
CHÚNG TA SẼ ĐI THEO AI?

 Anh Russell. Không, điều đó…Không. Vâng, tôi muốn nói…
Anh đã nói rằng anh ấy thì lớn hơn một chút xíu, vì vậy tôi

nói…trên lối này, nhưng không hoàn toàn ra ngoài lối này.

2 Ồ, chúng ta thật vui sướng được ở đây với Anh Ruddell và hội
thánh của anh ấy lần nữa, tối nay. Và họ có một số quạt, nếu anh
em có điện, vậy cứ thật tự nhiên như ở nhà. Tôi ngồi ngoài xe hơi
và đợi cho đến thật đúng giờ để vào, bởi vì tôi—tôi biết trời sẽ
ấm lên. Trông giống như, Indiana, chúng ta có mùa đông và rồi
chúng ta cómùahè, rồi chúng ta đi ngay đếnmùađông lại.

3 Và vì vậy tôi sung sướng bội phần, tối nay, được ở trên bục
giảng này với Anh Ruddell, bởi vì Anh Ruddell hầu như giống
như một trong những con trai của chính tôi. Tôi có thể nhớ,
cách đây nhiều năm, khi cha của anh ấy và tôi cùng làm việc
với nhau. Và rồi khi chàng trai này lớn lên, và cậu được đi học,
đi học Trường Kinh Thánh của Đức Chúa Trời, loại trường khó
để cậu ấy khởi đầu. Trông có vẻ cậu ấy không muốn theo học
chút nào, dù sao đi nữa. Cậu ấy chậm chạp, rụt rè. Nhưng, cuối
cùng, cậu ấy đã gắng sức, và đây là những kết quả của cậu ấy
ép ra được. Và tôi nghĩ, chính tôi, rằng Anh Ruddell chỉ đang bắt
đầu. Đây chỉ là sự bắt đầu. Và thật khó để nói bao lâu việc này
sẽ phát triển. Tôi hy vọng nó bao phủ cả khu rừng tối tăm ở trên
đây. Như một…

4 Tôi đã nói với người nào đó, ở bên ngoài, Anh Mike Egan.
Cách đây vài năm, tôi thường săn bắn sóc ở ngay đây. Cách sự
việc kế tục. Giống như nền văn minh chỉ tiếp quản. Chúng ta sẽ
không có nơi để săn bắn sóc hay săn thỏ, chút nào nữa, nếu nơi
này tiếp tục phát triển quanh đây. Nó giống như chỉ…

5 Cách đây vài năm, nơi thân thuộc ở trên đây mà tôi được
nuôi lớn lên, ồ, anh em phải đi một dặmmới đến được nhà hàng
xóm. Bây giờ, anh em không thể đổ nước ra cửa sau, kẻo anh em
đổ nước vào cửa nhà người ấy. Vì vậy, mọi người cứ chen chúc
với nhau hết thảy.
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6 Thật tốt lành được ở đây. Và tôi sẽ không giữ anh chị em lại
lâu. Anh Ruddell đãmời tôi, lúc nào đó, đến trên đây tại đền tạm,
cầu nguyện cho người đau.
7 Tôi nghĩ, một việc để làm với một vị mục sư trẻ như thế này,
khi chúng tôi đến và cầu nguyện cho người đau, và đặc biệt nếu
Chúa sẽ cho chúng ta thấy một ít về sự Vinh hiển Ngài, điều đó
sẽ làm cho hội thánh trẻ này mạnh lên. Tôi nhìn thấy vài người
bạn của tôi ở đây đến từ đền tạm, vàmột số các ủy viên trị sự, và
vân vân. Và bây giờ, những người này, nhiều người trong những
người này đã thấy Chúa chữa lành người đau. Và, ồ, giá nhưNgài
sẽ chỉ làm lại điều đó cho chúng ta tối nay, xuất hiện, trong sự
Vinh hiển Ngài, điều đó sẽ—điều đó sẽ làmmạnhmẽ đức tin của
dân sự. Nó—nó sẽ cho họmột—một hy vọng.
8 Nó sẽ giúp Anh Ruddell, bởi vì Anh Ruddell kiên quyết giảng
Phúc âm Toàn vẹn. Bây giờ, tôi sẽ thất vọng về anh ấy nếu anh
không làm thế. Tôi tin chắc Chúa sẽ làm. Vậy, và, rồi, anh sẽ ở lại
ngay với Nó. Và có lẽ những buổi nhóm nhỏ này sẽ, như thế này,
khi một số thầy giảng đạo lớn tuổi trong chúng ta, anh em biết,
có thể đến, ồ, để giúp đỡ những chàng trai trẻ đó.
9 Và bây giờ, đối với những người ở đền tạm, tôi sẽ xuống ngày
mai, nhưng tôi chỉ…Bây giờ, tôi sẽ không có thời gian nào lúc này
cho đến ngày mười lăm tháng Tám. Thật cứ buổi nhóm này đến
buổi nhóm khác. Vì vậy tôi sẽ chắc là, có lẽ đến với trường Chúa
Nhật, nhưng không giảng.
10 Và tôi lấy làm tiếc khi nghe, gần nhưmột giờ trước đây, rằng
Anh Neville, mục sư của chúng ta, chị dâu của anh ấy đã được
chôn ngày hômnay. Tôi tự hỏi đền tạmđã biết điều đó không. Tôi
không nghĩ Anh Neville có mặt ở đây. Tôi đã nhìn xung quanh,
trước khi tôi nói điều này. Tôi không biết họ có gởi hoa chia buồn
xuống đó không. Tôi thật sự không biết. Tôi chỉ biết tin đó, cách
đâymột lát. Billy nói với tôi rằng ai đó nói với cậu ấy rằng chị dâu
của Anh Neville đã được chôn vào hôm nay. Thật đáng tiếc khi
nghe điều đó. Chị ấy là người họ hàng xa của tôi, bởi hôn nhân.
Và tôi lấy làm tiếc khi nghe điều đó, sự ra đi của chị ấy.
11 Hai người bạn nữa của tôi đang nằm ở đấy, tối nay: Dave
Wright và Ông Henson. Thậm chí tôi không biết họ bị đau. Cả
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hai đều chết trong bệnh viện, ngày hôm qua và sáng nay, tôi
nghĩ vậy.

12 Vì vậy, điều đó cho thấymột điều, rằng chúng ta không ở đây
quá lâu. Chúng ta đang di chuyển đúng hàng lối. Chúng ta không
biết lúc nào Đức Chúa Trời sẽ rút số thẻ của chúng ta ra khỏi đó.
Chúng ta sẽ phải trả lời.

13 Vì vậy khi chúng ta bước vào buổi nhóm, tối nay, tôi biết trời
nóng, rất nóng. Nhưng chúng ta hãy nhớ rằng chúng ta đến đây
để làmđiều tốt nhấtmà chúng ta có thể, để thể hiện với Đức Chúa
Trời rằng chúng ta chân thành và chúng ta yêu Ngài. Và chúng
ta muốn mỗi người ở đây, mà không yêu Ngài, hãy yêu Ngài tối
nay. Và tất cả những ai không tin Ngài, chúng tôi muốn các bạn
tin nhận Ngài, tối nay, với cả tấm lòng. Để buổi nhóm này có thể
là điều gì đó mà sẽ là một dấu mốc lịch sử, ở trên đây tại đền
tạm này, để bạn có thể nhớ lại thời gian này, và nói, “Tối hôm ấy,
Chúa đã đến với chúng tôi và làm thế này thế nọ.”

14 Vì vậy, bây giờ, trước khi chúng ta mở Kinh Thánh cho việc
đọc Lời…

15 Bạn có thể nghe tôi phía sau đó được chứ, lối phía sau ở đằng
sau? Tôi tự hỏi, ở trên đây, nếu các bạn…Các bạn có thể nghe
rõ điều đó không? Nghe rõ chứ, ở đó? Tôi không thấy rất nhiều
người gật đầu. Còn đây thế nào, tốt hơn chứ? [Hội chúng nói, “A-
men.”—Bt.] Được rồi. Thế thì, cứ giữnóđúng ynhư thế này vậy.

16 Bây giờ chúng ta hãy cúi đầu một lát để cầu nguyện. Và tôi
tự hỏi, trong giờ phút trang nghiêm này, có người nào ở đây
thật sự muốn được nhớ đến trong lời cầu nguyện, bằng cách giơ
tay lên không? Chúa ban phước cho các bạn, mỗi người. Ngài
thấy và biết.

17 Kính lạy Cha từ ái trên Trời của chúng con, chúng con đang
bước vào sựHiệndiện củaNgài bằng sự tôn kính, không chỉ bằng
những cái đầu cúi xuống của chúng con, nhưng bằng những tấm
lòng cúi xuống. Vì chúng connhận ra rằng có LờiNgài được chép,
rằng, “Nơi nào có hai hay ba người nhóm nhau lại, Ta sẽ ở giữa
họ.” Vì vậy chúng con chắc chắn rằng Ngài đang ở đây bây giờ,



4 LỜI ĐƯỢC GIẢNG

rằngĐức Thánh Linh lớn vận hành trong tòa nhà nhỏ bé này, bởi
vì đó là lời hứa của Đức Chúa Trời.
18 Chúng con cầu nguyện để Ngài sẽ ban phước sự nhóm lại
của chúng con tối nay. Xin ban phước cho nhà thờ nhỏ bé này và
mục sư của nó, và tất cả nhữngngười cùng làmviệc, tất cả những
thành viên. Và xin cho nó lớn lên và lớn lên cho đến khi nó sẽ là
một ngọn hải đăng như vậy cho Vương quốc của Đức Chúa Trời,
cho đến nỗi dân sự sẽ đến từ khắp nơi xa gần, để thăm viếng, để
thấy những công việc của Chúa. Có thể nó thì như một đền thờ
xưa, mà dân sự từ khắp mọi nơi trên thế giới đã đến để nghe sự
khôn ngoan của Sa-lô-môn, và nhiều điều tuyệt diệu đã xảy ra.
Và bất cứ nơi nào chúng con nhóm lại trong Danh Ngài, thì đó là
nơi nhóm họp, đền thờ của Chúa.
19 Và chúng con cầu nguyện để Ngài sẽ tôn cao, tối nay, các đầy
tớ Ngài, và những lời cầu nguyệnmà chúng con cầu xin với Ngài,
những bài hátmà chúng con hát. Và xin ban phước cho Lời, Chúa
ôi. Khi Nó đi ra, xin cho Nó thật sự rơi xuống trênmảnh đất màu
mỡ. Ngay giờ này, Chúa ôi, chúng con cầu xin Ngài sẽ kéo ra mọi
dây leo, mọi rễ đắng, vàmọi sự không tin, từ những tấm lòng của
dân sự; hầu cho Lời có thể rơi xuống trên mảnh đất tốt, giàu có,
màumỡ, đểNó sẽ sanh ranhững kết quả lớn cho dân sựnày.
20 Xin ban phước cho tất cả những bàn tay giơ lên của họ. Ngài
đã thấy họ và biết nhu cầu của họ. Xin ban điều này cho chúng
con, Cha ôi, qua Danh của Con Thánh Ngài, là Đức Chúa Jêsus,
chúng con cầu xin điều đó. A-men.
21 Bây giờ, tối nay, quý vị nào có Kinh Thánh của mình, tôi
muốn quý vị lật ra với tôi tới Tin lành Giăng, chương 6, và chúng
ta hãy bắt đầu khoảng câu thứ 66, và đọc vài dòng. Tin lành
Giăng 6:66.

Từ lúc ấy nhiều môn đồ của Ngài đi trở lui, và không đi
với Ngài nữa.

Lúc ấy Đức Chúa Jêsus phán cùng mười hai môn đồ
rằng, Còn các ngươi cũng muốn lui chăng?

…Si-môn Phi-e-rơ trả lời Ngài, Lạy Chúa, chúng tôi sẽ
đi theo ai? vì Ngài có những lời của sự sống đời đời.
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Và chúng tôi tin và nhận biết rằng Ngài là Đấng Christ,
Con của Đức Chúa Trời hằng sống.

22 Tôi sẽ đặt cho nómột chủ đề, tôi muốn đặt cho nó đề tài này:
Chúng Ta Sẽ Đi Theo Ai?
23 Các bạn biết, người ta ngày nay giống như ngày đó rất nhiều.
Nhiều người đi loanh quanh, không biết họ đang đi đâu, và
dường như ít quan tâm. Cứ vào lúc rảnh rỗi thì đi đến bất cứ
nơi nào họ muốn, và—và hầu như là loại người tìm kiếm sự vui
thú. Người đó gần giống như khi anh ta đã rời bỏ Đức Chúa Trời
tại vườn Ê-đen, và bị để lại tự xoay sở. Người đó chỉ đơn giản
rời bỏ Đức Chúa Trời ra khỏi bức tranh, và chỉ đi bất cứ nơi nào
người đómuốn, và hầu như khoái lạc điên cuồng.
24 Và—và người đó đã không thay đổi mấy quan điểm của
mình. Anh ta không thay đổi mấy ý tưởng của mình. Anh ta vẫn
muốn có tôn giáo lá vả của mình, anh em biết đấy. Anh ta muốn,
tự làm nó, và tự che phủ chính mình, và đi xa như, nhiều hơn
hay ít hơn, tôi muốn nói, nhiều hơn hay ít hơn, như một sự hài
lòng, một sự hài lòng tự tạo ra, nếu từ ngữ đó nghe có thể nhận
ra được. Anh ta đang tự tin rằng mình được mãn nguyện. Khi
mà, tận trong linh hồn người đó, anh ta biết mình sai. Anh ta
biết rằng bất cứ điều gì con người phải làm, đều bị ô uế từ đầu.
Và anh ta không thể tự cứu mình được hơn là anh ta có thể thắt
dây giày ống và nhảy đến mặt trăng. Anh ta không thể làm điều
đó. Cố gắng làm vậy, anh ta giống như con báo cố gắng liếm sạch
những cái đốm của nó đi. Anh ta chỉ cho thấy những tội lỗi của
mình sáng rõ hơn. Nhưng anh ta, vẫn, anh ta không muốn lắng
nghe. Anh ta chỉ đi quanh quẩn.
25 Nhưng, Phi-e-rơ, vào ngày đó, có thể trả lời giống như nhiều
người trong số chúng ta tối nay. Ông đã nhận ra điều gì đó khác
biệt. Ông đã gặp Chúa Jêsus, và ông biết rằng có điều gì đó hơn
là chỉ đi loanh quanh. Người nào đã từng gặp Chúa Jêsus, không
bao giờmuốnđi loanh quanh, nữa. Có điều gì đó xảy ra với người
đó khi người đó gặp Chúa Jêsus. Người đó không bao giờ giống
như trước nữa. Và Phi-e-rơ nầy đã gặp Chúa Jêsus, và ông nhận
ra điều gì đó trong Chúa Jêsus mà khác với bất cứ người nào
khác. Không bao giờ có một người giống như Chúa Jêsus. Và ông
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nhận ra điều gì đó quan trọng này trong Ngài, mà đã khiến ông
đặt ra câu hỏi này, “Lạy Chúa, chúng tôi sẽ đi theo ai?”
26 Chúa Jêsus phán, “Bây giờ, nếu—nếu các ngươi muốn đi với
bảymươi người khác, các ngươi nhàn rỗi, cứ đi và đi đi.”
27 Nhưng Phi-e-rơ nói, “Chúng tôi sẽ đi tới đâu? Chúng tôi có thể
đi với ai? Vì một mình Ngài có Lời của Sự sống Đời đời.” Không
ai khác có Nó ngoài Ngài. Và Phi-e-rơ đã ở với Ngài đủ lâu, và đã
nhìn thấy những phép lạ và dấu hiệu của Ngài, và những điều
kỳ diệu từ Đức Chúa Trời, và biết rằng đó là Lẽ Thật, rằng Ngài
có Lời của Sự sống Đời đời.
28 Ồ, ước gì chúng ta có thể chỉ ở với Ngài đủ lâu để nhận biết
điều đó, rằngmộtmìnhNgài có Lời của Sự sốngĐời đời.
29 Vậy thì điều gì đã làm Chúa Jêsus có điều mà khác biệt quá
nhiều với bất cứ ai khác? Tại sao Ngài khác hẳn thầy dạy luật?
Thầy dạy luật là một thầy tế lễ. Ông ta là một giáo sư, một học
giả. Chắc hẳn là, trong nền giáo dục của thế gian, không thể hiểu
nỗi Chúa Jêsus.
30 Chúng ta không có báo cáo nào về Chúa Jêsus đã từng đi học,
hoặc học bất cứ điều gì từ con người. Ngài không cần nó. Ngài là
Con của Đức Chúa Trời. Điều đó được bày tỏ với Ngài, từ Thiên
đàng, điều gì để làm. Và sựmặc khải Thiên đàng này đã đem đến
một ấn tượng như vậy trên cácmôn đồ này, đến nỗi Phi-e-rơ nói,
“Chúng tôi sẽ đi đến với ai, để nhận ra ĐiềuNày?”
31 Và điều đó thật đúng như tối nay. Chúng ta sẽ đi đâu để nhận
ra Điều Này nếu chúng ta không đến với Ngài?
32 Bây giờ, tôi đã viết xuống dưới đây, trên một mảnh giấy, bảy
lý do, hay là bảy điều, mà, những lý do mà chúng ta phải đến
với Chúa Jêsus. Tôi muốn nói về bảy điều này chỉ trong hai mươi
hay ba mươi phút sắp đến, trước khi chúng ta cầu nguyện cho
người đau.
33 Tại sao, nó là gì, Chúa Jêsus đã có, mà khác biệt? Tại sao Ngài
là Đấng duy nhất?
34 Điều trước tiên, Chúa Jêsus phán, “Ta là Đường Đi.” Vậy thì,
chỉ cómột Thiên đàng duy nhất, và cómột Đức Chúa Trời, vàmột
Con Đường đi đến Đó. Không có nhiều con đường, nhưng chỉ có
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một Đường Đi duy nhất để đến Đó. Và Chúa Jêsus đã phán, “Ta
là Con Đường đó.”
35 Bây giờ, chúng ta cố gắng tạo ra những con đường khác.
Chúng ta cố gắng nói có những con đường khác. Chúng ta có
con đường của tín điều, và chúng ta cố gắng đi theo đường đó.
Nhiều người trong chúng ta, trong các giáo hội, chúng ta có một
tín điều nào đómà chúng ta—chúng ta tuân thủ theo. Và điều đó
có lẽ đúng, chomột cái vỏ bọc lá vả.
36 Nhưng nếu bạn đang đi đến Thiên đàng, bạn phải đến gần
Chúa Jêsus, vì Ngài là Đường Đi. Không có con đường nào khác
có thể được, đi đến Thiên đàng, chỉ bởimộtmìnhChúa Jêsus.

