làm theo ý muốn Ngài, Ôi
Đức Chúa Trời. Ngài bỏ điều…lấy…Ngài bỏ điều trước,
luật pháp, đặng Ngài có thể lập điều sau.

125 Ước gì chúng ta có thì giờ để nói về điều đó. Chừng nào anh
em còn là tín đồ Trưởng Lão, hay Ngũ Tuần, hay Báp-tít, hay
Giám Lý, Ngài có thể không bao giờ liên hệ với anh em. Ngài phải
bỏ tất cả điều đó, trước đã, đấy, để Ngài có thể lập điều thứ hai.
Chừng nào anh em nói, “Ồ, tôi là tín đồ Giám Lý.” À, không điều
gì chống lại những người Giám Lý, hay Báp-tít, hay Ngũ Tuần.
Nhưng, thưa anh em, điều đó không—điều đó không phải về nó
đâu. Anh emphải tiến tới sự trọn lành, đó là ở trongĐấngChrist.
126 Bây giờ hãy xem nào, đợi một chút.

Ấy là bởi ý muốn đó…mà chúng ta được nên thánh nhờ
sự dâng thân thể của Đức Chúa Jêsus Christ một lần đủ
cả.

127 Hả? Chúng ta hãy chỉ đọc thêm một chút nữa, và nắm giữ
điều đó. Hãy để điều đó thấm nhuần trong khi chúng ta đang
đọc, “Một lần đủ cả.”

Và mỗi thầy tế lễ hằng ngày đứng hầu việc và thường
xuyên dâng cùng một thứ của lễ, mà có thể không bao
giờ cất đi tội lỗi:

Còn người này,…

Anh em sẵn sàng chưa? Áo gi-lê anh em mở ra bây giờ, để
nó không bị tuột ra ngoài, nó sẽ đi thẳng vào lòng anh em chứ?
“Nhưng Người này.” Người nào? Không phải giáo hoàng của Rô-
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ma, hay giám mục của giáo hội Giám Lý, hoặc bất cứ giáo hội
nào khác.

Còn đấng nầy, Đấng Christ, sau khi Ngài đã vì tội lỗi
dâng chỉ một của lễ, rồi ngồi ở bên hữu Đức Chúa Trời;

Từ rày về sau đương đợi cho tới khi những kẻ thù nghịch
Ngài bị để làm bệ dưới chơn Ngài vậy.

Hãy xem. Nó đến đây này.

Vì nhờ dâng chỉ một của tế lễ Ngài đã làm cho được t-
r-ọ-n v-ẹ-n, Ngài đã trọn vẹn…

“Cho tới buổi nhómphụchưng tiếp theo”?Điều đónói gì?

…Ngài đã làm cho những kẻ nên thánh được trọn vẹn
đời đời.

Anh em hiểu điều đó không? “Chúng ta hãy tiến tới sự
trọn vẹn.”
128 Bây giờ anh em những người nên thánh nói, “Ồ, vâng, chúng
tôi tin vào sự thánh khiết. Halêlugia! Chúng tôi tin vào sự nên
thánh.” Nhưng anh em đang lấy sự của riêng mình. Anh em chỉ
bỏ qua điều này và bỏ qua điều kia. Anh em biết mình không nên
làm điều đó.

Trừ phi Đấng Christ đã mở cửa và làm sống lại nó với tấm
lòng anh em, và anh em trở nênmột nơi mà tội lỗi đã chết, và sự
hammuốn, tất cả đã biến mất. Lúc đó, Ngài lấy đi chính sự công
nghĩa riêng của anh em, Ngài có thể lập sự công bình của chính
Ngài vào trong anh em. “Và ấy là Đấng Christ, ConĐức Chúa Trời,
ở trong anh em, hi vọng của sự Vinh hiển.”

…chúng ta hãy tiến tới sự trọn lành;
129 Làm sao chúng ta có thể trọn lành đươc? Qua sự chết của
Đấng Christ. Không phải qua sự gia nhập giáo hội. Không phải
qua các công việc lành của anh em, những gì chúng ta làm. Tất
cả điều đó ổn thôi. Không phải bởi vì chúng ta đã chịu phép báp-
têm cách này hay cách kia. Không phải bởi vì rằng chúng ta đã
được chữa lành, bởi sự đặt tay. Không phải bởi vì bất cứ điều nào
trong những điều khác này, “Chúng ta tin vào sự chết, chôn, và
sự sống lại.”
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130 Phao-lô đã nói, “Tôi có thể nói tiếng lạ giống nhưnhiều người
và các Thiên sứ,” đó là cả các thứ ngôn ngữ mà được hiểu và
những thứ tiếng mà không thể hiểu được, phải được thông giải,
“tôi cũng chẳng ra gì. Dầu tôi có sự ban cho về sự hiểu biết và
hiểu mọi sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời,” có thể giải nghĩa
Kinh Thánh, từ…trói buộc nó với nhau, “tôi chẳng ra gì.” Thế thì
việc đi học, nó chẳng có ích gì nhiều, để học Kinh Thánh phải
không? “Dầu tôi có đức tin có thể dời núi được…” Thế thì những
chiến dịch chữa bệnh lành có ý nghĩa nhiều, phải không? “Tôi
chẳng ra gì. Dầu tôi bỏ thân thể mình để bị đốt như một của lễ
hi sinh.”
131 “Ồ,” họ nói, “người đó thì ngoan đạo.”
132 “Nhưng anh ấy chẳng là gì cả,” Phao-lô nói, “không bao giờ
trở nên gì cả.”
133 “Vì ở đâu có tiếng lạ, sẽ hết; ở đâu có những lời tiên tri, sẽ
thôi; tất cả những điều khác này, sẽ kết thúc. Nhưng khi điều mà
trọn vẹn đến, thì sự chưa trọn lành sẽ bị bỏ.” Đấy, “sự trọn vẹn”
đó. Trọn vẹn là gì? Tình yêu thương. Tình yêu thương là gì? Đức
Chúa Trời. “Chúng ta hãy quăng hết mọi công việc tầm thường
này và lễ nghi đã chết đó sang một bên, và tiến tới sự trọn lành.”
Anh em hiểu điều đó không? Chúng ta được trọn vẹn qua Đấng
Christ. Làm thế nào để chúng ta vào được Ngài? Bằng phép báp
têm Đức Thánh Linh.
134 “Được rồi, điều gì xảy ra?” Anh em đã vượt qua sự chết mà
đến với Sự sống.
135 “Ồ, tôi có phải lắc, nhảy, làm điều đó không?” Anh—anh em
không, sẽ không phải làm bất cứ điều gì. Anh em đã làm nó rồi,
Đức Chúa Trời đã mang anh em từ sự chết đến Sự sống, và anh
em đang sống. Thế thì thành quả của cuộc sống của anh em cho
thấy điều đó.
136 Nhiều người trong các anh theo Giám Lý và Na-xa-ren đã hét
toáng lên như có thể được, ăn trộmngô từ ruộng của người khác,
đúng vậy, làmmọi thứ có thể được.
137 Nhiều người trong các anh em Ngũ Tuần nói tiếng lạ, giống
như đổ đậu trên tấm da bò, chắc chắn vậy, ngay sau đó đi ra và
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bỏ trốn với vợ người hàng xóm, đã làm đủ mọi việc. Không phải
Thế, thưa anh em.

