
DẤU ẤN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

 …?…chỉ là kiểu cổ điển mà chúng ta đã từng có nhiều năm
trước, và chúng ta rất biết ơn vì điều đó. Và tôi đánh giá cao

phần hát bổ sung này, tất cả bài hát, và những bài hát đặc biệt
này. “Khi tôi đã đi hết dặm đường cuối cùng; nghỉ ngơi vào cuối
ngày.” Đó là nơi, có lẽ, chỉ cần ngồi ở đây, khi họ hát nó, nhìn ra
ngoài và thấy mặt trời đang lặn; tất cả những con chim đều hót
du dương và nhẹ nhàng, tất cả sắp kết thúc và họ đã đi vào sự
nghỉ ngơi, để sángmai thức dậy chomột ngàymới.

2 Và đó cũng là cách xảy ra với cuộc đời; những ngày làm việc
sẽ chóng qua, và chúng ta được ngã mình trên chiếc ghế dài. Tôi
thích nói chuyện với Ngài ngày hôm đó, chỉ nói chuyện với Ngài.
Gomhết áo quần xung quanh tôi, rồi bước vào phòngngủ.

3 Biết điều này, như Thánh Phao-lô xưa đã nói về, “Tôi biết
Ngài trong Quyền phép sự sống lại của Ngài.” Đó là, khi Ngài gọi
nhiều người ra khỏi vòng kẻ chết, tôi sẽ được gọi ra cùng với họ.
“Được biết Ngài trong Quyền phép sự sống lại của Ngài.” Không
phải biết Ngài bằng lời nói hay bằng việc làm, nhưng biết Ngài
trong Quyền phép sự sống lại của Ngài. đó là một niềm hy vọng
lớn lao của chúng ta—chúng ta tối hôm nay, và niềm hy vọng
duy nhất mà chúng ta có, là trong sự…sự phục sinh diệu kỳ đó
của Đức Chúa Jêsus chúng ta; và sự sống lại sơ khởi của chúng
ta mà chúng ta hiện có bây giờ, từ sự chết đến với Sự Sống, bởi
chúng ta có Sự sống Đời đời qua Chúa Jêsus Christ.

4 Sự chờ đợi, và sự chờ đợi đầy vinh hiển, của toàn cõi thiên
nhiên, cho đến ngày đó khi Ngài sẽ đến lần thứ hai, từ trên Trời,
Đấng mà Đức Chúa Trời sẽ sai đến theo kỳ hẹn. Và rồi những
thân thể phàm trần này, mà bây giờ chúng ta đang thở than ở
trong nó, sẽ nhận lấy sự bất tử, “Chúng ta sẽ được biến hóa và
làm nên giống như thân thể vinh hiển của Chính Ngài, vì chúng
ta có thể thấy Ngài đúng nhưNgài hiện có.”

Rồi tội lỗi và nỗi buồn, tội lỗi và sự chết của thế gian đen tối
này sẽ chấm dứt,
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Trong triều đại vinh quang này với Chúa Jêsus củamột ngàn
năm bình an.

5 Chim chóc đang chờ đợi điều đó. Cây cối đang chờ đợi điều
đó. Tất cả thiên nhiên đang oằn mình và khóc, chờ đợi thời gian
đó, đang than thở để đượcmặc lại.

6 Con gái nhỏ của tôi, một lúc trước, đã hỏi tôi một câu. Nó nói,
“Bố ơi, trái đất này trông giống như thế nào khi Đức Chúa Trời
đi qua nó?”

7 Tôi đã nói, “Nó thật đẹp, con à. Nó thật đẹp.” Và tôi đã nói,
“Một ngày nào đó nó sẽ lại như vậy, khi sự rủa sả được lấy đi. Và
rồi chúng ta sẽ…Nó sẽ trở nên giống như lúc ban đầu, một lạc
viên tuyệt đẹp của Đức Chúa Trời.”

8 Bây giờ, đi thẳng vào công việc. Tôi đang nghĩ bây giờ, đêm
đầu tiên…Đây là đêm thứ ba trong kỳ nhóm phục hưng nhỏ của
chúng ta. Và chúng ta không có chiến dịch chữa lành. Điều đó chỉ
để thư giãn, chỉ bày tỏ cảm xúc của chúng ta, và giảng Phúc Âm
theo phương cách cổ xưa; cùng một Phúc Âm mà tôi đã giảng
dạy ở đây, nhiều, nhiều năm trước đây, không thay đổi chút nào.
Đúng vậy, chỉ là cùngmột Phúc Âm, khôngmột chút đổi mới hay
đánh bóng; chỉ cùngmột Phúc Âm.