Chúng ta có những con đườngmà chúng ta gọi là, “Giáo phái
của chúng tôi.”

Bạnhỏimột người, ngày nay, “Anh là Cơ-đốc nhân à?”

“Ồ, tôi là tín đồ Giám Lý.”

“Anh là Cơ-đốc nhân à?”
37 “Tôi là tín đồ Báp-tít. Tôi là tín đồ Trưởng Lão. Ngũ Tuần,
hoặcNazarene, hoặc hội gì như thế.” Đó khôngphải là vấnđề.
38 Là một Cơ-đốc nhân, bạn phải ở trong Đấng Christ. Và chỉ
có duy nhất một con đường chúng ta đi vào trong Đấng Christ,
và đó là không thông qua những tín điều hay qua các giáo hội,
nhưng qua phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh. Chúng ta phải
được sanh lại. Và khi chúng ta được sanh lại, thì chúng ta ở trong
Đấng Christ. Và nếu bạn ở trong Đấng Christ, bạn ở trong Đường
Đi ấy, vì Ngài là Đường Đi.
39 Có một người, có lần trong Kinh Thánh, mà Chúa Jêsus, nói
về, trong một ẩn dụ nổi tiếng của Ngài. Rằng, Ngài nói rằng có
một người giàu có, và ông ta làm một bữa ăn tối cho con trai
mình, mà sẽ là một bữa tiệc cưới. Và ông đã mời mọi người đến
dự. Và trong lúc bữa tối sẵn sàng và mọi thứ đều được sẵn sàng,
tất cả khách mời đã được ngồi. Và tại bàn một người đã bị phát
hiện là không mặc áo lễ.
40 Bây giờ, nhiều người đọc Kinh Thánh rất quen thuộc với
đoạn Kinh Thánh này.
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41 Và nhà vua đã nói với anh chàng này, “Hỡi bạn, sao bạn vào
đâymà khôngmặc áo lễ?” Câu hỏi đã được hỏi, “Tại sao bạn đến
mà không mặc áo lễ?”
42 Và anh emđể ý không, KinhThánh chép, rằng, “Người đó làm
thinh.” Anh ta không cómột lời xin lỗi.
43 Bây giờ, tôi đã hân hạnh được ở những nơi Đông phương và
chứng kiến đám cưới Đông phương. Họ không thay đổi. Những
phong tục giống như vậy, trong hàng ngàn năm.
44 Bây giờ, khi có một tiệc cưới được tổ chức, trong niềm vinh
dự của ai đó, chú rể trang bị những chiếc áo dài cho tất cả những
người đến dự, bởi vì bạn bè của chú rể gồm cả người nghèo,
người giàu, và những người bình thường. Nhưng mọi người mà
anh ta mời, được đưamột giấymời, và trong giấy mời này có tên
của chú rể trên đó. Và người đó mang giấy mời này đến ở cửa.
Và có một—một người hầu đứng ở cửa, và người đó đưa những
chiếc áo.
45 Cho nên, một người đến, mặc áo thật đẹp, và người hầu mặc
một chiếc áo dài bình thường, cho ông ta. Người đàn ông kế tiếp
đến, ănmặc tầm thường, ông tamặc không quá tồi, nhưng ông ta
cũng có cùng loại áo dài với người đàn ông giàu có. Và rồi người
tiếp theo đến, ồ, không nghi ngờ gì, ngoài việc đượcmời đến bữa
tiệc, và trong danh dự như vậy với bạn bè củamình, cho đến khi
anh ta giặt sạch áo và, ồ, đã tự làm sẵn sàng rất nhiều, nhưng
anh ta chỉ làm điều đó vô ích.
46 Cũng vậy, chúng ta, không có điều gì chúng ta có thể làm về
nó. Đức Chúa Trời đã sắm sẵn sự cứu rỗi cho chúng ta qua Chúa
Jêsus Christ. Và điều đó không phải bởi những gì chúng ta có
thể làm, hoặc những điều tốt mà chúng ta có thể làm được bao
nhiêu. Mà, là tốt thôi, không có gì chống lại điều đó. “Nhưng ấy
là bởi ân điểnmà anh emđược cứu, qua đức tin.”
47 Và thế thì người nghèonày có chiếc áo giốngnhư chiếc áo của
người giàu có và người khác có. Rồi, khi họ đang ngồi tại bàn ăn,
thì tất cả họ đều giống nhau.
48 Bây giờ, chuyện gì xảy ra với người này, điều gì đã xảy ra?
“Anh ta làm thinh,” bởi vì anh ta đã trèo vào cửa sổ, hay đi vào



CHÚNG TA SẼ ĐI THEO AI? 9

bên trong cửa, hoặc vào trong nhà bằng một đường khác ngoài
đường dành sẵn cho anh ta. Và anh ta đã không có áo lễ.

49 Đó là cách mà nó sẽ xảy ra ở trong Ngày Phán xét. Có những
con đường khác. Có những con đường của giáo hội. Có những
con đường của tín điều. Có những con đường của—của những
thứ khác nhau. Nhưng Chúa Jêsus phán, “Ta là Con Đường đó.”
Tin lành Giăng 10, Ngài phán, “Ta là cửa của chiên.” Và ngày nay,
người ta, đúng như họ đã có lúc ấy, họ cứ từ chối nhận lấy con
đường đó. Họ muốn đi con đường riêng của mình. Họ nghĩ nó
thật là tốt.

50 Cách đây đã lâu, tôi nghĩ nó đã xảy ra ở Louisville, có một
người trẻ tuổi. Và anh ta có điều gì đó không ổn ởmột cái tai của
mình. Ồ, anh ta đi đến bác sĩ, và bác sĩ đã điều trị anh ta trong
nhiều tuần. Và nó càng ngày càng tệ hơn. Cuối cùng, bác sĩ nói,
“Tôi phải gởi anh đếnmột chuyên gia.”

51 Và khi chuyên gia chẩn đoán trường hợp này, nó là một tên
y học quan trọng nào đó. Mà, tôi không tin, nếu tôi đã biết nó,
nếu tôi có thể nói điều đó, tôi sẽ phải viết nó ra, và mất một giờ
để tập, đánh vần nó. Và rồi anh em sẽ không biết những gì tôi
nói khi tôi đánh vần nó hay nói nó, bởi vì tôi không biết nó là gì,
để bắt đầu. Nhưng nó là điều gì đó không ổn trong tai của anh
ta, mà đã xảy ra trong đời sống anh ấy. Và ông ấy nói, “Trường
hợp này là bị lãng. Và tôi không biết ai có thể đưa ra trường hợp
này thông qua việc chuẩn đoán, để biết nó có đúng sự thật hay
không, ngoàimột người nào đó sống ở St. Louis,một bác sĩ.”

52 Chàng trai vội vã nhanh chóng đến St. Louis. Vị bác sĩ này đã
về hưu và đến sống ở New Orleans. Ông ta là người miền Nam,
vì vậy ông ta trở về ở New Orleans. Chàng trai đáp máy bay, thật
nhanh, và vội vàng đến New Orleans. Vị bác sĩ già nhìn cái tai,
nói, “Họ đã chẩn đoán đúng, anh bạn à, và nó bị lãng.”

53 Và anh chàng trẻ tuổi nói, “Thưa bác sĩ, ông sẽ làm phẫu
thuật chứ?”

54 Ông nói, “Không, con trai ạ. Ta không thể làm điều đó. Tay
ta không còn đủ cứng cáp nữa.” Ông nói, “Bây giờ, ta không
biết nhưng một người, trên toàn thế giới này, mà có thể thực
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hiện cuộc phẫu thuật này.” Ông nói, “Người đó hiện đang sống
ở Thành phố New York bây giờ, sẽ lên tàu đi nghĩ sáu tháng ở
Châu Âu. Và ta không biết con có thể đến kịp gặp ông ta không;
và ngay cả nếu con đến gặp được ông ta, thì không biết ông ta có
làm phẫu thuật không. Ông ta là người duy nhất mà ta biết, về
căn bệnh hiếm thấy này, có thể thực hiện ca phẫu thuật này. Và
con không thể đợi. Con sẽ chết trong vòng sáu tháng.”
55 Anh ấy nói, “Hãy điện thoại cho ông ấy. Gọi cho ông ấy. Hãy
làm điều gì đó. Con khôngmuốn chết. Bằng cách nào đó, hãy giữ
ông ta lại.” Và cuối cùng họ đến gặp bác sĩ ấy và ông ta đồng ý
phẫu thuật.
56 Vậy thì, khi người trai trẻ này đang nói chuyện với vị bác sĩ
già, và anh ta nói bệnh của mình là gì, và có một người duy nhất
mà có thể phẫu thuật đó. Anh ta không nhìn thấy vị bác sĩ già đó,
giống nhưmột số người nhìn vào một mục sư khi ông bảo người
đó rằng Chúa Jêsus là con đường duy nhất để được cứu. Anh ta
đã không nhìn vào bác sĩ, nói, “Thật là lời nói hay, thưa bác sĩ.
Tôi rất thích nghe ông nói chuyện. Tôi sẽ trở lại để nghe ông, vào
một dịp khác.”
57 Vậy thì, đó là cách nhiều người nhận lấy Cơ-đốc giáo. Nhưng
nếu bạn chỉ nhận ra rằng chính là sự chết để chối bỏ Con Đường
đó. Đó là lý do Phi-e-rơ nói, “Chúng tôi sẽ đi theo ai? Vì chỉ mình
Ngài có Sự sống Đời đời. Ngài là Đấng duy nhất, và Con Đường
duy nhất mà Đức Chúa Trời đã ban xuống, và đó là Sự sống
Đời đời.”
58 Vậy thì, chúng ta phải nhớ rằngNgài là Đường Đi. Và nếu bạn
ở trong Đấng Christ, bạn đến trong Đấng Christ bởi được sanh ra
trong Đấng Christ. Vậy thì không cần nói với người ta Đường Đi,
và Đường Đi là gì, trừ khi bạn nói với họ cách đi vào Nó. Bây giờ,
bạn được sanh ra trong Đấng Christ. Bạn trở nên một phần của
Ngài. Bạn trở thành một tạo vật mới, hay một sự sáng tạo mới,
khi bạn được sinh ra trong Vương quốc của Đức Chúa Trời. Bạn
trở thànhmột phần của Đấng Christ.
59 Khi tôi được sanh ra trong gia đình Branham, tôi trở nên
một Branham bởi việc sanh ra. Đó là cách anh em trở thànhmột
phần của Đấng Christ. Và cách anh em đi vào Đường Đi, bởi sự
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Sanh ra mới. Đúng thế. Đó là cách anh em đi vào Đường Đi. Và
Chúa Jêsus đã phán, “Ta là Đường Đi.” Chúng ta có thể ở lại lâu
về điều đó.

60 Nhưng điều tiếp theo Ngài là, Ngài là Lẽ Thật. Không điều gì
hoặc không ai khác có Lẽ Thật ngoài Ngài.

61 Ồ, tôi biết chúng ta cónhữngnhà tôn giáo, ngàynay, đi quanh
quẩn và nói, “Ồ, này, chúng tôi là Lẽ Thật. Chúng tôi có Lẽ Thật.”
Chúng ta đi đến một giáo hội, họ nói, “Chúng tôi có Lẽ Thật.” Đi
đếnmột giáo hội khác, họ nói, “Tín điều của chúng tôi, chúng tôi
đã có Lẽ Thật.” Chúng ta đi đến một giáo hội khác, “Chúng tôi có
sách giáo lý cổ xưa. Chúng tôi đã có Lẽ Thật.”

62 Chúa Jêsus đã phán Ngài là Lẽ Thật, vì vậy bạn không thể
có Lẽ Thật cho đến khi bạn có Chúa Jêsus. Làm sao bạn có được
Ngài? Bởi được sanh lại. Nhưng bạn không thể có Lẽ Thật cho
đến khi bạn có Chúa Jêsus.

63 Bạn không thể có, ở trong Đường Đi, cho đến khi bạn ở trong
Chúa Jêsus. Làm sao bạn ở trong Ngài được? “Bởi một Thánh
Linh tất cả chúng ta đều chịu báp-têm vào trong một Thân.” Rồi
bạn ở trong Chúa Jêsus. Rồi bạn ở trong Đường Đi. Rồi bạn ở
trong Lẽ Thật. Chúa Jêsus phán, “Ta là ĐườngĐi, Lẽ Thật.”

64 Và điều khác nữa, điều thứ ba, Chúa Jêsus, chúng ta đã đến
với Ngài, Ngài là Sự Sáng duy nhất hiện có. Đúng vậy. Ồ, chúng ta
muốn khác với điều đó, nhưng đó là thật. Chúa Jêsus là Sự Sáng
duy nhất.

Bạnnói, “Tôi làmột người theoRussellite, Campbellite.”

65 Cho dù bạn có thể là gì đi nữa, thì đó làmột ánh sáng giả. Bạn
có thể ở trong giáo hội Russellite. Bạn có thể ở trongmột giáo hội
Campbellite, hoặc một giáo hội “sự sáng” nào khác. Nhưng cho
đến khi bạn ở trong Chúa Jêsus, bạn không ở trong Sự Sáng. Bạn
vẫn còn ở trong bóng tối. Bạn sẽ không có Sự Sáng cho đến khi
bạn đến với Ngài. Vì Ngài là Đường Đi, Lẽ Thật, và Sự Sáng, và
là con đường duy nhất để đến với Đức Chúa Trời. “Không ai đến
với Cha ngoài Ta.” Vì vậy, bạn không thể đi đến với Đức Chúa
Trời, bạn không thể lên Thiên đàng.
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66 Bạn phải ở trong Đường Đi, và Chúa Jêsus là Đường Đi đó.
Ngài là Lẽ Thật duy nhất. Và Ngài là Sự Sáng duy nhất, Sự Sáng
thật duy nhất. Sự Sáng hiển hiện, thật duy nhất là Chúa Jêsus
Christ. Chúng ta có ánh sáng Mormon. Chúng ta có ánh sáng
Giám Lý. Chúng ta có ánh sáng Báp-tít. Chúng ta có ánh sáng
Ngũ Tuần. Chúng ta có đủ loại ánh sáng, nhưng Chúa Jêsus là Sự
Sáng thật. Ngài là Sự Sáng duy nhất.

67 Chúng ta là con cái. Nếu chúng ta được sanh lại, chúng ta là
con cái của Ban Ngày.

68 Con cái của thế gian bước đi trong bóng tối. Họ bước đi ở ban
đêm. Họ yêu thích bóng tối. Kinh Thánh nói, rằng, “Con người
thích, người ta thích bóng tối hơn là ánh sáng, bởi vì ánh sáng sẽ
bày tỏ những việc làm của họ.”

69 Hãy đểmặt trời đến gần, vàmọi thằn lằn già cỗi,mọi bọ hung
già cỗi, những côn trùng của vương quốc tối tăm, bò vào ban
đêm, sẽ chịu ảnh hưởng điều gì đó. Đó là cách giống như khi
Ánh sáng Phúc âm bắt đầu chiếu sáng, mọi việc làm gian ác sẽ
cố gắng bò dưới điều gì đó. “Ồ,” họ nói, “chúng tôi có—chúng
tôi có ánh sáng, bởi vì chúng tôi—chúng tôi sống vào ban đêm.”
Nếu bạn bước đi trong ánh sáng vào ban đêm, thì bạn đang bước
đi dưới ánh sáng giả tạo. Chỉ có duy nhất một loại ánh sáng ban
ngày thật sự. Đó là ánh sángmặt trời.

70 Chỉ có duy nhấtmột Ánh Sáng Cơ-đốc thật, và đó là Ánh Sáng
củaConĐứcChúaTrời. Ngài là Ánh Sáng thật duynhất. Vâng.

Trong Ngài là Sự Sống, mà, chắc chắn như ánh sáng mặt trời
phát ra sự sống.

71 Tất cả sự sống thuộc về thực vật xuất hiện với ánh sáng mặt
trời. Năm ngoái đã có, và mùa đông thật băng giá cùng mọi thứ.
Nhưng ngay khi mặt trời bắt đầu tắm lên trái đất, chuyện gì xảy
ra? Sự sốngmới đến gần, mới mẽ.

72 Tôi đã nói chuyện với một người, Ông Wood phía sau đó.
Chúng tôi đã xuống ởKentucky. Tôi gặpmột người và ông ta được
cho làmột người không theođạo. Tôi nghenói ông ta chỉ đi ngang
qua. Và ông ấy, Ông Wood, đi lên và hỏi ông ấy thử chúng tôi
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có thể săn bắn sóc ở chỗ của ông ta được không. Ông ấy trả lời,
“Được chứ, anh có thể săn bắn sóc, Banks. Đi đi.”

Anh ấy nói, “Tôimang theomục sư của tôi.”

73 Ông ấy nói, “Anh không muốn nói anh đã quá thấp kém,
Wood à, đến nỗi anh phải cómột thầy giảng đi với anhmọi lúc?”
Và ông ta nói…

74 Tôi ra khỏi xe và bước qua đó. Và cómột cây táo, ông ta cùng
một cụ già khác đang ngồi ở dưới. Và vì thế tôi nhặt một quả
táo và bắt đầu ăn nó. Và ông ta đang nói chuyện với tôi. Và tôi
giới-…Anh Wood giới thiệu ông ấy. Như…Nói, “Gặp mục sư của
chúng tôi.”