138 Đừng cố gắng có cảm giác hay bất cứ thứ gì khác để thay thế
cho Đức Thánh Linh. Khi sự Sanh ra mới xảy ra, anh em được
thay đổi. Anh em không phải làm bất cứ điều gì để chứng minh
điều đó. Đời sống của anh em chứng minh điều đó, khi anh em
bướcđi. Anh emyêu thương, bình an, nhịnnhục, hiền lành,mềm
mại, nhẫn nại. Đó là những gì anh em có, và cả thế giới nhìn thấy
sự phản chiếu của Chúa Jêsus Christ trong anh em.

139 Bây giờ, nói tiếng lạ, hét lên ở trong đó, đó chỉ là những thuộc
tính đi kèm với loại Sự sống này.

Và anh em có thể lấy, bắt chước những thuộc tính đó, và
không bao giờ có được Sự sống đó. Chúng ta thấy điều này.
Bao nhiêu người biết rằng điều đó là thật? [Hội thánh nói, “A-
men.”—Bt.] Tất nhiên, anh chị em biết. Chắc chắn anh chị em
biết. Chao ôi! Anh chị em thấy điều này ở khắp mọi nơi xung
quanh mình.

140 Vì vậy, không có gì có thể được tuyên bố là bằng chứng của
Đức Thánh Linh, ngoại trừ chính đời sốngmà anh emđang sống.
Bây giờ, nếu anh emmuốn nói tiếng lạ, không sao cả miễn là đời
sống anh em đang sống chứng minh anh em có nó. Đúng thế. Và
nếu anh em muốn hét lên, tốt, điều đó tốt. Tôi, cũng la lớn, đôi
khi tôi rất hạnh phúc đến nỗi tôi hầu như không thể mang giày
được; tôi gần như nhảy ra khỏi chúng. Và điều đó thật tuyệt vời.
Tôi tin nó.

141 Tôi đã thấy những khải tượng, và người đau được chữa lành,
người chết được sống lại. Khi họ nằm ngoài đó và các bác sĩ bỏ
đi và nói, “Họ đã xong rồi và chết,” nằm ở đó hai giờ; và Đức
Thánh Linh giáng ngay xuống và cho thấy một khải tượng, đi
xuống đó và khiến người ấy sống lại. Tôi đã thấy những người bị
điếc, câm, và mù, và bị tàn tật, bước đi. Điều đó không…Đó chỉ
là những thuộc tính.

142 Thưa anh em, cách đây đã lâu, trước khi thế gian từng cómột
cái nền cho nó; Đức Chúa Trời qua ân điểnĐời đời củaNgài, Ngài
đã nhìn xuống, và bởi sự biết trước Ngài đã nhìn thấy anh chị em
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và tôi. Ngài đã biết thời đại gì chúng ta sẽ sống trong. Ngài biết
chúng ta sẽ là gì. Do đó, bởi sự lựa chọn, Ngài đã chọn chúng ta
trước khi sáng thế, ở với Ngài không có tì vết.

143 Bây giờ, nếu Ngài đã chọn chúng ta trước khi sáng thế được
ở với Ngài không tì vết, và chúng ta được sanh ra đều không tì
vết, và không gì khác có thể…không gì có thể tẩy sạch chúng ta,
làm sao chúng ta sẽ không có—làm sao chúng ta sẽ không có tì
vết? “Ngài đã sai Con một duy nhất của Ngài, mà hễ ai tin Ngài
sẽ không chấm dứt sự sống, nhưng được Sự sống Đời đời; sẽ
không hề bị hư mất, nhưng được Sự sống Đời đời.” Thế thì khi
chúng ta đến trong Ngài, bởi đức tin, qua ân điển thì chúng ta
được cứu, bởi Đức Thánh Linh kêu gọi chúng ta.

144 Trước khi có một thân thể trên đất này, thân thể của anh
em đang nằm ở đây. Nó được tạo ra từ chất can-xi, bồ-tạt, chất
ẩm, ánh sáng—ánh sáng vũ trụ, và chất khí, và vân vân, mười
sáu nguyên tố. Và Đức Thánh Linh bắt đầu ấp ủ trên trái đất,
“wuuing.” Và khi Ngài làm thế, điều đầu tiên anh em biết, xuất
hiện một bông hoa Phục sinh nhỏ bé. Rồi Ngài ấp ủ một ít cỏ,
và một số chim chóc, và sau một thời gian ngắn, con người
xuất hiện.

145 Bấy giờ, Ngài đã không hề tạo nên một người nữ từ bụi
đất của thế gian. Nàng ở trong người nam rồi, từ ban đầu;
người nam và người nữ là một. Vì vậy Ngài lấy từ sườn của A-
đam, một xương sườn, và làm thành một người nữ, một người
giúp đỡ cho ông. Và rồi tội lỗi đi vào. Rồi sau khi tội lỗi đã
đến trong…

146 Đức Chúa Trời sẽ không bị đánh bại cho dù điều gì xảy
ra đi nữa. Ngài sẽ không bao giờ bị đánh bại. Thế thì, những
người nữ bắt đầu mang đến những người nam trên trái đất. Và
Đức Chúa Trời, qua ân điển Đời đời, đã thấy ai sẽ được cứu, và
Ngài đã kêu gọi anh em. “Không người nào có thể đến với Ta,
nếu Cha Ta không kéo người ấy đến, trước tiên.” “Không phải
người nào muốn, hay người nào bôn ba mà được, bèn là bởi
Đức Chúa Trời thương xót.”
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147 Anh em nói, “Ồ, tôi đã tìm kiếm Đức Chúa Trời. Tôi đã tìm
kiếm Đức Chúa Trời.” Không, anh em không bao giờ. Đức Chúa
Trời đã tìmkiếmanh em.Đó là cách đã xảy ra từ ban đầu.

148 Không phải A-đam nói, “Ôi Cha ơi, Cha ơi, con đã phạm tội.
Cha ở đâu?”

149 Chính Cha đã nói, “Ôi A-đam ơi, A-đam ơi, con ở đâu?” Đó là
bản chất của con người. Đó là khuynh hướng của con người. Đó
là những gì con người được dựng nên.