9 Từ trong những buổi nhóm, là phi hệ phái, trên căn bản là
dựa trên điều ở trong thính phòng và nhiều người của nhiều
giáo phái khác nhau đến nhóm lại với nhau, anh chị em hãy giữ
chínhmình thoát khỏi Giáo lý; khỏi tất cả ngoại trừ sự chữa lành
Thiêng liêng, và, dĩ nhiên, việc tiếp nhận Đức Chúa Jêsus. Nhưng
khi anh chị em ở trong nhà mình, giống như hội thánh nhà ở
đây, anh chị em thật cảm thấy giống như mình đang cởi cổ áo
củamình ra, và đơn giản chỉ giảng những gì mà anh chị em nghĩ
là đúng, và thật vậy.

10 Và nhiều lần, ở trong đây, chúng tôi đã, nhiều lần, nhiều
người bất đồng. Chúng ta không thể trông đợi mọi người đều
đồng ý với chúng ta về những sự Dạy dỗ của hội thánh chúng
ta và những điều mà chúng ta có. Nhưng chúng ta có lẽ có điều
tương tự, như mục sư của anh chị em đã giảng, nhưng ông ta
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vẫn là người anh em của tôi. Đừng xem thường điều đó. Và mỗi
người nhìn vấn đề theo những góc nhìn khác nhau.

11 Và trong tuần này, thấy rằng tôi phải hủy bỏ một tuần ở
Canada, vì cớ một trận bão tuyết, ồ, điều đó cho tôi đặc ân được
đến đây với đền tạm này để có kỳ nhóm phấn hưng trong vài
đêm, mà tôi đã hứa khi tôi rời đi. Và tôi đưa ra, rằng không có…
“không phải là một buổi nhóm chữa lành; chỉ để rao giảng Phúc
Âm.” Chỉ…Và về điều này, nhận thấy, tôi nghĩ có lẽ chúng ta phải
mất vài đêm để nói đến Bảy Thời đại Hội thánh. Vì tôi thật sự tin
rằng chúng ta đang ở trong thời đại cuối cùng, ngày cuối cùng,
ngay trước sự Đến của Đức Chúa Jêsus.

12 Tôi luôn cố gắng cân nhắc bản thân, nhà thờ nhỏ ở đây, bất
cứ nơi nào tôi đang nói, bởi vì Chúa tốt lành của Thiên đàng,
cũng đã ban cho tôi một chút chức vụ, về khía cạnh siêu nhiên,
như anh chị em hiểu. Và mọi người tin vào lời anh em, và—và
tôi cũng vậy—tôi phải rất cẩn thận với những tuyên bố mà tôi
đưa ra. Bởi vì, nếu Đức Thánh Linh đã công nhận quyền phép
của khải tượng và sự phân biệt này, mà là điều không thể thắc
mắc, và họ nghe anh em nói, họ cảm thấy rằng anh em cómột số
quan niệm về những gì anh em đang nói, nếu không Đức Chúa
Trời sẽ không bao giờ ban phước trên một lỗi lầm và ban phát
nó ra như thế. Hiểu không? Vì vậy, anh em phải rất cẩn thận, và
cân nhắc nó trong ánh sáng của Lời, mọi lúc. Và trong điều đó,
nếu tôi mắc sai lầm, tôi cầu nguyện Đức Chúa Trời tha thứ cho
tôi, vì tôi không cố ý. Và tôi…