75 Và tôi nói, “Ông có khỏe không, thưa ông?” Và chúng tôi
nói chuyện một chút, và ông ta bắt đầu nói về, ồ, rằng ông ta
chưa bao giờ đi nhà thờ, và ông ta không biết như ông đã bỏ lỡ
điều gì đó.

Tôi nói, “Ồ, vâng, ông có.” Tôi để ông ấynói chuyệnmột lát.

76 Và sau một lát, ông ta nói, “Anh biết có một thầy giảng đã
đến đây để đến Campbellsville, hay đến Acton, một thành phố
nhỏ, trên những nơi tụ họp của người Giám Lý.” Và nói, “Thầy
giảng đó trước đây chưa hề ở trong miền này. Và đêm nọ trong
lúc ông ấy đang giảng trên ấy, trong một chương trình nhóm
ba đêm, ông ấy đã nhìn xuống phía sau qua đám đông, và thấy
một người phụ nữ ngồi đó, và nói với bà ấy rằng bà ấy đang cầu
nguyện cho chị mình người mà sống trên đồi, sắp chết vì bệnh
ung thư. Nói, ‘Chị hãy lấy khăn tay trong sổ tay của chị.’ Và nói,
‘Lấy khăn tay đó và đặt nó lên người đàn bà đó, thì bà ấy sẽ được
chữa lành.’”

77 Nói, “Sáng hôm đó, vợ và tôi đã lên đó.” Và nói, “Chúng tôi lật
bà cụ đó nằm trong một tấm khăn trải giường. Bà ấy không ra
khỏi giường trong hai năm, hay hơn nữa. Bệnh ung thư dạ dày.
Thậmchí bà ấy không thể giữ nước được trong dạ dày.”

78 Và nói, “Người em gái đi nhóm về, và ra về tối đó, và đến và
đặt chiếc khăn đặt trên người đàn bà.” Và nói, “Sáng hôm sau, bà
ấy đangnấu trứng, và thịtmuối, và làmbữa ăn sáng, và ăn.”
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79 Và nói, “Bà ấy đã ở trên đó. Đó là cách đây ba hay bốn năm,
và,” nói, “bà ấy vẫn khỏe.”
80 Ông ấy nói, “Bây giờ, nếu ông ta đến vùng này lần nữa, tôi
sẽ nghe ông ấy.” Nói, “Bởi vì, ông ấy đã làm điều gì đó khiến nó
trông ít hơn một đống chữ để đọc. Nó giới thiệu một điều gì đó
mà đang sống và sống động. Làm thế nào mà ông ta biết bà ấy
đã sống trên đồi?”
81 Tôi nhìn sang Anh Wood và lắc đầu. Và tôi đang đứng ở đó,
đầy bùn, và máu con sóc, và mọi thứ, từ việc săn bắn. Ông ta
chưa hề có một ý tưởng chính tôi đã giảng tại đó. Vì vậy ông—
ông ta đứng đómột lát, hay đúng hơn là, ngồi ở đó.
82 Và tôi nói, “Thưa ông, ông muốn nói, liệu ông có thể nhìn
thấy cái gì đó mà trông giống như Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời
đã làm điều gì đó siêu nhiên?”
83 “Ồ, vâng,” ông ấy nói, “điều đó sẽ khiến tôi tin.” Tôi nói,
“Vâng, thưa ông.” Tôi nói, “Cây táo này bao nhiêu tuổi?”
84 Ông ấy nói, “Ba mươi mấy năm. Tôi đã trồng nó ở đó, xê xích
chỉ một năm.”

Tôi nói, “Mỗi nămđến, nó đều ra trái táo?”

“Vâng.”
85 Tôi nói, “Đây gần như là giữa tháng Tám. Chúng ta không có
tình trạng băng tuyết hoặcmột đợt rét.” Tôi nói, “Chúng ta không
có thời tiết xấu, chút nào, ngoài mùa hè nóng bức. Và hãy nói với
tôi tại sao, làm sao, mà những chiếc lá đó đang rơi xuống khỏi
cây đó?”

Ông ta nói, “Nhựa cây đã đi lại vào lòng đất.”
86 Tôi nói, “Nếu nó không đi vào lại, thì cây đó sẽ chết trong
mùa đông phải không?”
87 “Đúng vậy. Nhựa cây ở trong cây, nó sẽ giết chết cây. Nó phải
đi xuống trong gốc cây và ẩn nấp.”
88 Tôi nói, “Anhhãynói cho tôi cái gì làmnênnhựa cây đó, ở đây
vào giữa mùa hè, sự thông minh gì đưa nó xuống vào trong rễ
cây, để sống suốtmùa đông, để trở lạimùa xuân kế tiếp, mang lại
cho anh một vụ mùa táo khác. Tôi sẽ nói với anh, chính là cùng
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Thánh Linh đó bảo tôi đi nói với người đàn bà ấy đặt cái khăn
tay trên bà kia. Chính cùngmột Đức Chúa Trời.”

Ông ta nói, “Ông không phải là thầy giảng đó chứ?”

89 Tôi nói, “Phải, thưa ông, là tôi.” Tôi nói, “Ông thấy đó, ông
trông chờ điều gì đó từ một buổi nhóm, nhưng Đức Chúa Trời ở
ngay quanh ông, khắp mọi nơi. Ông chỉ không thể thấy Nó. Hãy
nhìn xem thiên nhiên.”

90 Vậy thì, một số người có thể từ chối đi bộ dưới ánh nắng mặt
trời. Chuyện gì xảy ra nếu có một người như vậy? Người đó sẽ
nói, “Ồ, mặt trời không đang chiếu sáng. Không, thưa ông. Tôi
không tin điều đó.” Và chạy vào tầng hầm. Nói, “Tôi sẽ chỉ ra
ngoài khi trời tối. Khi tôi đến…” Anh ta từ chối sự giúp đỡ của
mặt trời. Ồ, nếu anh ta từ chối, đó là—đó chỉ là sự ngu dại của
chính anh ta. Chỉ thế thôi. Mặt trời đang chiếu sáng. Ai đó đến
bên cửa sổ và la lên, “Ra đi, John.Mặt trời đang chiếu sáng.”

91 “Tôi không tin điều vô lý như vậy. Đó là sự cuồng tín.” Vậy
thì, anh ta chắc chắn bỏ phí sự ấm áp của mặt trời. Chắc chắn
anh ta bỏ phí những tia sáng ban cho sự sống mà nó cho. Nhất
định anh ta đã bỏ phí vẻ đẹp màmặt trời tỏ cho thấy, và sự sống
mà nó mang lại.

92 Đó là cách, một người nam hay một người nữ cố gắng đi lên
Thiên đàng qua tín điều, cố gắng lên Thiên đàng qua một giáo
hội, mà không có Chúa Jêsus. Bạn không thể làm điều đó. Ngài
là Đường Đi, Lẽ Thật và Sự Sáng.

93 Chắc chắn như m-ặ-t-t-r-ờ-i đem lại sự sống cho tất cả cây
cối, C-o-n đem đến Sự Sáng Đời đời. Một mình Ngài có Sự Sáng
Đời đời. Đó là lý do chúng ta nên đến với Ngài. Chúng ta sẽ bỏ lỡ
điều đó qua giáo hội. Chúng ta sẽ bỏ lỡ qua một tín điều. Chúng
ta chỉ có thể đến với Ngài và tìm thấy Sự Sáng Đời đời. Một mình
Ngài. Phi-e-rơ nói, “Thầy là Đấng duy nhất đã có Nó. Đó là lý do
mà chúng tôi ở đây. Chúng tôi đến vớiNgài, để nhận lãnhNó.”

94 Bây giờ, bạn nhìn xem khi ánh sáng bắt đầu chiếu, ồ, không
có—không có một hạt giống trong mặt đất ngoài những gì sẽ
sống. Nó không thể tránh được điều đó.
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95 Bạn đi xuống vỉa hè trên đường bạn đi, hay dưới con đường
của bạn, đổ đầy bê tông phủ lên nó, làm cho nó rộng bốn fút.
Và bạn hãy để mặt trời chiếu sáng, và cỏ mọc lên, bạn có được
cỏ nhiều nhất nơi nào? Dọc theo bờ rìa của nó. Đó là gì? Đó là
những rễ đó. Bạn không thể che giấu sự sống khỏi mặt trời. Mặt
trời đó đi đến chiếu sáng, những rễ nhỏ bé chúng quấn lấy lối đi
của chúng đến hàng trăm thước, nếu cần thiết, và chúng sẽ lớn
lên. Đó là thảm cỏ dưới vỉa hè. Đó làmột thảm cỏ dưới đó, những
ánh sáng là sự chiếu sáng. Và khi ánh sáng chiếu sáng, sự sống
hình thành.

96 Và khi Con Đức Chúa Trời chiếu sáng trên tấm lòng, Sự sống
Đời đời tồn tại.

97 “Ta là Đường Đi, Lẽ Thật, và Sự Sáng.” Đó là ba lý do mà
chúng ta nên đến.

98 Điều thứ tư, là, Chúa Jêsus là Nền Tảng tin cậy và an toàn duy
nhất mà bất cứ điều gì cũng có thể được dựng trên đó. Đúng thế.
Đó là Nền Tảng duy nhất mà có thể dựa trên đó. Tất cả những
nền tảng khác là cát lún thôi.

Tôi nay đang đứng trên Christ vững như Đá
Tảng.

Tất cả đất khác là cát lún thôi.

99 Nhiều người xây dựng trên sự giàu có. Họ cố gắng làm việc,
kiếmnhiều tiền hết sứcmình. Họ nói, “Nếu tôi không thể tiêu xài
nó, con cháu tôi có thể, cất giữ cho tôi.” Nó làm gì? Nó dẫn đến
một tình trạng nô lệ. Bạn trở thành nô lệ cho đồng tiền của bạn.
Nhiều người có lẽ không…Bạn không phải là triệu phú để là thế.
Bạn có thể chỉ ham tiền, và bạn thật sự phạm tội như nhà triệu
phú. Thấy không? Đúng là có nhiều đồng xu, như có nhiều nhà
triệu phú, sẽ ở trong địa ngục. Bởi vì, chính là thái độ của bạn
đối với nó, những gì mà Đức Chúa Trời đã ban cho bạn. Vậy thì,
nếu bạn xây dựng nó trên sự giàu có, nó sẽ sụp đổ.

100 Thế thì có một điều quan trọng mà nước Mỹ này đang cố
gắng đặt nền tảng trên đó. Nó đang cố gắng xây dựng nền tảng
trên sự ưa chuộng của quần chúng. Những cô gái trẻ, những
chàng trai trẻ, nhìn xem họ, những ngôi sao truyền hình, ngôi
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sao điện ảnh, rồi cố gắng hành động giống như họ, đóng vai
như họ, giả mạo họ. Điều đó để làm gì? Dẫn đến một cuộc sống
hỗn độn đồi bại. Nó là gốc rễ và cỏ dại, mà sẽ bị đốt cháy ở sự
Phán xét.
101 Chúa Jêsus là Nền Tảng duy nhất, Nền Tảng vững chắc duy
nhất. Đó là lý do chúng ta nên đến với Ngài. Không ai khác có
được Nền Tảng đó. Sự giàu có không có Nó. Sự quần chúng ưa
chuộng không có Nó.
102 Và, ngày nay, chúng ta có quá nhiều sự xây dựng nền tảng.
Ồ, chúng tamuốn…Chúng ta chỉ…Nhiều người Mỹ thật sự không
thể làm gì; Chúa Nhật họ phải—họ phải xây hàng rào; họ phải
làm việc này. Bạn đang làm gì? Bạn nhận ra điều gì? Sự xây dựng
của bạn sẽ bị thổi bay đi thành từngmảnh nhỏ, chẳngmấy chốc.
Nền tảng đó đang đổ nát thành cát bụi.
103 Nhiều người trong chúng ta, đặt nền tảng trên sự học vấn.
Thậm chí chúng ta không thể đưa giáo viên đi vào trường học,
chúng ta đang nói về. Vậy thì, điều đó ổn thôi. Trường học thì
được lắm, ở đúng chỗ của nó, nhưng nó sẽ không bao giờ chiếm
chỗ của Đấng Christ được. Không, thưa quý vị. Bây giờ chúng
ta đã có…Thậm chí không thể kiếm được giáo viên. Thiếu niên
của chúng ta quá thô lỗ, đến nỗi người ta thậm chí sẽ không cố
dạy chúng. Bé Oswald và—và—và Les, và tất cả chúng, chúng
đuổi giáo viên ra khỏi tòa nhà. Chúng bày ra sự chống đối. Chúng
sẽ đình công. Họ sẽ đóng cửa trường học. Tôi không quở trách
chúng, tôi cũng, sẽ không làm giáo viên dạy học, nếu tôi có thể
ra khỏi đó.
104 Nhưng chúng ta đang nói về sự giáo dục. Vậy thì, điều đó
được thôi, sự giáo dục. Chúng ta không muốn là một lũ thất học,
nhưng chúng ta muốn sự giáo dục đúng chỗ của nó. Nhưng vấn
đề của nó là, ngày nay, chúng ta đã cố gắng giáo dục bục giảng
của chúng ta. Và khi chúng ta làm điều đó, thì chúng ta đánh
mất Đường Đi. Và Đấng Christ là Nền Tảng đó và Đường Đi đó.
Khi chúng ta đặt sự học vấn…Sựhọc vấn thì tốt thôi.
105 Nhưng, hãy lắng nghe, nhiều lần, nền giáo dục dẫn đến sự
cực kỳ giỏi về học vấn. Và sự giỏi về học vấn đó dẫn bạn đến chỗ
biết mọi sự. Và khi bạn đạt đến đó rồi, bạn trở nên một người
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không theo đạo, và chối bỏ Đấng Christ. Vì vậy bạn không thể
xây dựng trên nền tảng học vấn được.
106 Chúng ta cũng không thể xây dựng nó trên những quyền lực
chính trị. Bạn nói, “Ồ, chao ôi, tôi rất quan tâm. Tôi là người đảng
Dân chủ. Tôi là người đảng Cộng hòa. Tôi là…” Cả hai đảng đều
thối nát.
107 Chỉ có một Nền Tảng duy nhất. Hãy xây dựng trên Đấng
Christ. Dân tộc này không cần xây dựng trên nền tảng nào ngoài
Chúa Jêsus Christ. Đúng. Không đặt trên một nền tảng nào khác;
không trênmột nền tảng nào khác là, bạn có thể đến Thiên đàng.
Không một nền tảng nào đảm bảo, ngoài Nền Tảng của Chúa
Jêsus Christ.
108 Cách đây đã lâu, ở New York, tôi đang đi dạo với một trong
những người bạn của tôi, mục sư. Và tôi nói, “Ồ, tòa nhà đó to
thật! Ồ!” Tôi nói, “Nhìn kìa. Chắc là năm mươi tầng, hay sáu
mươi. Ồ! Nó thật là một nơi to lớn đồ sộ. Nó đẹp làm sao!” Tôi
nói, “Ồ, chẳng có người nào trong đó cả.”

Anh ấy nói, “Không, và sẽ không có.”
109 Tôi nói, “Chuyện gì vậy?” Anh ấy bảo tôi ước tính thử tốn
khoảng bao nhiêu tiền xây dựng tòa nhà đó, hàng triệu đô, để
xây tòa nhà đó.

“Ồ,” tôi nói, “tại sao khôngngười nào chuyển đếnđó?”
110 Nói, “Ngay khi toà nhà này gần như hoàn tất, toàn bộ bên
ngoài, và mọi thứ đều được đánh bóng,” nói, “họ đến nhận ra
rằng nền tảng này đã không tốt. Nó được đặt trên một loại đá
mềm nào đó, không phải là đá thật, do đó tòa nhà này bị kết tử.
Và vì vậy nó chỉ phục vụ cho một điều thôi, đó là cho người thầu
khoán leo lên trên nóc của nó và nhảy xuống, để tự tử.”
111 Cho dù trông bề ngoài tốt thế nào đi nữa, không có một nền
tảng nào khác vững chắc cả, ngoài Nền Tảng của Chúa Jêsus
Christ. Ngài là Nền Tảng thật để được xây dựng trên.
112 Mexico, một thành phố đẹp; tôi đã ở đây, vài năm trước. Nơi
mà đứa con bé bỏng, chết…
113 Tôi bắt gặpmột người đàn ông dưới thành phố cách đâymột
thời gian, anh ta say bí tỉ, mang anh ta lên. Và anh ta nói, “Tôi đã
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thấy ông đứng lần nọ, thưa Mục sư đáng kính, Tiến sĩ, hay cái gì
khác.” Anh ta là người Công giáo, anh ta nói. Và nói, “Mang một
đứa bé gái, đã chết quay về với cuộc sống. Tôi,” nói, “luôn kính
trọng ông.”

Tôi nói, “Anh biết Chúa Jêsus không?”