150 “Và không người nào có thể đến với Ta nếu Cha không kéo
người ấy đến. Và tất cả những kẻ Cha ban cho Ta…” Halêlugia!
“Tất cả kẻ nào đến, Ta sẽ ban cho Sự sống Đời đời, và Ta sẽ khiến
họ sống lại vào ngày sau rốt.” Thật là một phước hạnh, thật là
một lời hứa phước hạnh, của một Đức Chúa Trời trên Trời! Nơi
chúng ta đến tối nay, nơimà, “Ngài đã thề bởi chínhNgài.” Không
có ai vĩ đại hơn. Anh em tuyên thệ bởi người nào đó lớn hơn
anh em. Không có ai vĩ đại hơn, vì vậy Đức Chúa Trời đã thề với
chính Ngài. Chúng ta đang đi vào điều đó, cách Ngài đã làm điều
đó và khi Ngài làm điều đó; và thề với chính Ngài, rằng Ngài sẽ
khiến chúng ta sống lại và làm cho chúng ta thành cơ nghiệp của
Chính Ngài.

151 Ồ, thật là một vị trí vững chắc và hoàn hảo mà chúng ta có
thể đứng, sáng nay! Làm sao anh em có thể nhìn, nếu sự chết
đang nhìn thẳng vào mặt anh em, anh em có thể nói như Phao-
lô, “Hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu? Hỡi mồ mả, sự thắng
của mày ở đâu? Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, Đấng cho chúng
ta chiến thắng qua Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta.” Thế đấy.
Tại sao?

152 “Ồ, anh đã làm như vậy-như vậy.”

153 “Tôi biết điều đó, nhưng tôi được bao phủ bởi Huyết Ngài.”
Halêlugia!

154 “Bởi một Thánh Linh, chúng ta hết thảy đều chịu chung một
phép báp-têm để trở nên một Thân.” Hỡi anh em Giám Lý, Báp-
tít, TrưởngLão, bất kể anh em là gì đi nữa, chúng ta đều chịu báp-
têm để trở nên một Thân. Chúng ta có sự thông công, và chúng
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ta là những công dân của Vương Quốc của Đức Chúa Trời, xưng
nhận, rằng, “Chúng ta không thuộc về thế gian này.”

155 Ngày nọ, con gái nhỏ của tôi đến, nói, “Bố ơi, bé gái này đã
làm như vậy như vậy. Và họ đã làm như vậy như vậy. Chúng con
đi đến nhà. Chúng đã làm như vậy như vậy.” Tôi nói…Nói, “Tại
sao chúng ta không làm thế?”

156 Tôi nói, “Con yêu quý, chúng ta không thuộc về thế giới đó.
Họ sống trongmột thế giới với chính họ.”

157 Nói, “Không phải tất cả chúng ta đều bước đi trên cùng trái
đất sao?”

158 Tôi nói, “Thuộc về thế gian, cưng à. Chúng ta không thuộc về
những người đó.”

159 Kinh Thánh dạy, “Hãy ra khỏi chúng, các ngươi hãy phân rẽ,
Đức Chúa Trời phán.” Đấy, anh chị em không thuộc về điều đó.
Và khimà Bản Chấtmới đến trong anh chị em, anh chị em không
phải bị kéo ra. Anh chị em không muốn đi trở lại, giống như vợ
của Lót. Anh chị em chỉ được sanh ra, từ nó. Và anh chị em ở
trong chiều kích khác. Vàđiềuđó trông vô giá trị với anh chị em.

Và đây, nước Mỹ vĩ đại, tuyệt vời mà chúng ta đang sống, đã
trở nên một sự hỗn loạn lớn của nó. Mọi thứ đều là dục vọng và
phụ nữ. Và phụ nữ theo cách họ đang ănmặc, đàn ông theo cách
họ đang hành động, và—và những việc họ đang làm, và rồi tự
xưngmình là “Cơ-đốc nhân.”

160 Chẳng hạn, Elvis Presley này, đi và gia nhập giáo hội Ngũ
Tuần bây giờ. Dĩ nhiên, đó là nơi…Giu-đa có được bamươimiếng
bạc. Elvis có một đội xe Cadillac, và một—và một vài triệu đô la,
vì bán quyền thừa kế của mình. Arthur Godfrey. Hãy nhìn xem
điều đó.

161 Hãy nhìn qua đây ở Jimmy Osborne tại Louisville, ngoài kia
với nhạc boogie-woogie, rock-and-roll, nhảm nhí và rác rưởi. Và
vào sáng Chúa nhật, lấy quyển Kinh Thánh và đứng trên bục
giảng và giảng. Thật là nhục nhã làm sao!

Không lạ gì Kinh Thánh đã nói, “Mửa ra ô uế đầy bàn tiệc.”
Ồ, chúng ta đang sống trongmột thời đại kinh khủng!
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162 Và nhiều người nói, “Ồ, họ rất ngoan đạo.” Ồ! Anh em không
biết rằng ma quỷ rất sùng đạo sao? Anh em không biết rằng Ca-
in thật sự ngoan đạo như A-bên sao? Nhưng, ông ta đã không có
sựKhải thị. Chính là điều đó. Ông đã không có sựKhải thị.

Đúng thế, hết thảy chúng ta đi nhà thờ, nhưng có một số
người có Sự sống, đó là những người có sự Khải thị của Đức Chúa
Jêsus Christ trong lòng họ. Không phải bởi sự bắt tay, nhảy lên,
không phải bởi sự gia nhập giáo hội. Nhưng, sự Khải thị, Đức
Chúa Trời đã khải thị cho Ngài.

163 Hãy nhìn xemnhững gì đã phán, “Người ta nói Ta, ConNgười
là ai, Ta?”

164 “Một số người nói rằng Ngài là ‘một đấng tiên tri.’ Những
người khác nói rằng Ngài là ‘Ê-li.’ Vàmột số…”

Ngài phán, “Nhưng các ngươi nói là ai?”

165 Phi-e-rơ nói, “Ngài là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng
sống.” Điều đó không nói từ đôimôi của ông.

166 Ngài phán, “Phước cho ngươi, hỡi Si-môn, con của Giô-na, vì
thịt và huyết đã không bao giờ bày tỏ điều này. Ngươi chưa bao
giờ học được điều đó trongmột số—một số đạo đức Kinh Thánh,
hoặcmột chủng viện thần học. Phước cho ngươi, vì thịt và huyết
đã không bày tỏ điều này cho ngươi. Nhưng Cha Ta ở trên Trời
đã bày tỏ điều đó. Và trên đá này Ta sẽ xây dựng Hội thánh Ta,
và các cửa âmphủ không thể thắng được Nó.”

167 Nếu bạn làmột Cơ-đốc nhân, sáng nay, vì bạn là thuộc vềmột
giáo hội, bạn sẽ bị hư mất. Nếu bạn là một Cơ-đốc nhân bởi vì
bạn đã vượt qua sự chết mà đến với Sự sống, bạn không bị phán
xét; một khi bạn đã vào trong Đấng Christ, bạn càng ngày càng
trở nên trọn vẹn. Đức Chúa Trời không thể thấy một điều gì bất
toàn. Bạn nói, “Ồ, tôi có bao giờ muốn phạm sai lầm đâu?” Chắc
chắn có, nhưng bạn không cố ý làm điều đó.