13 Và bất cứ lúc nào, trong sự giảng dạy, và đặc biệt là trong
những chủ đề sâu sắc mà chúng ta đang học hiện nay, và tối
hôm qua về Dấu Hiệu Của Con Thú, và những đề tài đại loại như
thế, và tối nay về Dấu Ấn Của Đức Chúa Trời, dấu ấn của Đức
Chúa Trời, và đại loại như thế, tôi cảm thấy rằng có lẽ, tôi có
thể có nhiều người sẽ không đồng ý với điều này, với những gì
tôi dạy về điều đó. Nhưng tôi cố gắng làm điều đó đúng như…
không nhắm Nó vào bất kỳ giáo hội nào, giáo phái nào, hoặc
bất kỳ cá nhân nào, không chút nào cả. Đức Chúa Trời biết điều
đó. Chỉ trong Ánh sáng mà tôi nhìn thấy nó, đó là cách tôi nói
điều đó.
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14 Vàkhông có hội thánhnàomangDanhĐứcChúa Jêsusmà tôi
không yêu mến. Không có con người nào mà có thể xưng Danh
Ngài, hay có chút tôn kính Ngài, mà tôi không sẵn sàng liều chết
để làm điều gì đó cho họ. Đúng vậy. Mặc cho cái nhãn tôn giáo
của họ đang mang là gì, cho dù họ là Giám Lý, Báp-tít, Công giáo,
hay là gì đi nữa, điều đó đối với tôi chẳng chút nào quan trọng.
Đúng vậy. Miễn là họ tôn kính Chúa tôi.
15 Nhưng, bây giờ, có một Bản Thiết Kế. Và bây giờ mỗi giáo hội
dạy, có lẽ, những gì thần học của họ là của giáo hội đó, tin rằng
nó được đặt nền tảng trên một Bản Kế hoạch chi tiết. Chà, bây
giờ, nhiều lần, khi nhìn thấy những điều đó, rằng đó không chỉ
là cách tôi đọc Bản Kế hoạch chi tiết, vì vậy thì tôi có quyền trong
nhà thờ của riêng tôi để đặt ra những gì tôi nghĩ là đúng.
16 Trước đây ít lâu, một nhà thầu…Tôi đã đến tại Milltown, tại
nhà thờ Báp-tít Milltown, nơi mà chúng ta đã có được một sự
phấn hưng. Và Anh Wright và tất cả các bạn, tôi đoán, hãy nhớ
đến Marion Lee. [Anh GeorgeWright nói, “A-men.”—Bt.] Và anh
ấy rất khó chịu về điềumà tôi đã dạy về phép báp têmbằngnước.
Ồ, anh trở về nhà, và anh cảm thấy khó chịu về nó. Và anh làmột
nhà thầu.
17 Tối hôm đó anh cómột giấcmơ. Chúa đã bày tỏ cho anh rằng
anh đang xây một ngôi nhà, và anh đã bố trí cho nó một cái cửa
sổ lồi ra trên đó. Và thay vì làm cho nó một cái cửa sổ lồi ra bên
ngoài, anh lại làm một cái cửa vòm, nói, “Như thế sẽ ổn thôi.”
Vì thế khi người chủ ngôi nhà đến, ông ta bảo, “Hãy giật đổ nó
xuống nền; bắt đầu lại.”
18 Vì vậy anh đã được dạy điều gì đó khác với những gì Kinh
Thánh đã dạy, cho nên anh ấy nói, “Tôi cũng có thể phá bỏ nền
móng và xây dựng lại nó.” Tối đó tôi về nhà với anh ấy, ở lại nhà
anh cả đêm. Vì vậy sau đó chúng tôi…
19 Điều đó đúng. Nó phải được đặt ra. Và, dạy những chủ đề
này, tôi không phải là thầy giáo. Nhưng với những gì tôi biết về
Nó, tôi muốn giải thích Nó cho người khác, và với sự thông công
chung quanh Lời, trong khi Đức Thánh Linh làm cho Điều đó có
thật đối với lòng chúng ta. Và vì vậy chúng ta thật sự có một thời
gian tuyệt vời để làm điều đó.
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20 Và chỉ hầu như dành sự nghỉ ngơi cho mục sư thân yêu của
chúng ta ở đây, Anh Neville. Nếu có những người lạ trong cổng
của chúng ta; người đàn ông này, ở đây, là mục sư của chúng tôi,
Anh Neville, một người của Đức Chúa Trời, một tôi tớ thật của
Đức Chúa Jêsus Christ. Tôi không nói điều đó bởi vì anh ấy đang
ngồi ở đây. Tôi nói điều đó sau lưng anh ấy, hay ở bất cứ đâu,
anh ấy vẫn như vậy kể từ khi tôi biết anh ấy. Anh đã từng là một
người Giám Lý bảo thủ, và tôi cũng là một người Báp-tít bảo thủ,
nhưng chúng tôi đã là anh em với nhau, và vì vậy cả hai chúng
tôi đều trở thành những thánh quá máu. Đúng vậy, phải không,
thưa anh? A-men. [Anh Neville nói, “A-men. Ha-lê-lu-gia!”—Bt.]
Vì vậy chúng tôi cùng đứng trênmột nền tảng chung.