Anh ta nói, “Tôi là người Công giáo.”
114 Tôi đáp, “Tôi không hề hỏi anh là anh thuộc giáo hội nào. Tôi
nói, ‘Anh đã biết Chúa Jêsus không?’”
115 Và tôi kể với anh ta câu chuyện về người đàn bà Công giáo
nhỏ bé này đứng ngoài đó lúc chín giờ sáng, với đứa con đã chết
trên tay chị ấy, cho đến mười giờ ba mươi tối đó. Trời đang đổ
mưa, và cách mà Chúa đã mang đứa bé đó trở lại với cuộc sống.
Tôi không muốn để họ loan báo điều đó cho đến khi bác sĩ đã
thông báo nó. Nói, “Đứa trẻ đã chết.” Ông ta thông báo điều đó,
“chết,” vào chín giờ sáng hôm đó. Và đây là đêm đó lúc mười giờ
bamươi. Và đứabé đó đang sốngngàynay, theo như tôi biết.
116 Bây giờ, và trong thành phố đó, nó là một thành phố xinh
đẹp. Nhưng những tòa nhà tất cả bắt đầu ngã về phía sau, bởi
vì họ quá quan tâm đến việc làm cho nó có kiến trúc hiện đại,
để có tòa nhà đẹp và bóng láng. Mà, tôi nghi ngờ có nơi nào trên
thế giới có thể vượt hơn hẳn nó không, về vẻ đẹp. Nhưng họ đã
không đi sâu đủ để đứng trên nền đá.
117 Đó là vấn đề với các giáo hội chúng ta ngày nay, thưa bạn.
Đó là vấn đề xảy ra với người Báp-tít, Giám Lý, Trưởng Lão, Ngũ
Tuần, Nazarene. Chúng ta phải đào sâu, như những cá nhân, và
không phụ thuộc vào các giáo hội của mình. Chúng ta phải, tự
đào xới, cho đến khi chúng ta đụng vào Tảng Đá đó mà Chúa
Jêsus đã phán. “Trên Đá này Ta sẽ xây dựng Hội thánh Ta, và các
cửa âm phủ sẽ không chiến thắng được Nó.” Ngài là Nền Tảng
thật duy nhất, thật vậy.
118 Rồi, điều khác nữa, thứ năm, tôi phải nói điều này. Ngài là
sự bình an và hạnh phước vững chắc và kết quả duy nhất. Đó là
lý do để chúng ta đến với Ngài. Ồ, tôi biết bạn có thể cười giống
nhưmột người ngốc, hoặc bạn có thể ra khỏi đây và cười cho đến
khi bạn bị kích động, vì một lời nói đùa rằng ngôi sao điện ảnh
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nào đó đã chết, hoặc điều gì đó. Hoặc ai đó, bạn có thể uống hơi
quá nhiều, và cười giống như bạn là người điên, nhưng điều đó
không đem lại sự bình an. Không có sự bình an khác, và không
cóhạnhphướcnàokhác, giốngnhư sựđếnvới Chúa Jêsus Christ.
119 Tôi đã thấy người ta ăn mặc. Tôi thấy những phụ nữ trẻ cố
gắng tự chải chuốt với những chiếc áo choàng mới của họ, và
hành động như thể họ hạnh phúc. Họ không. Họ chỉ đang xây
dựng một ngọn lửa vẽ. Bạn không thể sưởi ấm bằng một ngọn
lửa vẽ được.
120 Bạn đã nhìn thấy những thanh niên mà cố gắng nghĩ cơ bắp
củamình quá to đến nỗi bạn có thể đóngmột cây đinh xuốngmà
không bao giờ chạm anh ta, và một con dao sẽ bị cong lưỡi trên
cơ bắp đó. Chỉ cho anh ta một vài năm, và anh ta già đi và nhăn
nheo. Không có hạnhphướcVĩnh cửunàongoài Đấng Christ.
121 Nhìn đây. Tôi sẽ đặt…Bất cứ bạn nào ở đây, tối nay, trong sức
khỏe hoàn hảo, gia đình bạn trong một sức khỏe hoàn hảo, tất
cả chung quanh bạn. Còn mẹ không ở đây thì sao? Làm thế nào
bạn biết bố mình không sắp chết bây giờ? Làm thế nào bạn biết
rằngmột trong những người con củamình đã không bị giết, cách
đây vài phút, cách xa nơi này? Làm thế nào bạn biết điều gì khác
đã không xảy ra? Làm thế nào bạn biết bạn sẽ ra khỏi tòa nhà
này tối nay? Bạn có thể ngã xuống vìmột cơn đau tim. Bạn không
biết. Vì vậy không có hạnh phúc Vĩnh cửu nào ngoài Đấng Christ.
Đó là lý do để chúng ta phải đến với Ngài.
122 Bạn có thể có rượu uýt-ki. Bạn có thể có thú vui. Bạn có thể
có những điều khác của thế gian. Nhưng chúng không phải là
hạnh phúc hoàn hảo. Không điều gì có thể mang lại sự bình an
giống nhưNgài. Ngài ban cho sự bình an.

“Ồ,” bạn nói, “tôi đã có sự bình an.”
123 Nếu bạn đã từng có sự bình an thật, thì bạn đã có Chúa Jêsus.
Nếu bạn chưa có Chúa Jêsus; bạn không biết bình an nghĩa là gì
cho đến khi bạn đến với Ngài.
124 Tôi đã thấy những người, những vị vua, những kẻ thống
trị, người nổi tiếng, những vận động viên, những ngôi sao điện
ảnh, và tất cả về điều đó. Họ đều không bình an. Hãy nhìn xem
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họ. Nhìn xem mắt họ vài phút. Họ là những người tâm thần.
Thấy không?
125 Không người đàn ông, không người đàn bà, không trẻ em
nào, không người nào có thể có sự bình an ngoài Chúa Jêsus
Christ. “Ta cho các ngươi sự bình an Ta. Chẳng phải như thế gian,
Ta cho các ngươi.” Thấy không? Không như sự bình an mà thế
gian cho bạn, nhưng Ngài có sự bình an Đời đời, sự bình an yên
nghỉ. Nếu bạn sống, nếu bạn chết, nếu…cho dù nếumưa đến hay
mặt trời chiếu sáng, thì bạn vẫn có sựbình an, dù sao đi nữa.
126 Tôi thích bài hát cổ của Anh Shakarian mà anh ấy hát, anh
chàng thânmến, to, lớn đó hát, “Sự bình an tôi có giống nhưdòng
sông, sự bình an tôi có giống như dòng sông.” Ồ, đúng vậy. Khi
bạn có sự bình an, bạn có Đấng Christ. Đấng Christ là sự bình an
của bạn. Cho nên đó là lý do tại sao chúng ta phải đến với Đấng
Christ, để tìm thấy sự bình an.
127 Bây giờ, một điều nữa tôi muốn nói, cho điều thứ sáu. Ngài,
hay là…Vâng. Điều thứ sáu, Ngài là thành tựu bền vững duynhất.
Hãy nói cho tôi bất cứ điều gì bạn có thể có được, mà bạn có thể
đạt được, sẽ là Vĩnh cửu, bên ngoài Chúa Jêsus Christ.
128 Xây một ngôi nhà đẹp. Có một triệu đô la. Là một người phụ
nữ nổi tiếng nhất trong đất nước. Người đàn ông mạnh nhất đã
đừng đi bộ trên những đường phố. Là người đã giành được giải
thưởng, kỷ lục của thế giới, bất cứ điều gì bạn muốn là. Xem thử
bạn có không suy thoái dần, và suy thoái và chết không. Đúng. Sẽ
khôngmất gì ngoàimột ít ánhnắngmặt trời để làmđiều đó.
129 Vì thế, thành tựu Vĩnh cửu duy nhất đó là, là Chúa Jêsus
Christ. Đó, nếu Ngài là điều tốt nhất và đẹp nhất mà chúng ta có
thể đạt được, chúng ta hãy—chúng ta hãy tạo nên thành tựu đó
của chúng ta vậy. Chúng ta hãy chắc chắn rằng chúng ta có được
Ngài. Bạn có thể là thầy giảng đạo, bạn có thể làmộtmục sư, bạn
có thể là chấp sự, bạn có thể là một thành viên giáo hội; nhưng
nếu bạn không có trong điều đạt được của bạn…Bạn có thể đạt
được để nói, “Tôi sẽ không ngừng cho đến khi tôi trở thành một
thầy giảng đạo. Tôi sẽ không ngừng cho đến khi tôi trở thành
một chấp sự. Tôi sẽ không ngừng cho đến khi tôi trở thành một
thành viên giáo hội.” Những điều đó thì đúng thôi, đáng kính
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trọng. Nhưng, hãy lắng nghe đây, thưa anh em, anh em đừng để
thiếu Chúa Jêsus Christ, nếu không thì anh em không có được
thành tựu Vĩnh cửu đó. Bởi vì, mục sư của bạn, vâng, việc làm
mục sư của bạn, chẳng bao lâu sẽ phai tàn đi. Công việc của anh
emnhưmột chấp sự chẳng bao lâu sẽ qua đi. Tư cách thành viên
giáo hội của anh em sẽ bị phai nhạt trong trí nhớ của con người,
chỉ trong một thời gian ngắn. Nhưng nếu anh em có được Chúa
Jêsus Christ, thì anh em có được Sự Sống Đời đời, và anh em có
thể không bao giờ chết.

130 Bây giờ, cuối cùng, tôi muốn nói điều này. Đây là lý do khác
chúng ta nên đến với Chúa Jêsus. Ngài là Đấng duy nhất có
sự chuyển dịch. Tôi rất vui về điều đó. Ồ, nó làm cho tôi cảm
thấy sùng đạo. Đấng duy nhất Mà có thể chuyển dịch. Vâng,
thưa quý vị.

131 Tôi sẽ nói với bạn điều gì. Bạn đi xuống một cửa hàng vào
buổi sáng, hay sáng thứ Hai, là ngày kế tiếp Chúa nhật. Bạn đến
một cửa hàng thuốc tây và mua một ít thuốc mà sẽ làm cho bạn
rất thánh cho đến nỗi chuyển đổi bạn vào miền Vinh hiển. Hãy
để—để cho bác sĩ thực hiện một ca phẫu thuật trên bạn, mà sẽ
đem lại cho bạn sự biến đổi từ mồmả trở thànhmiền Vinh hiển.
Bạn trở nên quá thông minh và học thức đến nỗi bạn sẽ biết
cách xây dựng, giống như, một tháp Ba-bên khác; nó sẽ chấm
dứt cùng cách ấy. Hãy nhận ra. Cố gắng đi theo một cách nào
khác, và nhận ra.

132 Chính những điều đó duy chỉ có trong Đấng Christ mà Đức
Chúa Trời sẽ mang đến với Ngài. Sự biến đổi duy nhất mà có
thể được thực hiện từ thế gian đến miền Vinh hiển là thông qua
Chúa Jêsus Christ. Ngài là sự biến đổi duy nhất, là con đường
duy nhất được biến đổi. Bạn không thể mua nó. Bạn không thể.
Bạn không thể làm việc vì nó. Bạn phải nhận được nó. Nó là một
món quà dành cho bạn. Sự biến đổi của Đức Chúa Trời, để nhận
lấy bạn.

133 Đi xuống đây vàmuamột ít thuốc tâymà sẽ biến bạn, từmột
ông hay bà già, trở lại thành một thanh niên hay thiếu nữ. Hãy
tìm ra nếu bạn có thể mua nó. Bạn sẽ không bao giờ được. Nó sẽ



CHÚNG TA SẼ ĐI THEO AI? 23

không bao giờ tồn tại, trong lĩnh vực y khoa. Nó sẽ không bao giờ
tồn tại trong bất kỳ vương quốc nàongoài Chúa Jêsus Christ.

134 Nhưng Ngài đã phán điều này, “Ai ăn thịt Ta và uống Huyết
Ta thì có Sự sống đời đời, và Ta sẽ làm cho người đó sống lại
ở ngày sau rốt, biến đổi người ấy, đưa người ấy vào miền Vinh
hiển.” “Nếu thân thể thế gian này bị phá hủy, đền tạm thế gian
này bị phá hủy, chúng ta chờ đợi một thân thể khác.” Sự biến
đổi, những ngôi nhà đánh đổi, đi từ nơi này đến nơi khác. Ngài
là Đấng duy nhất có Sự sống Đời đời. Ngài là Đấng duy nhất có
hạnh phúc.

135 Xin cho tôi, cũng nói điều này? Ngài là duy nhất…Trong Ngài
là nơi duy nhất mà bạn có thể đi, nơi bạn có thể thấy Ngài. Nơi
duynhấtmàbạn sẽ luôn có thểhiểuNgài, là khi bạnở trongNgài.
Bạn phải đến trong Ngài, để hiểu được điều đó. Nếu không, bạn
sẽ chỉ—bạn sẽ chỉ tự hỏi và thắc mắc trong đầu. Bạn sẽ đoán. Và
bạn sẽ…Nó là một điều bí ẩn đối với bạn. Bạn sẽ không bao giờ
hiểu nó.

136 Đó là lý do tại sao những người Do Thái đó, trong thời họ, đã
nói, “Tại sao, gã này là quỷ Bê-ên-xê-bun. Gã này là thế này, thế
nọ, và thế kia.” Họ chưa bao giờ đến với Ngài. Họ không bao giờ
chấp nhận Ngài là Đường Đi. Họ không chấp nhận Ngài là Chân
Lý, như Sự Sáng, như Nền Tảng, là Đấng Trước Hết, như Đấng
Sau Cùng, như An-pha, Ô-mê-ga, tất cả những điều khác này mà
là chính Ngài. Ngài có Mọi sự-trong-Mọi sự. Đó là lý do họ không
thể hiểu Ngài khi họ thấy Ngài.

137 Phi-líp đến gần, đã đi qua và kiếm Na-tha-na-ên, đưa Na-
tha-na-ên đến. Và Na-tha-na-ên, Chúa Jêsus…bước vào trong sự
Hiện diện của—của Chúa Jêsus. Khi Na-tha-na-ên đến trong sự
Hiện diện của Chúa Jêsus, thì đúng hơn, Chúa Jêsus nhìn ông và
phán, “Kìa một người Y-sơ-ra-ên trong người không có điều chi
dối trá.”

Ông nói, “Thưa Thầy, Thầy biết tôi khi nào?”

138 Phán, “Trước khi Phi-líp gọi ngươi, Ta đã thấy ngươi, lúc ở
dưới cây vả.” Thầy-…
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139 Các thầy giảng đứng xung quanh đó, các thầy tế lễ, họ nói,
“Người Này là Bê-ên-xê-bun. Trong Hắn có ma quỷ. Hắn là một
thầy bói.”
140 Chúa Jêsus phán, “Các ngươi nói phạm đến Ta, Ta sẽ tha cho
các ngươi. Song ngày nào đóĐức Thánh Linh đến, làm việc giống
như vậy, và một lời chống nghịch Điều đó sẽ không bao giờ được
tha thứ, trong đời này hay đời sau.”
141 “Làm sao các ngươi có thể,” Ngài phán, “làm sao các ngươi
có thể kết tội Ta, trong khi lời của chính các ngươi nói rằng các
ngươi là ‘các thần’? Và nếu họ được gọi là ‘các thần,’ là người mà
Lời Đức Chúa Trời đến với, làm sao các ngươi có thể kết tội Ta
khi Ta nói Ta là Con Đức Chúa Trời?”
142 “Nếu các ngươi biết Cha Ta, thì các ngươi, cũng sẽ biết Ta.”
Đúng vậy. Ngài phán, “Không một ai có thể đến với Ta, ngoại
trừ Cha Ta kéo người đó đến.” Không ai sẽ hiểu biết được Đức
Chúa Trời, ngoại trừ Đấng Christ, bạn chấp nhận Đấng Christ.
Bạn không thể hiểu được sự chữa lành Thiêng liêng.
143 Tại sao, người nào đó nói, “Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua,
ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi.” Mục sư trẻ ở
đây có thể giảng điều đó.
144 Một số người trong bạn có thể gãi đầu và nói, “À, tôi không
tin điều đó.” Thấy không? Bạn không có điều kiện để tin nó. Chỉ
chấp nhận nó, bởi đức tin, và rồi bạn sẽ thấy nó.
145 Chúa Jêsus phán, “Còn ít lâu, và thế gian chẳng thấy Ta nữa,
đó là, trật tự thế gian sẽ không thấy Ta nữa. Tuy nhiên, các ngươi
sẽ thấy Ta; các ngươi, người tin, vì Ta sẽ ở cùng các ngươi, ở ngay
trong các ngươi, cho đến ngày tận thế. Những công việc mà Ta
làm thì các ngươi cũng sẽ làm. Lại các ngươi cũng sẽ làm những
việc lớn hơn việc này nữa, vì Ta đi về cùng Cha Ta. Ta sẽ đi, rồi
Ta sẽ trở lại và ở với các ngươi.”
146 Ni-cô-đem hỏimột câu. “Làm sao tôi có thể sanh lại được. Tôi
đã già rồi. Có thể nào trở vào lòngmẹ tôi lần thứhai sao?”
147 Ngài đáp, “Nếu một người chẳng được sanh lại, thì không
thể thấy Nước Đức Chúa Trời.” Vậy thì, sự biến đổi đó có thật
sự “hiểu biết,” hiểu biết Nước Đức Chúa Trời. Nước Đức Chúa
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Trời ở trong bạn, vì vậy bạn không thể thấy Nó thật sự được, trừ
khi bạn thấyNó hoạt động. Nhưng cách duy nhất bạn có thể hiểu
được Nó, bạn phải được sanh lại. Để được sanh lại, bạn được đầy
dẫy Thánh Linh của Đức Chúa Trời, rồi bạn ở trong Đấng Christ.
Và khi bạn ở trong Đấng Christ, Đức Thánh Linh mà đã viết nên
Kinh Thánh, để bày tỏ Đấng Christ, thì ở trong bạn, để bạn nhận
ra ChínhNgài. A-men. Đó là lý do bạn phải đến với Ngài.
148 Đó là vấn đề với nước Mỹ ngày nay. Những buổi nhóm này
đã lan ra khắp đất nước, từ đông, tây, bắc, và nam. Đó là lý do
bom nguyên tử, được bắn ra vì đất nước này. Đó là lý do một sự
hủy diệt gần kề. Là bởi vì những công việc của Đức Chúa Trời
đã được bày tỏ, và người ta bỏ đi không tiếp nhận Nó, bởi vì họ
không muốn Ngài. Họ hổ thẹn về Ngài. Ồ, họ không hổ thẹn về
hội thánh của họ. Họ không hổ thẹn về tôn giáo của họ. Nhưng
họ lại hổ thẹn về Chúa Jêsus Christ.
149 Khi các sứ đồ ở lại hội thánh của họ, và nhận phép báp-têm
bằngĐứcLinh vào lễNgũTuần, làmchohọbước đi loạng choạng
nhưngười say, nói tiếng lạ, và hànhđộng kỳ cục, và đi ra, và chữa
lành người đau, và vân vân. Và họ bị gọi là một đám người—
người—người thất học, ngu dốt. Kinh Thánh nói, “Họ bị coi là
vừa ngu dốt và thất học. Nhưng họ chỉ để ý rằng họ đã ở với Chúa
Jêsus,” bởi vì họ đã hành động giống như cách Ngài đã làm. Họ
biết rằng sự sống của Ngài ở trong họ, bởi vì họ đang làm những
công việc mà Ngài đã làm.
150 Chúa Jêsus phán, trong Tin lành Giăng 14:7, “Kẻ nào tin Ta,
cũng sẽ làm các công việc Ta làm.” Thế đấy. Đó là lý do chúng ta
phải đến với Đấng Christ ngày nay.
151 Tôi tin chẳng bao lâu nữa Đấng Christ sẽ đến. Tôi tin chúng
ta ở cuối con đường. Tôi tin các nước đang suy yếu. Tôi tin thời
đại cuối cùng gần kề. Tôi biết là thế. Thành thật mà nói, tôi hoàn
toàn biết điều đó. Tôi sẽ đi xa hơn, và nói, “Tôi tin rằng tôi biết
điều đó.” Chúng ta đang ở cuối con đường. Chỉ bao nhiêu ngày
nữa, bao nhiêu năm nữa, hay những tuần nữa, tôi không biết.
Không ai biết. Thậm chí Chúa Jêsus cũng không biết; Ngài phán,
“Chỉ, Đức Chúa Trời biết điều đó.” Tôi không biết khi nào nó sẽ
xảy ra, giờ nào nó sẽ đến. Nhưng tôi biết sẽ chẳng bao lâu nữa, vì
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đây là những điều mà được cho rằng xảy ra ngay trước khi Ngài
Tái lâm.