168 Bây giờ chúng ta sẽ đi vào điều đó, trong giây lát, “Vì người
nào cố ý phạm tội sau khi nhận biết Lẽ thật rồi, thì không còn có
của lễ chuộc tội nữa.” Chúng ta sẽ đi vào điều đó tối nay, vì bây
giờ đã quá muộn.
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169 Chúng ta hãy đọc vài câu nữa về điều này, để chúng ta có thể
cảm thấy tốt hơn khi đi thêm chút nữa. Được rồi. Ồ, chúng ta sẽ
khởi sựngay vàođiềuđó tối nay, câu thứ 4. Lắngngheđiềunày.

Vì chưng những kẻ đã được soi sáng một lần, và đã
làm…và đã được…và đã nếm được quyền phép, các sự
ban cho từ trên trời, và đã được dự phần về Đức Thánh
Linh,

Và…đã nếm đạo lành Đức Chúa Trời, và quyền phép
của đời sau,

Nếu họ lại vấp ngã, thì không thể khiến chính họ…đến
với sự ăn năn nữa;…

Hiểu không? Và chúng ta đưa câu đó vào trong Hê-bơ-rơ 10,
và đi tới đi lui, để cho thấy đây là điều gì.
170 Thưa các bạn, “Chúng ta hãy tiến tới trong sự trọn lành.”
Chúng ta có…chúng ta thì không…Chúng ta không bào chữangày
nay. Chúng ta không có bào chữa, chút nào. Đức Chúa Trời trên
Trời đã hiện ra trong những ngày sau rốt này và đang làm chính
những việc mà Ngài đã làm lúc đó, khi Ngài còn ở đây trước đây,
khi Ngài còn ở trên đất. Ngài đã chứngminh, như chúng ta đang
đến qua Kinh Thánh này. Và anh—anh em, lớp học, biết điều
này, rằng chúng ta đã nhận hết phép lạ này đến phép lạ khác, và
dấu hiệu này đến dấu hiệu khác, và điều kỳ diệu này đến điều
kỳ diệu khác, mà Ngài đã thực hiện với dân sự trong đồng vắng,
những sự việc và những dấu lạ mà Ngài đã làm; những việc mà
Ngài đã làm khi Ngài còn ở trên đất này, bày tỏ trong xác thịt;
và chính những việc giống như vậy đang xảy ra ngày nay, ngay
ở đây giữa chúng ta. Đây là Lời để chứng thực điều đó. Đây là
điều để nói nó thì đúng, làm cho nó đúng. Đây là Thánh Linh
của Đức Chúa Trời làm điều giống như vậy, để chúng ta không
có biện hộ.

Chúng ta hãy cầu nguyện.
171 Lạy Cha trên Trời! Chúng con được nhiều người chứng kiến
vây lấy như đámmây rất lớn, chúng con cũng nên quăng hếtmọi
lời, mọi thứ, mọi điều sai trật, mọi lời ác, mọi lời nói xấu, mọi ý
nghĩ qua một bên, “và chúng con hãy lấy lòng kiên nhẫn theo
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đòi cuộc chạy đua đã bày ra trướcmắt chúng con, nhìn xemĐức
Chúa Jêsus Christ, là cội rễ và cuối cùng của Đức tin chúng con.”
Ôi chúc tụng Danh thánh vô song và thánh khiết nhất của Ngài!
Thật Ngài đã đến thế gian để cứu chuộc con người sa ngã, và
đưa họ trở lại trong mối tương giao của Chúa là Đức Chúa Trời.
Và chúng con cảmơnNgài vì điều này. Và bây giờ bởi ân điển của
Ngài…Chúng con không bao giờ chọn Ngài, nhưng Ngài đã chọn
chúng con. Ngài đã phán, “Các ngươi không chọn Ta, nhưng Ta
đã chọn các ngươi.” Khi nào? “Trước khi sáng thế.”

172 Và, lạy Chúa kính yêu, nếu có một số người đang ngồi ở đây
sáng hômnay, có thể là ngườimà đã bỏ qua điều này trong nhiều
năm này đến năm khác, nhưng thường xuyên có một sự gõ cửa
lòng nhỏ nhẹ. Có lẽ họ đã gia nhập giáo hội, nghĩ rằng, “Ồ, điều
đó sẽ ổn thôi.” Cha ôi, chắc chắn, những lời Kinh Thánh này đã
giải nghĩa điều đó sáng nay: rằng quý vị không thể núp đằng sau
một giáo hội, và là công bình; quý vị cũng không thể nào tốt đẹp,
không nói dối và ăn cắp và làm bất cứ điều gì tồi tệ, mà vẫn là
công bình.

173 Chúng con chỉ cómột sự công bình duy nhất, không phải của
chính chúng con, nhưng là sự công bình của Ngài. Ngài đã hoàn
thành sự cứu rỗi chúng con. Do đó, được ở trong Ngài, Đức Chúa
Trời không thấy những lỗi lầm của chúng con. Khi chúng con
làm bất cứ điều gì sai, có một linh trong chúng con la lớn, “Ôi
Cha ơi, xin tha thứ cho con!” Thế thì Đức Chúa Trời không thấy
nó. Và ấy là, chúng con được mang vào trong sự thông công và
ân điển với Ngài. Xin nhậm lời, Chúa ôi, trong khi chúng con kết
thúc buổi nhómnày, trongDanhĐấng Christ. A-men.

174 Chờ một lát, tôi muốn hỏi các bạn. Cho dù các bạn làm gì đi
nữa, các bạn vẫn bị hưmất. Hãy nghe điều này. Cách đây đã lâu…
Tôi có thể đã nói nó trước đây. Đây là một kinh nghiệm nhỏ đã
xảy đến với tôi.

175 Tôi đã ở—ở trên Toledo, Ohio. Tôi đã cómột buổi nhóm phục
hưng và—và một buổi nhóm ở đó và rất nhiều người. Họ biết
những khách sạn tôi đã ở; vì vậy họ đưa tôi về vùng nông thôn.
Tôi đã ở lại đó, trongmột nhà nghỉ nhỏ.
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176 Chúng tôi đã ăn ởmột nhà hàng Dunkard nhỏ. Đó là một nơi
tuyệt vời, những cô gái trẻ ở đó, thực sự đúng là những Cơ-đốc
nhân và trông họ phản ánh sự thánh thiện hết sức, sạch sẽ và
rất tử tế. Chúa nhật đến, tôi đói. Tôi đã kiêng ăn một chút. Và tôi
muốn băng qua đường, để kiếm chút gì đó. Ở con đường nhỏ bên
góc phố, cómột nhà hàngMỹ ở đó, bình dân, bình thường, để ăn.
Nhỏ bé, có một nơi nhỏ bé, kiểu một quán cà phê, mở cửa suốt
đêm. Khi tôi bước vào đó vào khoảng hai giờ, chiều Chúa nhật,
trước khi đi giảng vào buổi chiều hôm đó, tôi đã rất lo lắng, tôi
không biết phải làm gì.
177 Tôi bước vào, và điều đầu tiên tôi để ý là một cô gái trẻ
khoảng mười sáu, mười tám tuổi, con yêu của bố nào đó, của
mẹ nào đó, đang đứng ở phía sau đó với một cậu con trai, hai tay
cô chống nạnh. Có một nhóm thanh thiếu niên đang ngồi tại—
tại quầy.
178 Tôi nghe thấy một máy đánh bạc. Tôi nhìn qua đây, và có
một cảnh sát đang đứng đó, đang ôm eo một người phụ nữ, lên
tới đây, và đang chơi máy đánh bạc. Bây giờ, anh em biết cờ bạc
và chơi máy đánh bạc đó là bất hợp pháp ở Ohio, anh em những
người ở bang Buckeye ở đây. Và anh em biết điều đó là bất hợp
pháp. Và ở đây là một quan chức thực thi pháp luật, đang chơi
máy đánh bạc; và một người đàn ông bằng tuổi tôi, có thể đã kết
hôn, và với một đám trẻ, có thể là một ông nội. Một cảnh sát,
cảnh sát giao thông, đang chơi máy đánh bạc. Có một cô gái trẻ
đó…Một cô gái tuổi teennàyđã làmgì ở đó?Người nàyđã làmgì?
179 Tôi đã đứng ở đó. Không người nào để ý tôi đã vào, họ rất
bận, nửa trong số họ đã say. Vì thế, tôi nhìn xem. Tôi nghe người
nào đó nói, “Ồ, anh nghĩ mưa sẽ làm hại cây đại hoàng không?”
Và quay đầu nhìn qua phía này, và ở đâymột quý bà đang ngồi ở
đó, một bà cụ, thật là…Bà ta đã sáu mươi lăm, bảy mươi tuổi, cỡ
đó. Và quý bà tội nghiệp đó…Tôi không thể quở trách bất cứ ai
khi muốn có lợi cho họ. Nhưng khi bà ấy…Bà ấy đã sửa soạn lại,
bà đã nhuộm tóc của mình màu xanh lam, trông màu xanh lam
thật sự. Và cắt rất ngắn, trên đỉnh đầu, và làm cho nó có màu
xanh lam thực sự. Và bà ta đã trang điểm thật dày, hay bất cứ
thứ gì bạn gọi là thứ bà ấy bôi lên mặt, và có những nốt mụn
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lớn trên đó. Và bà ấy mặc cái quần ngắn nhỏ xíu, và con người
già nua tội nghiệp rất nhăn nhúm đến nỗi da thịt, ngấn mỡ xệ
xuống như thế trên đôi chân bà. Và bà đã say. Bà đang ngồi ở đó
với một người đàn ông lớn tuổi, và đó là vào mùa hè, và ông ấy
mặc một chiếc áo khoác quân đội cũ, màu xám, hoặc màu xanh
ô-liu xám. Chiếc áo khoác lửng như thế, vàmột chiếc khăn quàng
cổ lớn quanh cổ ông. Say rượu, hai người họ, và họ đang ở với
bà già tội nghiệp này.

180 Tôi đứng ở đó và nhìn chung quanh. Tôi nói, “Đức Chúa Trời
ôi, làm sao Ngài có thể chịu đựng được điều đó? Điều gì—điều
gì…Làm sao Ngài nhìn vào thứ như thế được? Khi mà, nó làm
cho con, một tội nhân được cứu bởi ân điển, suy nghĩ như vậy,
thì làm sao Ngài có thể—có thể nhìn xem điều đó? Tại sao, trông
giống nhưNgài sẽ làmnổ tung cái này. Liệu bé Rebekah và Sarah
của con phải lớn lên dưới loại ảnh hưởng đó không? Liệu hai con
gái nhỏ của con có phải đối mặt với một—một thế giới được ưa
chuộng, rất nổi tiếng, thế giới ngày nay, nơi mà mọi người hành
động như thế không? Chúa ơi, làm sao con có thể từng…con có
thể làm được gì đây?”

Tất nhiên, đó là ân điển của Ngài. Nếu họ đã được định trước
với Sự sống Đời đời, họ sẽ đến với nó. Nếu không, họ sẽ không
đến. Tôi không biết. Điều đó tùy thuộc Đức Chúa Trời. Tôi sẽ làm
phần của mình.

181 Tôi nghĩ, “Làm sao Ngài có thể chịu đựng được điều đó, Chúa
ôi? Trông giống như Ngài rất thánh khiết đến nỗi Ngài sẽ xóa
sạch thứ đó khỏi trái đất.” Tôi nói, “Nhìn cụ bà tội nghiệp đang
ngồi kia. Nhìn cô gái trẻ ở đó. Và đây là một phụ nữ đang đứng
đây, có lẽ hai mươi lăm tuổi. Còn viên cảnh sát đó đang vòng tay
ôm eo cô ta, đang chơi máy đánh bạc. Và đó là đại diện của pháp
luật; quốc gia đã kết thúc. Đó là vai trò của người mẹ đã không
còn. Đây là trưởng lão đã không còn. Và có một cô gái trẻ đang
ngồi phía sau đó, và cô đã xong. Hãy nhìn những chàng trai này,
khimà họ nên ở trong nhà thờ hoặc ở đâu đó.”

182 Tôi nói, “Ôi Đức Chúa Trời, con có thể làm gì được? Và con
ở đây trong thành phố này, kêu khóc với cả tấm lòng con, và họ
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không để ý đến và bước đi dường như họ đã…” Tôi nghĩ, “Ồ, sao
vậy Chúa ôi?”

183 Ồ, lúc đó một ý tưởng đến, “Nếu Ta không gọi họ, làm sao họ
có thể đến? Tất cả những kẻ Cha đã ban cho Ta sẽ đến. ‘Các ngươi
cómắtmàkhông thấy được, có taimà không nghe được.’”

184 Tôi nghĩ, “Ồ, nếu Tổng thống đến thành phố này thay vì buổi
nhóm phục hưng, mọi người ắt sẽ đến. Ồ, chắc chắn, điều đó
là vậy.”

185 Rồi tôi bèn nghĩ, “Ồ, Chúa ôi, làm sao, tại sao Ngài không
hành động, tiếp tục đến, sai Chúa Jêsus đến và để chúng con thấy
điều đó chấm dứt đi? Tại sao chúng ta chẳng chỉ—chỉ hành động
và vượt qua nó hết thảy, mà cứ đểmặc nó?”