152 Hãy để tôi thuyết phục bạn, tối nay, bạn tôi ở ngoài Đấng
Christ. Nếu bạn cần Nền Tảng vững chắc, Đường Đi, Lẽ Thật, và
Sự Sáng, bạn tin nhận Chúa Jêsus Christ làm Cứu Chúa của cá
nhân bạn và được đầy dẫy Thánh Linh Ngài. Rồi khi Thánh Linh
Ngài đi đến hành động, bạn sẽ biết Thánh LinhNgài.

Đó là vấn đề đối với họ lúc đó. Họ đã thấyNgài.

153 Người đàn bà bên giếng, bà biết nhiều về Đức Chúa Trời hơn
phân nữa những thầy giảng biết, vào thời đó. Tại sao, ngay khi
bà nhìn thấy Ngài, bà…Ngài trông giống một người Giu-đa bình
thường, chỉ một người bình thường. Và Ngài phán với bà, “Hỡi
người đàn bà, hãy cho Ta uống.”

154 Bà thưa, “Ồ, thói thường người Giu-đa không xin người Sa-
ma-ri uống nước như vậy.”

155 Ngài đáp, “Nhưng nếu ngươi biết ngươi đang nói với Ai, thì
chắc ngươi sẽ xin Ta cho uống. Ta sẽ ban cho ngươi Nước để
ngươi không đến đây để lấy.”

156 Ngài trò chuyện với bà cho đến khi Ngài nhận biết rõ ẩn tình
của bà, nắm bắt được bà, điều gì sai với bà. Mọi người trong
chúng ta biết điều gì sai trái. Người Mỹ chúng ta tin rằng bà là
người nữ tà dâm. Bà có nămngười chồng, và đang sống với người
thứ sáu.

Vì vậyNgài phán, “Hãy đi gọi chồngngươi, và đến đây.”

Bà nói, “Tôi không có chồng.”

157 Ngài phán, “Ngươi đã nói thật. Ngươi đã có năm đời chồng,
và người mà hiện ngươi đang sống với không phải là chồng
ngươi. Ngươi đã nói sự thật.”

158 Bà thưa, “Thưa Ngài, tôi nhìn thấy Ngài là một đấng tiên tri.
Bây giờ, chúng tôi biết, khi Đấng Mê-si đến, Ngài sẽ bày tỏ chính
Ngài cho chúng tôi cách ấy. Chúng tôi biết rằng Ngài sẽ bảo cho
chúng tôi những điều này.”

Ngài đáp, “Ta là Đấng đó,mà đang nói với ngươi.”
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159 Bà bèn bỏ cái vò nước lại, và chạy vào thành phố. Bà đã làm
gì? Bà đã tin nhận. Bà đã tin nhận Nó, sự khải thị khi Nó đến với
bà. Bà chạy vào thành và nói, “Hãy đến, xem Một Người đã bảo
tôi những điều tôi đã làm. Đây chẳng phải chính là Đấng Mê-si
sao?” Bà đã tin nhận Nó. Thế đấy.
160 Khimà, những người Pha-ri-si và Sa-đu-sê quay lại, nói, “Ông
ấy là Bê-ên-xê-bun. Chúng tôi không có liên quan gì với ông ấy.
Bởi vì của họ-…” Họ đã có một nền tảng. Họ đã có một đường đi.
Họ đã có một đường đi.
161 Kinh Thánh nói, “Có một con đường coi dường như chánh
đáng cho loài người; nhưng đến cuối cùng nó thành ra nẻo
sự chết.” Vì thế, đừng chọn con đường mà dường như chính
đáng đó.
162 Hãy đến với Đấng Christ, tin nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa
của bạn, và được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Rồi, khi Đức Thánh
Linh bắt đầu hành động giữa bạn, bạn sẽ nhận raNó.
163 Đó là cách được chữa lành, biết người chữa lành là ai. Chúa
Jêsus Christ là đấng chữa lành. Ngài hành động thế nào nếu Ngài
đến đây, tối nay, để chữa lành cho bạn? Ngài sẽ hành động như
Ngài đã làm trước đó.
164 Một phụ nữ chen lấn qua đám đông và rờ vào vạt áo của
Ngài. Ngài quay lại và phán, “Ai đã rờ đến Ta?” Và mọi người
đứng lại. Và Ngài nhìn quanh cho đến khi Ngài tìm ra bà ta. Và
Ngài nói với bà rằng bà đã bị bệnh băng huyết, và phán, “Đức
tin của ngươi đã cứu ngươi.”
165 Đó là Chúa Jêsus ngày hôm qua. Đó là Chúa Jêsus ngày hôm
nay, nếu Ngài hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề
thay đổi. Bạn không thể tin điều đó cho đến khi bạn đã tiếp nhận
Chúa Jêsus trong bạn, rồi Ngài làm chứng, chính Ngài, rằng Đó
là Ngài. Các bạn hiểu tôi muốn nói gì chứ? [Hội chúng nói, “A-
men.”—Bt.] Đó là cách để đến với Ngài, là tiếp nhậnNgài.
166 Có bảy lý do tại sao chúng ta phải tin nhận Ngài bây giờ.
Chúng ta không thể đi theo ai khác. “Các ngươi chỉ.” Bạn không
thể đi ở giáo hội và nhận Điều Đó. Tôi không biết loại giáo phải
nào bạn có thể đi đến và có được Nó. Tôi—tôi không có gì chống
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lại giáo phái. Nhưng nhiều người chỉ nghĩ, bởi vì họ thuộc về
một giáo hội, đó là tất cả họ phải làm. Bạn phải đến với Chúa
Jêsus. Ngài là Đường Đi, không phải giáo hội. Ngài là Lẽ Thật,
chứ không phải giáo hội. Ngài là Sự Sáng, chứ không phải là giáo
hội. Ngài là Nền Tảng, chứ không phải nền tảng giáo hội. Ngài là
phước hạnh Đời đời, Sự Sống Đời đời, Thành tựu bền vững duy
nhất, là sự Biến đổi duy nhất. Con Đường duy nhất để biết Đức
Chúa Trời, Con Đường duy nhất để nhìn thấy sự Khải thị, Con
Đường duy nhất để được chữa lành, là đến với Ngài. Bạn phải
đến với Ngài, và nhận ra Ngài, tin Ngài.

167 Vậy thì bạn nói, “Ồ, Anh Branham, tôi chưa bao giờ thấy
những công việc như thế được thực hiện.”

168 Ồ, tôi hy vọng bạn thấy. Tôi hi vọng bạn sẽ thấy điều đó. Buổi
nhóm này chỉ đang sắp sửa bắt đầu. Tôi muốn bạn ở đây, mong
muốn tìm gặp Ngài, để biết Ngài, sẽ cầu nguyện để biết Ngài.
Bao nhiêu người muốn biết Ngài để bạn có thể nhận ra Ngài nếu
Thánh Linh Ngài đến trong buổi nhóm này? Xin giơ tay lên. Nói,
“Tôi muốn biết Ngài trong cách như vậy để tôi có thể nhận biết
Ngài.” Tôi cảm ơn bạn.

169 Làm thế nào bạn nhận ra Ngài? Bởi vì Ngài sẽ làm những
công việc giống nhưNgài đã làm khi Ngài còn ở đây trên đất. Bây
giờ, Tin lành Giăng 5:19, Ngài đã nói gì?

170 Ngài đi qua hồ Bê-tết-đa, ở đó, có đám đông người, què quặt
và đau ốm. Chúa Jêsus đi bộ qua hai ngàn người đó, hay nhiều
người, hơn nữa, bước đi qua họ. Ngài thấy một người đàn ông
nằm trên ổ rơm. Vì, Ngài biết, đấy; Ngài đã nhìn thấy anh ta,
trước đó. Anh ta ở đó suốt những năm này. Và Ngài nói…Anh ta
không bị què, anh ta có thể đi. Ngài phán, “Ngươi có muốn lành
chăng?”

171 Anh ta đáp, “Tôi chẳng có ai để quăng tôi xuống nước. Lúc
tôi đang đến, thì người nào khác đến trước tôi, có thể đi nhanh
hơn, đến trước tiên.” Anh ta nói, “Lúc tôi đang đến, người khác
bước xuống trước tôi.”

172 Ngài phán, “Hãy vác giường ngươi và đi về nhà.” Người ấy
bèn vác giườngmình và bước đi.
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173 Anh ta bước ra và để lại họ ở đó. Vậy thì, điều đó nghe có
vẻ không tốt, phải không? Nhưng đó là Chúa Jêsus. Trong lòng,
“Tại sao?”
174 Bây giờ, nếu các bạn chỉ đọc tiếp, câu khác, câu thứ 19, bạn sẽ
hiểu tại sao Ngài làm điều đó. Khi họ hỏi Ngài, Ngài phán, “Quả
thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, Con chẳng tự Mình làm
được việc gì. Nhưng chỉ làm điều chi mà Ngài thấy Cha làm, Con
cũng làm như vậy.” Các bạn hiểu điều đó không? “Như Cha, làm,
Ta cũng làm như vậy.” Nói cách khác, “Cha tỏ cho Ta thấy khải
tượng. Ta thấy những gì Ngài nói Ta làm, và Ta—Ta sẽ chỉ nói
những gìNgài bảoTanói. Ta chỉ làmnhững gìNgài bảoTa làm.”
175 Ồ, đó là Nền Tảng. Đó là Lẽ Thật. Đó là Đường Đi. Đó là Sự
Sáng. Halêlugia! Đó là Chúa Jêsus.

Nói, “Tôi chưa bao giờ nhìn thấy Ngài.”
176 Xin cho tôi nói điều này, để kết luận. Cách đây vài tuần, ở
dưới Florida, gần Vịnh Mê-xi-cô, nơi nào dưới đó, hay dưới the
Keys nơi nào đó. Có một—một bác sĩ, tôi nghĩ là thế, đã đi câu
cá. Và ông—ông ấy thuê một người hướng dẫn lớn tuổi mà được
cho là hướng dẫn viên rất tốt, biết cách để đưa ông ấy vào và ra
dòng nước. Và người hướng dẫn lớn tuổi này chỉ ngồi trong con
thuyền, và chèo ra, và chèo ra xa chỗ đó một chút, với mái chèo
củamình, và đợimột lát. Và ngàyhômđó trời không sáng lắm.
177 Và—và người đó bắt đầu cảm thấy những cơn gió là lạ, khi
nó đến trên đại dương mỗi buổi sáng, gió xoáy. Ông nói, “Này,”
ông ta bắt đầu suy nghĩ, “chúng ta đang nổi trôi ngoài biển. Thủy
triều đang dẫn chúng ta ra xa.” Ông nhìn con thuyền, trông như
đang di chuyển. Ông nói, ông suy nghĩ, “Mình không muốn nói
với người hướng dẫn đó, nhưng tốt hơn là—tốt hơn là mình nên
nói điều gì đó.” Ông phát điên lên. Ông ấy nói, “Này, thưa ông,
chúng ta đang trôi ra ngoài biển, phải không?”

“Ồ,” ông kia nói, “tôi khôngnghĩ vậy.” Bình tĩnh, yên lặng.
178 Một lát sau, ông ta để ý con thuyền, vẫn đi ra, sương mù và
trời tối. Ông ta nói, “Chúng ta đang trôi ra biển. Hãy làm điều gì
đó. Ông là người hướng dẫn mà. Hãy làm điều gì đi. Nhanh lên.
Chúng ta rangoài biển rồi. Làmcáchnàođể chúng ta quay lại?”
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179 Người hướng dẫn lớn tuổi, chỉ yên lặng như có thể được, ngồi
ở đó, và nói, “Ồ, chỉ đợi một chút thôi, trời sẽ sáng đấy, rồi chúng
ta sẽ biết chúng ta đang ở đâu.”

180 Cứ đợi một lát. Có lẽ Ánh Sáng thật của Chúa chiếu vào tòa
nhà này, tối nay. Rồi bạn sẽ thấy bạn đang ở đâu. Bạn sẽ thấy con
đường nào để đi, sau đó.

Chúng ta hãy cầu nguyện.

181 Lạy Cha trên Trời, có lời được chép trong Kinh Thánh, “Ta
là Đường Đi, Chân Lý, và Sự Sáng. Chẳng bởi Ta, không ai được
đến cùng Cha. Ta là cái cửa của chiên.” “TA LÀ, TA LÀ, TA LÀ,”
vân vân, cho đến khi cuối cùng, Ngài phán, “TA LÀ ĐẤNG TA
LÀ.” Đấng “TA LÀ” đó không phải ngày hôm qua cũng không
phải ngày mai. Chính là trong hiện tại, không hề thay đổi, “TA
LÀ.” Trongmọi thời đại, trongmọi thế hệ, luôn suốt Đời đời, vẫn,
“TA LÀ.” Bây giờ, Ngài vẫn là đấng “TA LÀ” vĩ đại đó, chứ không
phải “Ta đã là” hoặc “sẽ là.” Tuy nhiên, Ngài đã là, và Ngài sẽ là.
Nhưng, tuy nhiên, Ngài luôn hiện diện, “TA LÀ.”

182 Không lạ gì sứ đồ hỏi, “Lạy Chúa, chúng tôi có thể đi theo
ai? Chúng tôi có thể đi theo ai? Chúng tôi nhìn thấy Ngài làm
những việc này. Chúng tôi biết nếu Đức Chúa Trời chẳng ở cùng,
thì không ai làm được những điều này.”

183 Ni-cô-đem cũng tuyên bố như vậy, “Thưa Thầy, chúng tôi biết
Thầy là Giáo sư từ Đức Chúa Trời đến. Chúng tôi biết điều đó.
Chúng tôi những người Pha-ri-si, chúng tôi những thành viên
giáo hội, chúng tôi biết điều đó. Chúng tôi không thể chấp nhận
nó. Chúng tôi bị đuổi ra ngoài giáo hội. Nhưng chúng tôi biết rằng
Thầy làGiáo sưđến từĐứcChúaTrời, vì không ai có thể làmđược
những công việc mà Thầy làm, nếu Đức Chúa Trời chẳng ở cùng
người đó.”

184 Thật vậy, Chúa ôi, ngày nay cũng vậy. Ngài cũng là Nền Tảng;
cũng là Đường Đi, Chân Lý, Sự Sáng đó. Cũng Nền Tảng đó! Ngài
cũng là sự phước hạnh đó. Ngài cũng là sự chuyển dịch đó. Ngài
cũng là tất cả giống như vậy. Ngài hôm qua, ngày nay, và đời đời
không hề thay đổi; cũng là Đấng mà biết điều bí mật của tấm
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lòng. Hôm qua, ngày nay, và đời đời không hề thay đổi; cũng là
người chữa lành đó, cũng là Cứu Chúa đó.
185 Đức Chúa Trời ôi, có lẽ có những tội nhân ở đây. Hai mươi
hay ba mươi bàn tay giơ lên, cách đây một lát, khi con hỏi ai
muốn nhìn thấy Ngài. Con để họ chờ, lâu hơn một chút, để nói
lời nhận xét cuối cùng, “Hãy đợi cho đến khi Con chiếu sáng,
rồi các bạn sẽ nhìn thấy mình ở đâu. Đừng có điên rồ. Đừng có
chạy ra khỏi hội thánh. Đừng có, nói, ‘Thật quá nóng để ở đây
lâu hơn nữa.’ Nhưng chúng ta hãy đợi một lát. Hãy để cho Con
chiếu sáng. Hãy để cho Sự Sáng đến. Hãy để Chúa Jêsus đến và
thi hành và làm giống như Ngài đã làm ở đây khi Ngài còn trên
đất, rồi chúng ta sẽ thấy con đường nào để đi.” Xin nhậm lời, Cha
ôi. Chúng con cầu xin điều này trong Danh Chúa Jêsus và vì sự
vinh hiển Ngài. A-men.

Tôi biết trời nóng lắm. Chúng ta không cònnhiều thời gian.
186 Bao nhiêu người tin rằng những lời tuyên bố đó là đúng?
[Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Không có cách nào khác để thay
đổi. Không có cách nào khác.

“Ồ, làm sao anh có thể chắc chắn được?”
187 Tôi đã lên án giáo hội, như là một tổ chức. Tôi đã lên án nền
tảng mà nó dựng trên đó, trên học thuyết giámmục và vân vân,
“Có một hình thức tin kính, mà chối bỏ Quyền phép đó.” Bởi vì,
họ không tin vào sự chữa lành Thiêng liêng. Họ không tin vào
phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh. Họ không tin thuyết sự Dạy
dỗ Phúc âm trọn vẹn. Giáo phái của họ, những người Ngũ Tuần,
đang đi xa dần. Đúng vậy. Nazarene, Hành hương Thánh khiết,
họ bị trôi giạt, bởi vì họ bắt đầu chấp nhận giáo lý của con người,
tôn giáo lá vả. Con người, đi dạo, “Chúng ta có thể đi đâu?” Bạn
sẽ giống như bảymươi người, mà sẽ bỏ đi chăng?
188 Hay là, bạn sẽ giống như Phi-e-rơ, tối nay? Đã nói, “Lạy Chúa,
chúng tôi sẽ đi đâu? Chúng tôi có thể đi theo ai khác? Chúng tôi
đã thấy rằng Ngài có Lời của Sự sống Đời đời. Ngài là Đấng duy
nhất có Nó.”
189 Và Chúa Jêsus là Đấng duy nhất giữ linh hồn bạn trong tay
Ngài. Giáohội củabạnkhông thể giúpbạn.ĐấngChrist giúpbạn.