186 Sau đó tôi bắt đầu nhìn thấy thứ gì đó đang chuyển động
trước mặt tôi. Nó trông giống như một cơn lốc nhỏ đang quay
như thế này. Tôi tiếp tục nhìn nó. Tôi thấy thế giới đang xoay
quanh và xoay. Tôi đã nhìn xem nó, và nơi nó đang phun ra thứ
gì đó. Tôi nhìn, và đó là một sự phun ra của Huyết đỏ thắm, màu
đỏ, rơi xuống, khắp thế gian; trông giống như một cơn lốc đang
quay, giống như một sao chổi, và nó là một cơn lốc quay xung
quanh như thế này. Và tôi đã nhìn xem cơn lốc này. Và ngay trên
nó, tôi thấy Chúa Jêsus trong khải tượng. Ngài đang nhìn xuống.
Và tôi đã thấymình ở đây trên trái đất, đang làm những điềumà
lẽ ra tôi không nên làm. Và mỗi khi tôi phạm tội, Đức Chúa Trời
ắt sẽ giết tôi, “Vì, ngày nào ngươi ăn nó, ngày đó ngươi chết.” Và
sự thánh khiết và công bình của Đức Chúa Trời đòi hỏi điều đó,
và anh em sẽ phải chết. Và rồi tôi đã nhìn ở đó. Tôi cứ dụimắt. Tôi
nói, “Mình không…Mình không hề ngủ. Mình…Đây là một khải
tượng.Mình chắc chắn đây làmột khải tượng.”

187 Tôi cứ quan sát, khi tôi đứng sau cánh cửa. Và tôi đã thấy tội
lỗi của chínhmình xuất hiện. Vàmỗi khi chúng bắt đầu đụng lên
Ngôi, Huyết của Ngài hoạt động như một vật cản trên một chiếc
xe hơi. Nó ngăn chúng lại, và tôi có thể thấy Nó run rẩy, và Huyết
đang chảy trên mặt Ngài. Và tôi thấy Ngài giơ hai tay Ngài lên,
và nói, “Lạy Cha, xin tha cho người đó, người không biết mình
đang làm gì.”
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188 Tôi thấy mình đang làm điều gì khác, nó lại làm rúng động
Ngài, cú va chạm đó. Lẽ ra, Đức Chúa Trời có thể giết tôi ngay lúc
ấy, nhưng Huyết của Ngài đã giữ tôi lại. Nó đã giữ lại tội lỗi của
tôi. Tôi nghĩ, “Ôi Chúa, tôi đã làm điều đó sao? Chắc chắn không
phải là tôi.” Nhưng là tôi.

189 Rồi tôi bước đi như thế này, giống như tôi đang đi ngang qua
căn phòng đó, và tôi bước lên gần tới Ngài. Tôi thấy một cuốn
sách được đặt ở đó, có tên tôi ở trên đó, và đủ loại chữ đen được
viết trên đó. Tôi nói, “Chúa ơi, con rất hối tiếc con đã làm điều
này. Có phải tội lỗi của con đã khiến Ngài làm điều đó không?
Có phải con là người đã làm cho Huyết Ngài đi vòng quanh trái
đất không? Con đã—con đã làm điều này với Ngài không, thưa
Chúa? Con rất hối hận vì con đã làm điều đó.” Và Ngài đã giang
tay ra. Tôi nói, “Ngài sẽ tha thứ cho con chứ? Con không có ý
định làm vậy. Con sẽ…Ngài, bởi ân điển Ngài, con sẽ cố gắng là
một thanh niên tốt hơn nếuNgài sẽ chỉ giúp đỡ con.”

190 Ngài lấy tay Ngài và vỗ nhẹ sườn Ngài, lấy ngón tay của Ngài
và đã viết “được tha” trên sách của tôi; ném nó ra phía sau Ngài,
vào Biển Quên Lãng. Tôi đã xem nó một lúc. Và Ngài phán, “Bây
giờ, Ta tha thứ cho ngươi, nhưng ngươimuốn kết tội bà ấy.” Hiểu
không? Phán, “Ngươi được tha thứ, nhưng còn bà ấy thì sao?
Ngươimuốnquở tráchbà ấy.Ngươi đã khôngmuốnbà ấy sống.”

191 Tôi nghĩ, “Ôi Đức Chúa Trời, xin tha thứ cho con. Con không
có ý nghĩ đó. Con không muốn làm điều đó. Con—con—con
không muốn làm điều đó.”

192 “Ngươi được tha thứ. Ngươi cảm thấy ổn. Nhưng còn bà ấy
thì sao? Bà ấy, cũng cần nó. Bà ấy cần nó.”

193 “Ồ,” tôi nghĩ, “Chúa ơi, làm sao con biết được ai là người mà
Ngài đã gọi, và ai là người mà Ngài đã không gọi?” Nhiệm vụ của
tôi là nói với mọi người.

194 Vì vậy, khi sự hiện thấy đã rời khỏi tôi, tôi bước qua chỗ bà
ấy. Tôi nói, “Xin chào, thưa bà?” Và hai người đàn ông đã đi vào
phòng tắm. Và họ…Bà ta đang ngồi đó, vừa nấc, anh em biết đấy,
vừa cười. Chai rượu uýt-xki đặt trên bàn, hoặc đó là, bia, rượu
đặt ở đó, họ đã uống. Tôi bước tới. Tôi nói, “Bà thế nào?”
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Và bà ta nói, “Ồ, xin chào.”

Và tôi nói, “Tôi ngồi được chứ?”

Bà ấy nói, “Ồ, tôi đã có bạn đồng hành.”

Tôi nói, “Tôi không có ý như vậy đâu, chị ạ.”

Bà ấynhìn tôi khi tôi gọi bà là “chị.” Bànói, “Ôngmuốn gì?”

Tôi nói, “Tôi có thể ngồi xuốngmột lát được không?”

Bà ấy nói, “Cứ tự nhiên.” Và tôi ngồi xuống.

Tôi đã kể với bànhững gì đã xảy ra. Bà ấynói, “Tênông là gì?”

Và tôi nói, “Branham.”

Bà ấy nói, “Ông có phải là người đàn ông ở sân vận động này
dưới đây không?”

Tôi nói, “Vâng, thưa bà.”

195 Bà ấy nói, “Tôi đang muốn xuống dưới đó.” Bà ấy nói, “Thưa
Ông Branham, tôi được nuôi dạy trong một gia đình Cơ-đốc.” Bà
nói, “Tôi có hai cô con gái trẻ là Cơ-đốc nhân. Nhưng những điều
nào đó, nào đó đã xảy ra,” và bà ấy đã đi sai đường, hoặc đã
khởi sự.

196 Tôi nói, “Nhưng, thưa chị, tôi không quan tâm, Huyết vẫn ở
quanh chị. Thế gian này được bao phủ bằng Huyết.” Nếu không
cóĐiều đó, Đức ChúaTrời ắt giết chết chúng ta,mọi người. Ngài…
Khi Huyết đó bị lấy đi, hãy coi chừng sự phán xét. Nhưng bây giờ,
nếu anh chị em chết mà không có Huyết đó, anh em đi vượt ra
khỏi nơi đó, lúc đó không có việc gì có thể hành động cho anh em.
Hôm nay Huyết đang làm việc thay cho các bạn. Tôi nói, “Thưa
bà, chắc chắn, Huyết vẫn bao phủ bà. Chừng nào bà còn có hơi
thở trong cơ thể bà, Huyết sẽ bao phủ bà. Nhưng ngày nào đó khi
hơi thở ra khỏi đây, linh hồn đi ra, bà sẽ vượt ra khỏi tầm với của
Huyết đó, và sẽ không còn lại gì ngoài sự phán xét. Trong khi bà
có cơ hội được tha thứ…” Và tôi nắm lấy tay bà ấy.

197 Bà ấy khóc, nói, “Ông Branham, tôi đang uống rượu.”

198 Tôi nói, “Điều đó không quan trọng. Điều gì đó, đã cảnh báo
tôi phải đến và nói với bà.” Tôi nói, “Đức Chúa Trời, trước khi
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sáng thế, đã gọi chị, thưa chị. Và chị đang hành động sai, và chị
chỉ làm cho nó tồi tệ hơn.”

199 Bà ấynói, “Ông cónghĩ rằngNgài sẽ tiếp nhận tôi không?”

200 Tôi nói, “Chắc chắn rồi, Ngài sẽ tiếp nhận chị.”

201 Bà ấy quỳ xuống ở đó, chúng tôi quỳ xuống giữa nền nhà đó,
và có một buổi cầu nguyện điển hình thuở xưa. Viên cảnh sát đó
lấymũ ra và quỳ trênmột đầu gối. Ở đó chúng tôi đã cómột buổi
nhómcầunguyện, trongnơi đó. Tại sao?Đức ChúaTrời tể trị.

“Hãy quăng hết những công việc chết này, chúng ta hãy tiến
tới sự trọn lành.”

202 Chúng ta hãy đi vào lãnh vực đó nơi những điều này, “Tôi
thuộc về giáo hội; tôi thuộc về giáo hội đó,” tất cả điều đó đã kết
thúc. Và chúng ta hãy đi đến sự trọn lành.

203 Thưa bạn tội nhân của tôi, nếu hômnay bạn không cóHuyết,
không có sự cứu rỗi, không có ân điển, thì Huyết của Chúa Jêsus
Christ nắm giữ bạn. Bạn nói, “À, tôi đã có được suốt thời gian
này.” Nhưng một ngày bạn sẽ đi đến một nơi mà không có gì sẽ
hành động cho bạn lúc đó.

Bây giờ chúng ta hãy cầunguyện, khi chúng ta cúi đầu.

204 Có, hôm nay, có ai đó ở đây muốn nói, “Lạy Đức Chúa Trời
xin thương xót con, con nhận ra rằng con đã làm sai”? Có lẽ
bạn đã gia nhập giáo hội. Điều đó ổn thôi. Nhưng nếu bạn chưa
nhận lãnh ân điển của Đấng Christ, mời bạn giơ tay và nói, “Xin
cầu nguyện cho, tôi, Anh Branham”? Xin Chúa ban phước cho
ông, thưa ông. Xin Chúa ban phước cho cô, cô ơi. Điều đó đúng.
Đừng…Xin Chúa ban phước cho ông, thưa ông, phía sau đó. Xin
Chúa ban phước cho anh, và chị. Phía sau đó, vâng, xin Chúa ban
phước cho bạn. Giơ tay bạn lên. Đúng thế. Chỉ cần giơ tay lên, và
nói, “Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót con.”

205 Bạn nói, “Tôi thuộc về giáo hội, Anh Branham. Vâng, tôi—
tôi đã cố gắng để trở nên tốt, nhưng tôi không biết, trông giống
như, tôi không thể làm được điều đó.” Ôi, người hành hương
đáng thương, người bạn già yếu đáng thương, bạn thực sự chưa
hề nhìn thấy khải tượng bao giờ.
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206 Bạn nói, “Anh Branham, tôi đã la lớn. Tôi đã nói tiếng lạ. Tôi
đã làmmọi điều này.” Điều đó, cũng có thế đúng. Điều đó ổn thôi,
không có gì để nói chống lại điều đó.

Nhưng, thưa bạn hư mất, yêu dấu của tôi, nhưng, nói tiếng
lạ, hoặc run rẩy, hoặc bắt tay, hoặc chịu phép báp-têm, mà, điều
đó ổn cả. Nhưng, nhận biết Ngài, là biết một Người. “Để biết Ngài
là Sự Sống.”

207 Bạn nói, “Tôi biết Kinh Thánh, rất rõ.” Ồ, biết Kinh Thánh,
không phải là Sự sống. “Để biết Ngài,” đại từ nhân xưng, “để biết
Ngài, Đấng Christ,” để bạnbiết rằngNgài đã tha thứ cho bạn.

Mời các bạn chỉ giơ tay lên, một lần nữa, còn người nào khác
không? Xin Chúa ban phước cho cô, cô ơi. Chúa ban phước cho
ông, thưa ông. Chúa ban phước cho anh ở trên đây, thưa anh.
Chúa ban phước cho anh ở đó, chàng trai trẻ. Xin Chúa ban
phước cho chị ở trên đây, thưa chị. Xin Chúa ban phước cho anh,
ở phía sau, ở đó. Đúng thế. “Để biết Ngài là Sự Sống.”

“Anh Branham, xin nhớ đến tôi. Bây giờ tôi, ngay tại đây
trong chỗ ngồi của tôi, sẽ tin nhậnĐấng Christ.”

208 Hãy nói, “Lạy Chúa Jêsus, xin đến trong lòng con, và ban cho
con sự bình an đó, sự êm dịu đó.” Đi nhà thờ, anh em có thể mở
nhạc to hết mức, nhảy lên nhảy xuống, chạy qua lối đi; trở về
nhà, lo lắng, và trằn trọc, và làm ồn ào, đó không phải là Đấng
Christ. Bạn đi nhà thờ, ngồi và nghe một bài giảng ngắn nào đó
về cách cây cầu sẽ được sơn thế nào, hoặc điều gì đó, điều gì
khác như thế, không hề nghe Lời. Lời mang đến Sự sống. Nó là
Hạt giống. Bạn khôngmuốn có được sự bình an chăng?

209 Bạn lo lắng về sự chết chăng? Nếu bạn bị đau tim hôm nay,
bạn có lo lắng không? Hay bạn sẽ vui mừng, để nói, “Tôi sẽ ở với
Chúa Jêsus ở cuối con đường này”? Bạn có biết Ngài không? Nếu
bạn không biết, hãy giơ tay lên. Chúng tôi sẽ cầu nguyện cho bạn.
Vâng, người anh em, bạn, cũng vậy.