32 LỜI ĐƯỢC GIẢNG

190 Bạn có thể tìm thấy ở đâu…hoặc tin hoặc thấy Nền Tảng mà
có thể đạt được bất cứ điều gì sau cái chết? Một giáo hội có thể
làm gì cho bạn sau cái chết? Một giáo hội có thể làm gì cho bạn
khi bác sĩ bó tay? Con người có thể làm gì cho bạn khi y học từ bỏ
bạn, để bệnh ung thư ăn dần? Không có điều gì cả.
191 Nhưng cómộtNền Tảng. Cómột Đấng. Cómột ConĐường. Có
một Sự Sáng. Có một Đức Chúa Trời. Có một đấng chữa lành. Có
một Đấng Cứu Rỗi. Có một Đấng vinh hiển, và Ngài ở giữa chúng
ta tối nay, bởi vì Ngài đã hứa Ngài sẽ là.
192 VàNgài đã phán, “Nơi nào cóhai haybangười nhóm lại trong
Danh Ta, Ta sẽ ngự giữa họ. Những việc mà Ta làm thì họ cũng
sẽ làm. Còn ít lâu, và thế gian,” đó chỉ là giáo hội, những người
ở ngoài, “họ sẽ không nhìn thấy Ta nữa. Tuy nhiên, các ngươi
sẽ nhìn thấy Ta, vì Ta…” Và bất cứ ai từng đi học ngữ pháp đều
biết rằng “Ta” là đại từ nhân xưng. Hiểu không? “Ta sẽ ở với các
ngươi, ở ngay trong các ngươi, cho đến tận thế. Và những việc Ta
làm các ngươi cũng sẽ làm.” Những việc Ngài đã làm là gì? Như
Cha đã tỏ cho Ngài.
193 Đó là lý do tôi nói trong lời kết củamình, “Hãyđợi.” Tôi không
giảng cho bạn điều vô ích đâu. Nếu Chúa Jêsus không làm những
gì mà tôi nói, những gì mà Kinh Thánh nói Ngài đã làm, những
gì tôi đã trích dẫn, bạn…lời Kinh Thánh nói Ngài đã làm, thì tôi
đã nói với bạn là sai; thế thì Kinh Thánh sai; lúc đó chúng ta hãy
đi ra và tìm Hồi giáo, chúng ta hãy tìm Phật, tôn giáo khác nào
đó mà đúng.
194 Xin để tôi nói với anh em ngay bây giờ, thưa anh em, trước
khi anh embắt đầu, chỉ cómột ConĐường duy nhất, một Lẽ Thật
duy nhất. Chỉ có một tôn giáo duy nhất tồn tại, mà có thể chứng
minh rằng Người sáng lập của họ đã từ kẻ chết sống lại và sống
mãi mãi, a-men, đó là Hội thánh của Đức Chúa Trời hằng sống.
Họ dựng nên Giám Lý, Báp-tít, Trưởng Lão, và bất cứ cái gì nữa,
Nazarene, Hành hương Thánh, Ngũ Tuần. Mọi người mà được
sinh ra trong Nước Đức Chúa Trởi, mà đã tin nhận Chúa Jêsus
Christ, thì được xây dựng trên Nền tảng đó và có thể không bao
giờ qua đi, yên nghỉ trên hy vọng Đời đời đó. Mặc dầu họ có thể
ném bụi lên quan tài của anh em, trong tuần tới, tuy nhiên điều
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đó sẽ không làm phiền anh em chút nào. Anh em cứ di chuyển
từ tòa nhà cũ này, đến tòa nhà mới, đó là tất cả. Nó sẽ khiến anh
em sống lại trong ngày sau rốt.

195 Chúa Jêsus Christ là nơi duy nhất để quay lại. Tôi quay lại
với Ngài, bằng cả tấm lòng, với tất cả sức lực của tôi. Như tôi sẽ
làm nếu tôi có năm trăm ngàn, như chúng ta đã làm ở Bombay.
Ở đây trong nhà thờ nhỏ này, tối nay, của một trăm năm mươi
người, hay gần như thế, có lẽ không nhiều như thế. Cùng cách
đó, để yên nghỉ chính tôi trên Ngài, rằng Ngài sẽ tự bày tỏ chính
Ngài bằng cách nào đó, tối nay, mà sẽ làm cho anh em hiểu rằng
Ngài ở đây.

196 Thẻ cầunguyện à?Anhđã phát ra cái nào không? [Người nào
đó nói, “Có.”—Bt.] Đúng thế. Anh nói anh đã phát ra bao nhiêu?
[“Khoảng hai mươi.”] Anh Ruddell, tôi đang trông mong, tối nay,
thật sự. Nhưng trời nóng quá, mọi người bị ép chặt và chật kín,
và chật kín ở trong đây, và vân—vânvân. Nhưng chính—chính là
điều đó, tôi đoán, họ…Giống như tôi đoán, trước tiên. Tôi muốn
đi với vợ tôi, và tôi lái xe, xem thử nếu có…bao nhiêu người ở
đây, và tôi thấy nó đầy người, tôi chỉ trở vào lại. Hiểu không?
Đến, quay lại, trở về.

197 Bây giờ, trời thì nóng. Nhưng, ồ…[Băng trống—Bt.] Chỉ vài
phút, và rồi có thể chúng ta mất vài phút nữa, vài phút nữa, và
cầu nguyện cho họ.

198 Bây giờ, tôi không nói Chúa sẽ làm bất kỳ điều gì đáng chú
ý cho chúng ta. Có lẽ Ngài sẽ làm. Có thể Ngài không làm. Tôi
không biết.

199 Bây giờ, gì hả, anh đã bắt đầu từ số một chứ? [Người nào đó
nói, “Một.”—Bt.] Một. Được rồi. Ai có thẻ cầu nguyện sốmột? Xin
bạn chỉ đưa tay lên. Ai đó có thẻ cầu nguyện số một. [Người nào
đó nói điều gì đó.] Anh chắc chắn về điều đó chứ? Số một? [“Cứ
tiếp tục. Đang đứng ở phía sau.”] Ồ, xin lỗi. Được rồi, thưa bà, bà
đến ngay đây.

200 Số hai, ai có số hai? Thẻ cầu nguyện số hai, xin đưa tay mình
lên. Một cô bé…Ô, tôi—tôi xin lỗi. Thẻ cầu nguyện số hai, xin đưa
tay lên. Được rồi.



34 LỜI ĐƯỢC GIẢNG

201 Anhmuốn nói thẻ cầu nguyện số hai không có ở đây? [Người
nào đó nói, “Đây này.”—Bt.] Quý bà đó. Được rồi. Đến ngay đây,
thưa bà. Ngay trên đây.
202 Số ba. Nhìn nhanh lên, nào, có thể ai đó bị điếc, hoặc ai đó
không thể giơ tay lên. [Người nào đó nói, “Đây này.”—Bt.] Số ba,
xin vui lòng, giơ tay lên. Thẻ cầu nguyện số ba. Được rồi, thưa
ông. Tôi biết người này. Được rồi.
203 Số bốn, giơ tay lên. Thẻ cầu nguyện số bốn. Người nào đó có
thẻ cầu nguyện số bốn, xin vui lòng. Bà này ở đây. Tôi tin tôi biết
bà đó. Tôi không lầm. Tôi nghĩ tôi biết. Số bốn.

Số năm. Xoay lại phía sau chứ. Được rồi.

Số sáu. Thẻ cầu nguyện số sáu. Được rồi.

Số bảy. Thẻ cầu nguyện số bảy, quý ông đang đến.

Số tám.
204 Billy, con đi xuống và xếp hàng họ, để quý vị có chỗ để đứng,
hay điều gì khác.

Số chín. Ai có thẻ cầu nguyện số chín?
205 Quýbànày đây à?Được rồi. [Người chị ấy nói, “Số tám.”—Bt.]
Số tám. Được rồi.
206 Số chín, ai có thẻ cầu nguyện số chín? Nhìn xung quanh. Ai
đó có thể bị điếc. Số chín. Số chín. Họ đã đi ra ngoài không? Nhìn
quanh xem thử…Này, bất cứ ai mà có thẻ cầu nguyện trên tay,
nhìn chung quanh. Có thể ai đó không thể đứng lên. Thẻ cầu
nguyện số chín. Chúng ta khôngmuốn bỏ sót ai.
207 Có phải bà này ở đây có số chín không? [Người nào đó nói,
“Không, thưa anh.Mười bốn.”—Bt.] Nhìn xem.
208 [Người nào đó nói, “Hai mươi sáu. Hai mươi sáu.”—Bt.]
Không. Không. Đó là—đó là cách ở trên đó.
209 Số chín. Các bạn không lên, trừ khi số của bạn được gọi, nếu
bạn muốn. Số chín.
210 Tôi biết bà này. Bà Ford, bà có thẻ cầu nguyện số chín chứ?
Ai đó thấy. Có lẽ bà ấy không nghe được. Gene, vui lòng xuống
đây, một chút thôi, và xem thử về điều đó? Anh Fred, đến đây và
giúp Billy, một phút thôi. Được rồi.
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211 Sốmười, ai có sốmười? Số chín, sốmười?
212 Mọi người ở đâu? Được rồi. Thế thì, chúng ta sẽ bắt đầu với
những người này, có những số này. Được rồi.
213 Bây giờ, bao nhiêu người trong quý vị ở đó trong hàng cầu
nguyện biết tôi?Anh biết tôi, và anh ấy biết tôi. Được rồi.
214 Bao nhiêu người ở ngoài đó trong khán thính giả mà không
biết tôi? Và tôi không…Bạn biết rằng tôi không biết điều gì không
ổn với bạn, và tuy nhiên bạn bị đau? Hãy giơ tay lên. Được rồi.
Được rồi.
215 Bây giờ, bạn không biết tôi, và tôi không biết bạn, tôi muốn
bạn làm điều này. Tôi muốn bạn ngước lên lối này, và hành động
giống như người nữ này đã làm, trong khi chúng ta chỉ có hàng
cầu nguyện nhỏ này.
216 Bây giờ, hãy xem. Họ những người bị đau. Tôi không thấy
những người què, nhưng—nhưng những người này đau. Vậy thì,
nếu họ cần chữa lành, ồ, có một Người có thể chữa làm cho họ,
đó là Chúa Jêsus Christ, một Người. Vậy thì, Ngài chữa lành bằng
cách nào? Ngài làm điều đó bằng cách nào? Bởi vì quý vị tin rằng
Ngài đã làm điều đó, rằng bạn tin Ngài đã làm. Bây giờ, nếu Ngài
sống, thì Ngài vẫn là đấng chữa lành. Đúng vậy không? Hãy giơ
tay lên. Nếu Ngài vẫn sống, Ngài vẫn là đấng chữa lành. Đúng
vậy. Rồi, nếuNgài có thể chứngminh với bạn rằngNgài vẫn sống,
ở đây tối nay, nếuNgài có thể chứngminh với chínhNgài.
217 Bây giờ, Ngài không thể ở đây trong hình thể con người, bởi
vì thân thể củaNgài đang ngự bên hữuĐức Chúa Trời. Bao nhiêu
người biết điều đó? Và biết rằng Thánh Linh, mà ở trong Ngài,
quay lại đây bây giờ đang làm những công việc mà Nó đã làm
khi Nó còn ở trong Ngài, những gì Ngài đã phán. Được rồi. Vậy
thì, nếu như Ngài sẽ làm cùng công việc mà Ngài đã làm, trong
chúng ta.
218 Bây giờ, bạn nào không có thẻ cầu nguyện, và không biết tôi,
và hãy giơ tay lên, bạn nhìn lối này, và nói, “Lạy Chúa, con tin
rằngNgài đang ở trong đây, và conmuốnNgài chạmđến áoNgài.
Vì Kinh Thánh nói rằng Ngài là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm, ngay
bây giờ, mà có thể cảm thông sự yếu đuối của con. Con bị đau, và
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con cần lời cầu nguyện. Và conmuốn chạm vào áo Ngài. Thế thì,
Ngài phán qua Anh Branham và nói với con những gì phải làm.”
Chỉ—chỉ làmđiều đó, nhận raNgài có ở đây, hay không.

219 Ai là người đầu tiên trong hàng người cầu nguyện? Được rồi.
Có phải quý bà-…Đây, người đàn bà ngồi trong ghế ở đây phải
không? Được rồi. Được rồi.

220 Điều đầu tiên, tôi—tôi tin tôi—tôi không biết chị, tôi không
nghĩ. Chúng ta là những người xa lạ với nhau. [Người chị ấy nói,
“Vâng, chúng ta không biết nhau.”—Bt.] Chúng ta là nhữngngười
xa lạ. Được rồi. Bây giờ, đây là người phụ nữ mà tôi không biết.
[“CảmơnNgài, Chúa Jêsus.”] Tôi không biết gì về chị ấy. Chưabao
giờ nhìn thấy chị trong đời. [“Đúng. Cảm ơn Ngài, Chúa Jêsus.”]
Chị ấy là người xa lạ đối với tôi.

221 Và chúng ta ở đây như là một bức tranh, thật giống như ở
trong Kinh Thánh. Đây một người đàn ông và một người đàn bà
gặp nhau, giống như Tin lành Giăng 4, nếu bạn muốn đọc nó.
Chúa Jêsus gặp người đàn bà bên giếng. [Chị ấy nói, “Cảm ơn
Ngài, Chúa Jêsus.”—Bt.] Và Ngài chưa bao giờ nhìn thấy bà ấy, và
bà ấy không thấy Ngài, trước đó.

222 Vì vậy Ngài phán, “Hỡi người đàn bà, hãy cho Ta uống.” Ngài
đang làm gì? Tiếp xúc với linh của bà.

223 Và bà nói, “Thói thường người Do Thái không xin uống nước
người Sa-ma-ri như vậy. Chúng ta không có liên quan.”

Ngài phán, “Hãy đi gọi chồng ngươi, và đến đây.”

Bà thưa, “Tôi không có chồng.”

224 Phán, “Điều đó đúng. Ngươi đã có năm người chồng. Người
màngươi đang sống với không phải là chồng ngươi.”

225 Bà thưa, “Lạy Ngài, tôi nhìn biết rằng Ngài là một đấng tiên
tri. Bây giờ, chúng tôi biết, những người Sa-ma-ri chúng tôi,
chúng tôi biết rằng khi Đấng Mê-si đến, Ngài sẽ bảo cho chúng
tôi những việc này. Nhưng Ngài là Ai?”

Ngài đáp, “Ta làĐấng ấy, người đangnói với ngươi đây.”
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226 Và bà chạy vào, kể với cả thành phố. “Hãy đến, xem một
Người đã bảo tôi mọi đều tôi đã làm,” hay điều gì đó về bà. “Ấy
chẳng phải là chính ĐấngMê-si sao?”