210 Được rồi, trong tấm lòng bạn bây giờ.
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Tuyệt nhiên không cách chi bào chữa tôi,
Chỉ Huyết của Ngài đã đổ (thay ai?) thay tôi,
Bởi vì tôi hứa, tôi sẽ tin,
Kính thưa Chiên Con, Ôi Chiên Con của Đức
Chúa Trời, tôi nguyện đến liền. Tôi đến, dịu
dàng, thương xót.

Tuyệt nhiên…

Chỉ bước ngay đến với Ngài, bằng đức tin. Hãy tin rằng Ngài
đang đứng ngay ở đó bên cạnh bạn. Ngài đấy.

…-chẳng chờ đợi đâu
Có thể gội sạch vết uế linh hồn (bao nhiêu bây
giờ?) của một người…(nóng nảy, hiểm độc),

Nhờ Huyết của Ngài có thể làm tội khiên tiêu
biến,

Ôi Chiên Con…

211 “Bởi đức tin tôi sẽ bước tới thập tự giá, sáng nay. Tôi đặt gánh
nặng của tôi xuống. Tôi đến.” Xin Chúa ban phước cho anh ở
phía sau đó. Điều đó tốt. [Anh Branham bắt đầu ngân nga bài
Tôi Nguyện Đến Liền—Bt.] Đừng thờ ơ bây giờ. Hãy nồng nhiệt,
êm dịu, bước ngay đến thập tự giá.

212 Trong Cựu Ước, họ đã mang đến chiên con. Họ biết họ đã
phạm tội, họ biết điều đó bởi những điều răn. Anh em biết điều
đó bây giờ, bởi vì Đức Chúa Trời đã phán với lòng của anh em.Họ
nhìn vào các điều răn, “Ngươi chớ phạm tội tà dâm. Ngươi chớ
làm như vậy như vậy.” Và họ dắt một con chiên, đến và đặt tay
họ trên con chiên, thầy tế lễ cắt cổ họng nó. Con chiên nhỏ đang
giẫy giụa, và chảy máu, và kêu be be, và chết. Tay người đó dính
đầy máu. Con chiên chết thay cho anh ta, nhưng anh ta bước ra
ngoài lại với hammuốn làm điều đó lần nữa.

213 Nhưng ở nơi này, chúng ta đến bởi đức tin, qua ân điển. Đức
Chúa Trời đã kêu gọi chúng ta. Chúng ta đặt tay trên đầu Chiên
Con của Đức Chúa Trời. Chúng ta nghe thấy tiếng búa vung vẩy
đó. Chúng ta nghe Tiếng nói đó, “Ta khát; hãy cho Ta uống. Lạy
Cha, xin đừng đổ tội này cho họ; họ không biết họ đang làm gì.”
Hiểu không? Bằng đức tin, chúng ta cảm thấy sự chết của Ngài ở
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đó thay cho chúng ta. Từ sâu thẳm trong lòng chúng tamột sự an
bình sâu sắc, lắng đọng, khi một Tiếng nói, “Ngươi được tha thứ
bây giờ. Hãy đi và đừng phạm tội nữa.” Vậy thì, bởi ân điển, lúc
đó, chúng ta bước đi không phải với hammuốn như vậy nữa,mà
là một ước muốn không bao giờ phạm tội nữa hoặc không làm
bất cứ điều gì sai trái. Sự bình an vượt quá mọi hiểu biết, đã đi
vào tấm lòng của chúng ta.

Nguyện xin anh chị em nhận được Nó bây giờ trong khi
chúng ta cầu nguyện,mỗi người, cùng nhau.
214 Lạy Cha Thiên Thượng, họ đang đến bởi đức tin, nhờ ân điển.
Có khoảng một chục bàn tay đã đưa lên. Đó là thành quả của Sứ
điệp. Họ đến với Ngài. Họ tin. Con cũng, tin vào họ, Chúa ôi. Con
tin điều đó, thực sự, Đức Thánh Linh đã phán với họ. Và bởi đức
tin họ đang đến ngay bậc thang của Gia-cốp bây giờ, đến ngay
chân thập tự giá, ở đó trút bỏ mọi tội lỗi của họ, và nói, “Lạy
Chúa, thật quá sức đối với con. Con thật sự không thể chịu đựng
điều đó lâu hơn nữa. Và Ngài sẽ cất bỏ được gánh nặng tội lỗi
của con, và loại bỏ ham muốn đó ra khỏi tấm lòng con để làm
vậy không? Và để cho con, bởi đức tin, ngày này, tiếp nhận Ngài
như là Đấng Cứu Rỗi của cá nhân con. Và từ đó trở đi, con sẽ theo
Ngài từng dặmđường, cho đến cuối cuộc hành trình. Con thoáng
hiểu ý nghĩa của việc ‘tiến tới sự trọn lành,’ không phải việc đi
nhà thờ, và cội rễ của những việc làm chết như những phép báp
têm và vân vân. Nhưng conmuốn tấn tới, cho đến khi con không
còn có thể nữa, và Đấng Christ có thể sống trong con.”
215 Ôi Chúa Jêsus, xin ban điều này chomỗi linh hồn biết hối cải,
sáng nay. Mỗi người mà giơ tay lên sẽ nhận được Sự sống Đời đời
bởi vì Ngài đã hứa điều đó. Họ đã làm sự tin nhận công khai. Họ
giơ tay lên. Họ đã phá vỡ mọi luật hấp dẫn. Họ đã khiến khoa
học cảm thấy xấu hổ về chính họ, vì khoa học nói, “Cánh tay của
bạn phải buông thõng xuống.” Bất cứ điều gì sẽ chứngminh điều
đó trong khoa học, nó phải ở trong sự trói buộc của trái đất, bởi
vì lực hấp dẫn kìm hãm nó. Nhưng có một linh trong họ đã đưa
ra quyết định, và họ bất chấp luật hấp dẫn và họ đã giơ tay lên.
Ngài đã thấy nó, Chúa ơi. XinNgài ghi tên của họ vào Sách. “Được
tha.” Cuốn sách cũ trở lại trong Biển Quên Lãng bây giờ, không
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bao giờ được nhớ đến nữa. Xin để họ tiến lên ngay hôm nay, như
những Cơ-đốc nhân yêu thương, êm dịu, để hầu việc Ngài. Và có
thể nhiều người đã không giơ tay, xin cũng nhậm lời họ.
216 Xin để các thánh đồ bước đi thật gần gũi hơnmột chút, Chúa
ôi, vì chúng conngày càng gầnNhàhơnngàyhômqua. Lạy Chúa,
xin Ngài ở với chúng con, vì chúng con cầu xin điều đó trong
Danh Đấng Christ và vì sự vinh hiển của Ngài. A-men. 
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