[Người chị ấy nói, “CảmơnNgài, Chúa Jêsus.”—Bt.]
227 Ồ, nếu đó là dấu hiệu của Đấng Mê-si trong ngày đó, và Ngài
hôm qua, ngày nay, và đời đời không hề thay đổi, sẽ chẳng giống
như nó đã xảy ra lúc đó sao? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Ngài
chẳng đã làm giống như vậy sao? [“A-men.”]
228 Baonhiêungười trong quý vị ở trong tòa nhànày, là tội nhân,
hoặc không, sẽ tin điều đó nếu Ngài làm điều đó giống như vậy?
Hãy giơ tay bạn lên.
229 Bây giờ ở đây là bàn tay tôi. Theo như tôi biết, tôi chưa bao
giờ nhìn thấyngười phụnữnày trong cả đời tôi. [Chị ấy nói, “Cảm
ơn Ngài, Chúa Jêsus.”—Bt.] Chị ấy đang đứng ở đây, nói, “Cảm ơn
Ngài, Chúa Jêsus.” Chị ấy có thể làmột Cơ-đốc nhân. Chị ấy có thể
không phải.
230 Có nhiều người nói, “Cám ơn Ngài, Chúa Jêsus,” mà không
biết gì về Ngài. Nhiều người lắm. Thấy không? Ngài đã phán,
“Nhiều người sẽ đến với Ta, Ngày đó, nói, ‘Lạy Chúa, lạy Chúa.’
Ta chưa hề biết các ngươi bao giờ,” Ngài phán.
231 Vậy thì, nếu Chúa Jêsus hôm qua, ngày nay, và đời đời không
hề thay đổi, và Ngài ở đây giữa chúng ta, nếu tôi có thể hạ mình
xuống trước Ngài, để quy phục Ngài, thì Ngài làm việc qua tôi
giống như Ngài đã làm của Ngài…Đức Chúa Trời sẽ làm việc qua
tôi giống như Ngài đã làm qua Chúa Jêsus, với người đàn bà bên
giếng? Đúng thế không? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Vậy thì,
chúng ta đây này, cả hai chúng ta chưa bao giờ nhìn thấy nhau.
Điều đó làm cho tất cả chúng ta tin không? [“A-men.”] Nó làm
mạnh đức tin của bạn phải không? [“A-men.”] Rồi nếu Ngài ở
đây, nếu Ngài sống, thì Ngài vẫn là Cứu Chúa của bạn, vẫn là
người chữa lành của bạn. Đúng không? [“A-men.”] Vậy xem thử
Ngài sẽ không.
232 Bây giờ, Đức Chúa Trời ôi, điều này ở trong tay Ngài giờ này.
Phần còn lại thuộc về Ngài, vì chúng con biết rằng con người
không thể làm những việc này. Nó phải đến từ Ngài. Xin, Cha
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ôi, tối nay, vì sự ích lợi của những người đang ngồi ở đây, vì sự
vinh hiển của Phúc Âm, xin điều đó được nên, tối nay, Cha ôi,
hầu cho dân sự biết rằng Ngài vẫn là Chúa Jêsus Christ hôm qua,
ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi.
233 Và có lẽ sự—sự tối tăm mà có lẽ ở trong một số tấm lòng
của họ giờ này, không biết, đoán mò, đang tự hỏi, Ngài sẽ thật
đến và chiếu ra Sự Sáng đó không, thế thì, xin cho họ thấy Con
Đường đó, và di chuyển vào trong Ngài. Nếu họ đau ốm, xin cho
họ được chữa lành. Nếu họ bị hư mất, xin cho họ được cứu rỗi.
Chúng con sẽ thấy con đường trở lại bờ biển, khi Con dấy lên. Xin
nhậm lời, Chúa ôi. Xin cho “Mặt Trời công nghĩa mọc lên với sự
chữa lành trong cánh của Ngài,” và trải ra sự Hiện hữu lớn của
Ngài trên nơi này. Xin nhậm lời, Cha ôi. Chúng con cầu xin điều
đó vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, trong Danh Chúa Jêsus
Christ. A-men.
234 Tôimuốn các bạn cung kính, vì chúng ta nhận ra rằng chúng
ta không thể…Đây không là hội thánh chơi đùa. Đây là sự kêu gọi
sự Hiện diện của Đức Chúa Trời Toàn Năng vào trong tòa nhà
nhỏ này.
235 Bây giờ các bạn thấy tôi đang đứng ở đâu không? Có một
trăm nămmươi người ở đây. Tôi đã nói điều này trước hàng vạn,
và một trăm ngàn, và nhiều như năm trăm ngàn, vào một lần,
nơi mà họ đang ngồi đó với những người vô thần, những người
không tin, những người không tin đạo, những người điều khiển
rắn, vàmọi thứ khác. Ngài sẽ không sai.
236 Bây giờ, Ngài phải chứng minh rằng Ngài là Đức Chúa Trời
của Kinh Thánh, hay Ngài không phải là Đức Chúa Trời của Kinh
Thánh. Và nếu Ngài là Đức Chúa Trời của Kinh Thánh, thì Ngài
hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi, nếu
Ngài có thể nói với người đàn bà này bà ở đây vì điều gì. Tôi chưa
bao giờ thấy bà ấy. Hoặc, nói với bà điều gì đó bà biết tôi không
biết điều gì về. Nếu Ngài có thể nói với bà ấy bà ở đây vì việc gì,
giống như Ngài đã làm với người đàn bà bên giếng, nếu Ngài có
thể giải thích với bà điều gì đó mà bà ấy biết. Nếu tôi không biết
gì về bà ấy, và bà ấy không biết tôi, thì ở đây chúng tôi đang đứng
ở đây lần đầu tiên trong đời, chắc chắc điều đó sẽ làm bà rúng
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động rất nhiều, cho đến khi tất cả sươngmù đi khỏi bà. Xin Ngài
ban cho điều đó, là lời cầu nguyện của tôi.

237 Bây giờ, người phụ nữ ngồi đây được cầu nguyện cho, tôi
muốn mỗi người đều tin bây giờ. Bây giờ, không biết người phụ
nữnày, tôi sẽ chỉmuốnnói với chị ấy chỉmột lát, nhưChúa chúng
ta đã làm với người—người đàn bà ở bên—bên giếng, chỉ để tiếp
xúc với linh của bà ấy.

238 Bây giờ, chúng ta chắc là…Chúng ta chưa bao giờ gặp nhau
trước đây, nhưng Chúa biết chị, và Ngài biết tôi. Nếu Ngài có thể
nói với tôi chị đến đây vì điều gì, để hỏi tôi về, điều gì đó mà—
mà chị biết. Và tôi không biết gì về chị.

239 Này, nếu Ngài đã sai chị đến đây, và đã đưa tôi đến đây, để
có thể giải thích với chị, hoặc Ngài có thể nói qua tôi và nói với
tôi vì điều gì chị đến trên bục giảng này, điều đó sẽ làm cho chị
tin nhận Ngài chứ? [Người chị ấy nói, “Vâng, sẽ vậy.”—Bt.] Nó sẽ
khiến chị tin điều đó chứ? Vậy thì, tôi hiểu.

240 Và cử tọa nói họ sẽ tin. Vậy thì, chúng ta ở đây, sẵn sàng cho
điều gì đó xảy ra, nếu Đức Chúa Trời vẫn là Đức Chúa Trời. Cùng
việc mà Chúa Jêsus Christ đã làm!

241 Tôi có thể nhìn thấy người phụ nữ này bây giờ. Chị ấy muốn
tôi cầu nguyện cho đôi mắt của chị. Đôi mắt chị ấy có điều gì đó
không ổn. [Chị ấy nói, “Cảm ơn Ngài, Chúa Jêsus. Cảm ơn Ngài,
Chúa Jêsus.”—Bt.] Vậy thì, đó không phải là dự đoán. Đúng vậy.
[“Cảm ơn Ngài, Chúa Jêsus. Cảm ơn Ngài, Chúa Jêsus.”] Thị lực
của chị ấy đang làm chị ấy không ổn, và chị ấy muốn được cầu
nguyện cho, đôi mắt của mình. Đó là sự thật. Đó là…Nếu đúng
vậy, hãy vẫy chiếc khăn tay với họ, chị ơi. [“Ngợi khenDanhNgài,
Chúa ôi.”]

242 Bây giờ, tôi chưa bao giờ nhìn thấy chị ấy trước đây, trong đời
mình. Điì gì làm thế? Điều gì làm thế? [Chị ấy nói, “Cảm ơn Ngài,
Chúa ôi. Cảm ơn Ngài, Chúa Jêsus.”—Bt.] Chị ấy dường như là
một người rất tử tế. Các bạn nghĩ tôi đoán điều đó không? Được
rồi, chúng ta sẽ thấy. [“Lạy Chúa, chúng con ngợi khen Danh
Ngài, tối nay, Chúa Jêsus ôi.”] Bây giờ, quý chị…
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243 Để tất cả sự nghi ngờ có thể được lấy sạch ra khỏi hội thánh
này, từ nay về sau, để khi Anh Ruddell giảng rằng, “Đức Chúa
Jêsus Christ hômqua, ngày nay, và đời đời không hề thay đổi,” để
điều đó có thể được biết đến, bởi bục giảngnày,màChúaCứuThế
Jêsus đã biểu hiện vinh hiển của Ngài và đã chứng minh nó là
vậy. [Chị ấynói, “Vâng, lạy Chúa. CảmơnNgài, Chúa Jêsus.”—Bt.]

244 Bây giờ, vâng, tôi nhìn thấy chị ấy…Mắt chị ấy đang yếu dần
đi. Đó là chứng loạn thị trongmắt chị. [Chị ấy nói, “Cảm ơn Ngài,
Chúa Jêsus.”—Bt.] Thế thì, điều khác nữa, chị ấy có chuyện gì đó
không ổn với chị. [“Cảm ơn Ngài, Ôi Chúa Jêsus.”] Chị ấy đã có
một…Chị ấy đã có một ca phẫu thuật nào đó. [“Cảm ơn Ngài, Ôi
Chúa Jêsus. Ồ!”] Điều đó đã để lại một vết sẹo lớn. Chị ấy không
đến từ thành phố này. [“Cảm ơnNgài, Chúa ôi.”] Cũng không đến
từ bang này. [“Ồ!”] Chị ấy đến từ Kentucky. Đúng vậy. Và chị có
một đứa con gái chị muốn cầu nguyện cho nó. [“Cảm ơn Ngài,
Chúa Jêsus. Halêlugia! Halêlugia!”] Một bé gái, khoảng tám hay
mười tuổi. [“Ồ!”] Chị muốn cầu nguyện cho con gái đó bởi vì con
gái đó phải phẫu thuật. [“Cảm ơn Ngài, Chúa ôi. Cảm ơn Ngài,
Chúa Jêsus.”] Đó là CHÚA PHÁNNHƯVẬY.

245 Hãy xem thử điều đó đúng hay không. Điều đó đúng không,
chị ơi?Nếuđúng, xin vẫy chiếc khăn lầnnữa, chomọi người thấy.
[Chị ấy nói, “Cảm ơnNgài, Chúa Jêsus. Nó chỉ sáu tuổi.”—Bt.]” Đó
là một bé gái. Được rồi.

246 Chị tin rằng Đức Chúa Trời có thể nói cho tôi biết tên chị
là gì không? [Chị ấy nói, “Vâng, lạy Chúa. Vâng, Đức Chúa Trời
ôi.”—Bt.] Nếu Đức Chúa Trời…Ở đây, tôi sẽ tỏ cho chị một điều
khác. Ở đây đến một người đàn ông, đang đứng bên cạnh chị,
đó là chồng chị. [“Cảm ơn Ngài, Chúa Jêsus. Cảm ơn Ngài, Chúa
Jêsus.”] Người ấy đang ngồi ngay phía sau chị đây. Đúng thế.
[“Cảm ơn Ngài, Chúa Jêsus. Cảm ơn Ngài, Chúa Jêsus.”] Anh ấy
cũng cần sự chữa lành. Anh ấy bị bệnh thấp khớp. Đúng thế.
[“Cảm ơn Ngài, Chúa Jêsus.”] Anh tên là Camper. [“Cảm ơn Ngài,
Chúa Jêsus.”] Đúng thế. Và anh đến từ Kentucky. Đi về Kentucky,
và nhận lãnh…Lấy chiếc khăn tay đó và đặt trên đứa trẻ. [Chị ấy
kêu lớn, “Ồ!”] Hãy tin bằng cả tấm lòng, không có phẫu thuật. A-
men. Chị tin với cả tấm lòng không? [“Ồ!”]
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247 Đó gần như làmột bộ bách khoa toàn thư của cuộc đời người
đàn bà này. Tôi giữ tay tôi, tôi chưa bao giờ gặp chị ấy trước đây,
trong đời. Đúng.
248 Bây giờ, xem nào, anh ấy chạm cái gì? Anh ấy đã làm gì? Anh
đã chạm vào Thầy Tế Lễ Tối Cao. Anh đã chạm vào Đấng mà có
thể cảm thông sự yếu đuối của chúng ta. A-men.
249 Bây giờ, sự chữa lành là chứng cớ của chính Đức Chúa Trời,
sự Vinh hiển của Chính Ngài. Được rồi.
250 Chị, tôi tin rằng chị là người lạ đối với tôi. Tôi không nghĩ là
tôi biết chị. Đức Chúa Trời biết chị. Nếu Chúa tỏ cho tôi những
nan đề của chị là gì, hoặc chị muốn gì; là bệnh tật, nhà cửa, hay
có thể là bất cứ điều gì; chị sẽ tin bằng cả tấm lòng mình, phải
không, chị? [Chị ấy nói, “Ồ, vâng.”—Bt.] Bây giờ, đây làmột người
phụ nữ khác mà tôi không biết, và chị ấy cũng không biết tôi.
Chúng tôi hoàn toàn là những người lạ với nhau. Đây là lần đầu
tiên chúng tôi gặp nhau, trong đời. Nhưng, nếu như Đức Thánh
Linh có thể đến, sự Hiện diện đến trong đây ngay bây giờ và nói
cho chúng ta biết điều gì đó về người nữ này!
251 Bây giờ, để chữa lành chị, tôi không thể làm điều đó. Đức
Chúa Trời đã làm điều đó khi Ngài đã chết ở Đồi Sọ. Nếu chị ấy là
một tội nhân, tôi không thể cứu chị ấy. Bởi vì, Chúa Jêsus đã làm
điều đó tại…Điều đó đã được hoàn thành rồi. Nhưng Ngài có thể
đến trong sự Hiện diện của sự Hiện hữu Ngài, để tỏ rằng Ngài
vẫn sống, và những công việc của Ngài vẫn thật, để làm cho nó
có thật với chúng ta, nếu chúng ta có thể tin điều đó.
252 [Một anh em kêu la lớn tiếng và hội chúng thật vui
mừng—Bt.]
253 “Nếu các ngươi có thể tin, mọi sự đều có thể được.” Nếu bạn
có thể chỉ tin bây giờ. Hãy có đức tin nơi Đức Chúa Trời. Đừng
nghi ngờ.

Bây giờ, người nào đó cảm thấy dễ chịu. Thật sự, điều đó
tốt lắm.
254 Tôi đã đi xuống khắp bang Kentucky, ngày nọ, tôi nghe nói
một người đàn ông đến gần bụi cây, hét toáng lên. Tôi nói, “Người
đó có…Chuyện gì xảy ra với người đó vậy?”
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Nói, “Ông ta chỉ uống rượu và cảm thấy dễ chịu.”

255 Người này cũng vậy, nhưng anh ấy say thức uống khác. Chỉ
say và cảm thấy dễ chịu. Đúng thế. “Không phải say bởi rượu
mạnh, nhưng say Thánh Linh,” Kinh Thánh đã nói.

256 Bây giờ, người đàn bà này ở đây, là một người lạ, nếu Đức
Chúa Trời có thể nói cho chị ấy nan đề của chị là gì, hoặc điều gì
đó về chị, mà chị biết rằng tôi không biết, hãy để chị ấy là người
làm chứng, chị ấy sẽ biết điều đó có đúng, hay không. Đúng chứ,
thưa chị? Nó sẽ giúp chị nếu Đức Chúa Trời làm thế không? Nào,
để chữa lành chị, chị ơi, nếu tôi có thể làm được điều đó, tôi sẽ
làm, nhưng tôi không thể. Tôi chỉ làmột con người.

257 Nhưng người phụ nữ ở đây cần được cầu nguyện cho. Chị ấy
bị bệnh sỏi mật. Đúng thế. Và chị cũng bị bệnh đái đường nữa.
Đó là những gì mà chị cần được cầu nguyện, phải không, chị ơi?
Nếu đúng như vậy, hãy giơ tay lên, đểmọi người có thể nhìn thấy.
Chị tin là Đức Chúa Trời có thể nói cho tôi biết chị là ai không?
Điều đó giúp ích chị không? Có chứ? Thế thì, Bà Johnson, hãy
quay về và ngồi vào chỗ của mình, và được chữa lành, nếu chị
tin điều đó, trong Danh của Chúa Jêsus.

258 Nếu chị không thể tin được, tôi không biết điều gì sai. Có điều
gì đó không ổn. Chị không thấy à? Con Sự Sáng đang chiếu sáng.
Điều đó giống như điềumà Chúa Jêsus Christ đã làm.

259 Tôi biết người đàn ông này. Tôi là…Mẹ vợ của anh ấy ở đây.
Và—và tôi biết vợ của anh ấy. Tôi đã không gặp anh ấy lâu, lâu
lắm rồi. Tên anh ấy là JamesMorris. Nhưng tôi không biết anh ấy
ở đây vì điều gì. Tôi không biết là có điều gì không ổn với anh ấy.
Tôi không gặp Jim lâu rồi. Nhưng tôi…Anh ấy đã biết tôi từ khi
tôi còn bé. Nhưng, Jim, nếu Chúa tỏ cho tôi biết anh đến đây vì
điều gì, anh sẽ tin nhận điều đó, khi có-…anh tin, thế thì, anh sẽ
có được những gì anh cầu xin? [Anh ấy nói, “A-men.”—Bt.] Anh
ở đây vì con trai. [“A-men.”] Đó là một tình trạng tâm thần. [“A-
men.”] Anh tin rằng cậu ấy sẽ được chữa lành không? [“A-men.”]
Hãy đi và tin điều đó, vậy. [“A-men.”] Chỉ tin mà thôi, với cả tấm
lòng. (Nghĩ tôi phải đến gần, Anh Jim.)
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260 Tôi biết người phụ nữ này. Chị ấy là vợ của người bạn rất
thân của tôi. Tên chị là Himmelheber. Tôi đã gặp chị trong một
cửa hàng, ở đây, cách đây không lâu. Tôi không biết chuyện gì
không ổn với chị. Tôi biết chị. Tôi biết chồng chị. Chồng chị và tôi
cùng chơi với nhau, thuở nhỏ. Và anh ấy đã học, tôi tin là, một
người chữa bệnh bằng phương pháp nắn khớp xương, là người
chữa bệnh bằng phương pháp nắn khớp xương. Đúng vậy. Và
tôi…thật sự biết điều gì không ổn với chị. Nhưng nếu Chúa sẽ tỏ
cho tôi…

261 Bây giờ, Bà Himmelheber, vì cớ—cớ—cớ—cớ Gilbert, và vì
em gái của cậu ấy mà tôi thường đi với, nếu vì—vì cớ họ, nếu
tôi có thể chữa lành cho chị, tôi sẽ làm điều đó, nhưng tôi không
thể. Nhưng Ngài sẽ làm, nếu chị tin sẽ bây giờ. Và nếu Ngài để
cho chị biết rằng—rằng…Dĩ nhiên, tôi biết tên chị. Và tôi biết
chị từ lâu, nhưng tôi không biết chị có chuyện gì không ổn. Nếu
Chúa sẽ cho tôi biết chuyện gì không ổn với chị, chị sẽ tin Ngài,
vì việc chữa lành cho chị chứ? [Chị ấy nói, “Tôi tin.”—Bt.] Nan
đề của chị chính là chứng viêm khớp. [“Đúng.”] Tôi thấy chị kiên
quyết, cố gắng ra khỏi giường, vào buổi sáng. Đúng hoàn toàn.
Được rồi. Hãy về nhà và tiếp nhận sự chữa lành của mình, Bà
Himmelheber. Chúa là Đức Chúa Trời khiến chị khỏemạnh. Hãy
tin bằng cả tấm lòng.

262 Xin Chúa ban phước cho chị. Các bạn có tin bằng cả tấm lòng
không? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Hãy có đức tin nơi Đức
Chúa Trời. Được rồi.

263 Đây là một quý bà. Nhìn đây, chị ơi. Không, tôi không biết
người phụ nữ này. Tôi cho rằng chúng tôi không biết nhau.
NhưngĐứcChúaTrời biết chúng tôi, đúng không? Chúng ta được
sinh ra, cách xa nhau nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên
chúng ta gặp nhau, như tôi biết về, hay chị biết về. Đây là lần đầu
tiên của chúng ta. Các bạn có thể nhìn thấy chị ấy lắc đầu. Đúng
vậy. Đây là lần đầu tiên tôi từng gặp người phụ nữ này, trong đời
tôi. Nhưng—nhưng Đức Chúa Trời biết cả hai chúng ta. Ngài đã
biết chúng ta từ khi chúng ta còn là những đứa trẻ. Ngài đã biết
chúng ta. Ngài đã biết chúng ta trước khi thế gian này được hình
thành. Ngài đã biết chúng ta sẽ đứng ở ngay đây, tối nay.
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264 Ngài đã biết việc tình cờ này sẽ xảy ra, thậm chí trước khi có
một—một bom nguyên tử hay hạt nhân. Ngài—Ngài đã biết điều
đó, Ngài, bởi vì Ngài là. Ngài là vô hạn. Ngài biết mọi điều trước
khi thế giới này được hình thành. Ngài biết mọi sự mà đã từng
xảy ra. Ngài biết mọi con muỗi, mọi lúc mà nó nhắm mắt. Ngài
biết mọi thứ, bởi vì Ngài là vô hạn. Hiểu không? Và bạn không
thể giam giữ vô hạn với bất kỳ điều gì. Ngài chỉ…Ngài là…Đó chỉ
là sự hoàn hảo của sự hoàn hảo, đã ngự ở trong. Ngài chỉ đến.
Chỉ thế thôi. Hiểu không?

265 Bây giờ, nếuNgài có thể nói cho tôi biết nan đề của chị, thì chị
sẽ tin bằng cả tấm lòng không? [Người chị ấy nói, “Chúa ôi!”—Bt.]
Chị sẽ tin, bằng cả tấm lòng chứ? [“Vâng.”] Được rồi.

266 Chị đang bị đau tim là điều chị muốn được cầu nguyện cho.
Tim. Đúng vậy.

267 Bây giờ, điều gì khác trên tấm lòng chị, dầu vậy. Đấy, tôi đã
nắm được điều đó. Thấy không? Chị nghĩ, “Ông ấy sẽ quay lại
với tôi trước khi ông ấy nói điều này không?” Không. Tôi sẽ nói
với chị. Chị đến đây vì một thanh niên, con trai chị. Đúng vậy. Và
con trai đó không ở đây. [Chị ấy nói, “Không.”—Bt.] Con trai đó
thì ở Ohio. [“Vâng.”] Cậu ở trong bệnh viện lao phổi. [“Vâng.”] Bị
lao phổi. [“Vâng.”] Và cậu ấy không được cứu. Và chị đang cầu
nguyện cho linh hồn cậu ấy, và vì sự hồi phục của cậu ấy. CHÚA
PHÁN NHƯ VẬY.

268 Tôi thách chị kiểm tra lại, và thấy điều đó đúng, hay không.
Điều đó đúng. Phải không, chị? [Chị ấy nói, “Vâng, thưa anh. A-
men.”—Bt.] Đó là sự thật. [“Vâng.”] Được rồi. Tôi không thể chữa
lành. Chị tin chứ? [“Vâng, thưa anh.”] Thế thì đi về và tiếp nhận.
Ngay khi chị đã tin nó, điều đó thật chính xác là những gì chị sẽ
nhận lãnh. Hãy đi, trong Danh Chúa. A-men.

269 Các bạn tin bằng cả tấm lòng chứ? [Hội chúng nói, “A-men.”]
Thấy không? Ngài, sự…Ồ, Ánh Sáng đang chiếu. Chúng ta biết
bây giờ chúng ta đang ở đâu. Chúng ta đang ở trong sự Hiện diện
của Chúa Jêsus.

Các bạn nói, “Ông ấy đang đọc tâm trí của bạn.”
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270 Được rồi. Tôi sẽ không nhìn ngay cả người phụ nữ này. Đặt
tay chị lên tay tôi, chị ơi. Nếu Chúa nói cho tôi biết cách này,
hãy xem cách này, chị có chuyện gì không ổn, chị sẽ tin điều đó
chứ? [Chị ấy nói, “Vâng.”—Bt.] Và tin rằng chị sẽ được chữa lành
chứ? [“Vâng.”] Nó ở trong lưng của chị. Đúng thế. Nếu đúng vậy,
hãy lấy tay chị ra khỏi tay tôi. [“A-men.”] Hãy đi, được chữa lành.
Chúa Jêsus Christ khiến chị khỏemạnh.Hiểu không?Được rồi.
271 Ngài là—Ngài thật sự là Chúa Jêsus, hôm qua, ngày nay, và
cho đến đời đời không hề thay đổi. Được rồi.
272 Người đàn ông này đang tiến lên, anh muốn được chữa lành
bệnh viêm khớp. Anh tin rằng Chúa sẽ chữa lành cho anh chứ?
[Anh ấy nói, “Vâng.”—Bt.] Hãy trở về và được khỏe mạnh. Điều
đó thật là đơn giản. Chỉ tin nó. Hãy trở về chỗ ngồi và nói, “Tôi
tin với cả lòng mình, với cả tâm trí mình.” Anh sẽ khỏe lên. Chỉ
tin nó với cả tấm lòng. Đừng lo lắng. Được rồi, thưa anh.
273 Người đàn bà này ở đây, dĩ nhiên, các bạn thấy bà ấy đang
run. Bà ấy bị chứng tê liệt. Có thể có điều gì đó không ổn. Hãy
xem nào. Vâng, thưa quý vị. Bà ấy bị bệnh đái đường. Mẹ có tin
Đức Chúa Trời sẽ chữa lành cho mẹ bệnh đái đường đó không,
thưa mẹ?
274 Lạy Chúa là Đức Chúa Trời, chúng con định tội điều ác
này, trong Danh Chúa Jêsus Christ. Xin cho bà ấy được chữa
lành. A-men.

Hãy quay lại chỗ ngồi và khỏe lên, chị ơi.
275 Anh chị em tin bằng cả tấm lòng không? [Hội chúng trả lời,
“A-men.”—Bt.]
276 Còn anh, đang ngồi đó? Anh tin không? Anh tin tôi là tiên tri
của Đức Chúa Trời không? [Hội chúng la lớn vui mừng và nói,
“A-men.”—Bt.] Đó là…Nếu các bạn có thể tin.
277 Các bạn nào không có thẻ cầu nguyện, các bạn nào mà—mà
bị đau và có nhu cầu, hãy có đức tin nơi Đức Chúa Trời. Các bạn
có thể tin điều đó. Được rồi.
278 Anh mang cậu bé đó đến để chữa lành. Nó ở trong lưng cậu
ấy. Đúng vậy. Cậu ấy đang bị què. Anh tin rằng anh có thể mang
cậu bé trở về Arkansas, và cậu bé sẽ khỏe lên, và cậu ấy ổn cả
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chứ? Anh muốn họ từ bỏ hút thuốc, và nói, “Tôi sẽ bỏ,” và là…
và—và hầu việc Chúa và làm những gì đúng không? Anh sẽ làm
gì? Được rồi. Được rồi. Thế thì hãy đi, đặt tay anh lên đứa bé giờ
này, trong khi anh đang đứng đó. Nguyện Chúa là Đức Chúa Trời
trên Trời chữa lành đứa bé. Và làm cho nó…

Tôi thách thức anh tin.

279 Cómột phụ nữ đang ngồi ở đây, nhìn với đôimắt nhìn xuống,
đangnhìn, nhìn vào tôi. Chân chị không ổn. Đúng thế. Chị tinĐức
Chúa Trời có thể nói cho tôi biết chị là ai không? Chị tin tôi chứ?
Bà Worley. Được rồi, thưa quý vị, điều đó hoàn toàn chính xác.
Tôi chưa bao giờ gặp chị trong đời. Đó là chồng chị đang ngồi
đằng sau chị ở đó. Anh ấy là thầy giảng. Tôi chưa hề gặp anh ấy
trong đời, nhưng đó là sự thật.

280 Anh tin Đức Chúa Trời có thể nói cho tôi biết chuyện gì xảy
ra với anh không, thưa anh? Anh đang có một chỗ trên mặt, anh
không biết đó có phải là ung thư không, không biết đó là cái gì.
Cũng có, một vết đứt. Đúng vậy. Anhmuốn được chữa lành. Điều
đó là đúng, ÔngWorley. Được rồi. Anh tin bằng cả tấm lòngmình
không? [Người anh đó nói, “Có.”—Bt.] Thế thì hãy đi và nhận sự
chữa lành của anh, trong Danh Chúa Jêsus. Chính là điều đó.
Đúng thế.

281 Còn đôi mắt của anh? Anh tin rằng Đức Chúa Trời sẽ khiến
anh khỏe lại, phía sau đó, đang ngồi đó nhìn tôi chăng? Được rồi.
Nếu anh tin bằng cả tấm lòng mình. Chỉ có đức tin nơi Đức Chúa
Trời, đó là tất cả anh phải làm.

282 Ồ, chao ôi! Nó đang xảy ra khắp trên, bây giờ, nếu anh có thể
cứ tin điều đó. Thật đang trở nên có rất nhiều ở đây bây giờ, mọi
người đang cố gắng tin. Bây giờ anh có tin rằng Ngài là Con Đức
Chúa Trời không? Anh tin Ngài hôm qua, ngày nay, và cho đến
đời đời không hề thay đổi không?

283 Bây giờ, cómột người ở đây không biết Ngài như là Cứu Chúa
của anh, và anhmuốn được cứu phải không? Anhmuốn điều đó
chứ?Anh chưabao giờ nhậnđượcĐứcThánhLinh, và anhmuốn
đến và ở trong Đấng Christ, để anh có thể là một người tin phải



CHÚNG TA SẼ ĐI THEO AI? 47

không? Hãy đưa tay lên, nếu anh nói, “Tôi muốn…” Chúa ban
phước cho anh. Hãy đến đây tại bàn thờ, ngay bây giờ.

284 Chơi đàn cho chúng ta ở đó, một chút, trước khi chúng ta
kết thúc.

285 Tôi mời các bạn, đến đây, tại bàn thờ ở đây. Tiến lên ngay
đây và quì gối xuống. Chính là điều đó, anh chàng trẻ tuổi. Đứng
thẳng lên. Đến đây, cô bé. Conmà…Nhìn vào cậu bé này. Điều đó
phải là xấu hổ với người nào đó. Conmuốn đi qua, ở phía trước?
Con muốn đến gần với Ngài? Hãy đến ngay bây giờ. Đến ngay
lên. A-men. Tiến lên đi nào trong sự Hiện diện của Thánh Linh.
Đúng vậy, anh à. Tiếp đi, nào. Mời anh tiến lên đây và quỳ xuống,
trước khi sự hầu việc chữa lành tiếp tục. Tiến lên đây bây giờ và
được chữa lành trong linh hồn, rồi nhìn xem chuyện gì xảy ra.
Đến trong Đấng Christ.

286 Ngài là Đường Đi, Chân Lý, Sự Sáng. Không đến với ai, ngoài
ra Ngài. Nói, Giám Lý, Báp-tít, Trưởng Lão, Lutheran, bất kỳ bạn
là ai, mà chưa nhận lãnh Thánh Linh, bây giờ là lúc để làm việc
đó. Hãy tiến lên nào, và đến với Đấng Christ. Bạn sẽ tự hỏi ở Đây.
Bạn sẽ không biết làm cách nào để giữ được Nó. Bạn sẽ không
hiểuNó, trừ khi bạnnhậnđược ThánhLinh.Hãyđếnbây giờ.

287 Nếu tôi nói Sự thật, Đức Chúa Trời đã phán với tôi. Đức Chúa
Trời đã nói qua tôi. Tôi đã nói Sự thật. Ngài là Con Đường duy
nhất. Ngài là Nền Tảng duy nhất. Ngài là sự cứu rỗi duy nhất.
“Không có sự cứu chuộc trong danh nào khác được ban cho ở
dưới Trời, ngoài Danh Chúa Jêsus Christ.” Mời bạn đến, tin nhận
Ngài giờ này?

288 Bao nhiêu người sa ngã ở phía sau đó, muốn đến đây, quỳ
gối giờ nầy? Các bạn sa ngã và đi cách xa Đức Chúa Trời, các bạn
đến ngay bây giờ chứ? Đến ngay đi. Đây là thì giờ.

289 Nào hãy xem. Nếu bạn bác bỏ điều này, tôi không biết có, bất
cứ bạn nào, hy vọng nào cho bạn, hay không. Bây giờ, tôi không
nói điều đó bởi vì tôi đang đứng ở đây. Nhưng tôi đang nói với
bạn, thưa các bạn, Đức Chúa Trời có thể làm thêm điều gì nữa?
Đây là thì giờ. Đây là giờĐức ChúaTrời đang phánvới dân sự.
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290 Đúng vậy, thưa chị. Đúng vậy, thưa các chị. Đến ngay đây.
Đây là lúc. Đây là thì giờ của các bạn. Các bạn sẽ không bao giờ
gần Ngài hơn, cho đến khi bạn chết và đi trong sự Hiện diện của
Ngài. Ngài đang ở ngay đây, đang chứng minh chính Ngài vẫn
sống. Mời bạn đến chứ?

Ô Chiên Con của Đức Chúa Trời, tôi đến! Tôi
đến!

Thật như tôi đây, không cách chi bào chữa đâu,
Chỉ Huyết của Ngài đã đổ thay tôi,
Và khi tôi đến, tôi sẽ tin,
Ô Chiên Con của Đức Chúa Trời, tôi đến! Tôi
đến!

Thật như tôi đây, chẳng chờ đợi đâu
Để gội sạch vết uế linh hồn…

291 Họ có một vết đen đậm, là không tin. Hãy đến. Đây nầy. [Hội
chúng cầu nguyện lớn tiếng—Bt.]

Nhờ Huyết Ngài, tội khiên tiêu biến,
Ô Chiên Con của Đức Chúa Trời, tôi đến! Tôi…

292 Làm thế nào bạn có thể quay bỏ Ngài, sau khi Ngài đến qua
các Lời, đến trong Người, để bạn biết rằng Ngài ở đây, đang nói
với bạn, đang nói với bạn bây giờ? Tiếng nói nhỏ nhẹ đó đang
nói với bạn. Đó là Đức Chúa Trời. Ngài muốn bạn đến. Chúng
ta không còn nhiều thì giờ hơn nữa ở gần đây, thưa các bạn.
Chúng ta sắp rời khỏi đây. Mời các bạn đến và quì gối với nhóm
người này? Nói, “Đức Chúa Trời ôi, xin thương xót tôi. Giờ nầy tôi
muốn tin nhận Đấng Christ. Tôi muốn được sanh lại. Tôi muốn
được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Tôi muốn điều gì đó chân thật.
Tôi muốn được chân thật.”
293 Tiến đến, ngay bây giờ, quanh bàn thờ, khi chúng ta hát câu
tiếp theo này. Mời bạn đến bây giờ trong khi chúng ta đến? [Hội
chúng tiếp tục cầu nguyện lớn tiếng—Bt.]
294 Bây giờ,một số trong những Cơ-đốc nhân tốt anh emhãy tiến
lên đây, chung quanh họ. Một số người đau hãy đến, cũng, quỳ
gối xuống. Một số anh em là Cơ-đốc nhân, tiến đến và quỳ gối với
những người này, khi chúng tôi cầu nguyện.
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…tiếp nhận,
Phóng thích, thứ tha, tiếp rước vô nhà;
Bởi vì…

Bạn đến với họ, hỡi tội nhân. Đến với họ, hỡi bạn.

…đến với Ngài,
Ô Chiên Con của Đức Chúa Trời, tôi đến!

Đến ngay trong đây…?…

Thật như tôi đây, chẳng chờ đợi đâu
Để gội sạch vết uế linh hồn,
Nhờ Huyết Ngài, mọi tội lỗi tiêu biến,
Ô Chiên Con của Đức Chúa Trời…

295 Bạn sẽ bỏmất ơn phước nếu bạn không đến. [Hội chúng tiếp
tục cầu nguyện lớn tiếng—Bt.]

Thật như tôi đây, Ngài sẽ tiếp nghinh,
Phóng thích, thứ tha, gội sạch, tiếp rước vô
nhà;

Nhờ Huyết Ngài mọi tội lỗi tiêu biến,
Ô Chiên Con của Đức Chúa Trời, tôi đến! Tôi
đến!

296 Được rồi. Xin để toàn thể hội thánh bây giờ cúi đầu. Mọi
người, trong hàng cầu nguyện, cầu nguyện cho những người này
xung quanh bàn thờ, từng người vàmỗi người.

297 Mọi người ở đây tại bàn thờ, bây giờ, các bạn tiến lên trên
nền tảng của Huyết đã đổ ra. Các bạn đến đây để nhận lãnh Đức
Thánh Linh. Các bạn đến để được tha thứ tội lỗi của mình; Đức
Chúa Trời, Đấng công bình và sẵn lòng.

298 Sẽ có nước đang chờ đợi. Các bạn có thể đến hồ, ngày mai,
để chịu phép báp-tem, tại hội thánh, nếu mục sư muốn mang
bạn đến đó.

299 “Hãy hối cải, ai nấy trong anh em, phải nhân danh Đức Chúa
Jêsus Christ chịu phép báp-têm để được tha tội mình, rồi sẽ nhận
lãnh sự ban cho của Đức Thánh Linh.”
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300 “Trong khi Phi-e-rơ nói những lời này, Đức Thánh Linh đến
trên họ là những người nghe Điều đó, vì người ta đã nghe họ nói
tiếng lạ.”
301 Đức Chúa Trời của Thiên đàng, Đấng đã ở cùng các sứ đồ,
Đấng làĐức Chúa Trời đời đờimãimãi, Ngài ở đây tối nay.

[Hội chúng tiếp tục cầu nguyện lớn tiếng—Bt.]
302 Bây giờmọi người cúi đầu trong sự cầunguyện.Mọi người cứ
lớn tiếng và cầunguyện, trong khimục sưhướngdẫn chúng ta.

Anh Ruddell. Được rồi. 
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