21 Ồ, chúng ta, chúng ta đang cómột khoảng thời gian tuyệt vời
theo cách này, “Chỉ có tình thông công với nhau, trong khi Huyết
của Chúa Jêsus Christ, Con Đức Chúa Trời, tẩy sạch chúng ta khỏi
mọi điều không công bình.” Vì vậy chúng ta đang cómột khoảng
thời gian tuyệt vời, và chúng ta thật cảm kích những người lạ ở
trong cổng của chúng ta, tối nay, tại đây.

22 Buổi nhóm phấn hưng nhỏ của chúng ta, tôi nghĩ anh chị em
thắc mắc tại sao nó không được quảng bá. Ồ, đây chỉ là thì giờ
nhỏ bé của năm hân hỉ dành riêng cho hội thánh của chúng ta
tại đây, và đó là lý do có lẽ chúng ta…Tôi không biết Đức Thánh
Linh sẽ dẫn dắt chúng ta thế nào, nhưng có lẽ một đêm, trước
khi chúng ta kết thúc ở đây, chúng ta có thể có một buổi nhóm
chữa lành, nếu như Chúa muốn. Và vì vậy tôi tin rằng Ngài sẽ
ban cho điều đó.

23 Tôi phải quay lại Canada ngay bây giờ, để tiếp tục những
buổi nhóm phục hưng. Và như tất cả đều biết, chúng tôi có lịch
trình khá dày, kín mít cho đến ngày đi nước ngoài. Và sự sắp xếp
đã được thực hiện rồi, bắt đầu ở Durban, Nam…ở Johannesburg,
Nam Phi, vào tháng Chín, khoảng ngày ba. Và sau đó chúng tôi
đi tiếp từ đó vào Durban; và đến Ấn Độ; và đến Palestine; và
Luxenburg; và Frankfurt; và Transjordan; và tất cả thông qua
đó. Trở về nhà khi Chúa dẫn dắt về lại, khi Ngài bảo chúng tôi
quay trở về. Rồi họ đang chuẩn bị một hành trình khác cho New
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Zealand và nước Úc, và xuống qua đó; và sang phía đông, đến
Nhật Bản, và những nước lân cận ở đó.
24 Tôi cảm thấy rất nhiều giáo hội ở xung quanh đây, nơi người
ta, ồ, chao ôi, chỉ hầu như tranh giành tín đồ, với nhau, và, rồi,
còn hàng ngàn người chưa bao giờ được nghe về Chúa Jêsus lần
đầu tiên. Và vì vậy tôi cảm thấy rằng…Theo cảm nhận của tôi,
cách cá nhân, đó là nhiệm vụ của tôi để mang Sứ điệp đến cho
họ, tốt nhấtmà tôi có thể. Và bây giờ như tôi…
25 Tôi xin nói lại bây giờ, bởi vì, đang ngồi đây, có người
Giám Lý, Báp-tít, Công giáo, Trưởng Lão, Ngũ Tuần, Hành hương
Thánh, Nazarene, đang ngồi xung quanh, và đó là điềumà chúng
ta được làm nên…Tôi tin rằng đó là cáchmà sẽ xảy ra trên Thiên
đàng, hầu như, cả nhóm chúng ta đang ngồi ở đó.
26 Và bây giờ dựa trên những sứ điệp này, như Dấu Hiệu Của
Con Thú, và ngày nay khi có sự lộn xộn như vậy…Anh chị em có
hiểu nó không, tối hôm qua? Nếu anh chị em hiểu, hãy nói, “A-
men.” [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Tối nay chúng ta sẽ nói về
dấu hiệu của Đức Chúa Trời, hay,Dấu Ấn Của Đức Chúa Trời. Bây
giờ chúng ta nhận biết…
27 Bây giờ, tôi không cố để giảng ra từ hai quyển Kinh Thánh;
một là đủ rồi. Nhưng tôi dùngmột trong chúng ở đây vìmục đích
làm chú thích nhỏ, và vân vân, để tham khảo, nếu ai đó sẽ hỏi
một câu. Và bây giờ, đêmmai, nếuChúamuốn, sau khi giảng…
28 Đêm đầu tiên, về Bảy Thời Đại Hội Thánh cho chúng ta thấy
vị trí, chúng ta đã ở đâu, chúng ta hiện ở đâu, trong thời đại mà
chúng ta đang sống.
29 Tối hôm qua, nói về kẻ tội phạm lớn nhất trên thế gian, Dấu
Hiệu Của Con Thú.
30 Và, tối hôm nay, nói về phước lành lớn nhất có trên thế gian,
Dấu Ấn Của Đức Chúa Trời.
31 Tối mai, tôi sẽ cho anh emmột cơ hội để bắn vào tôi, bây giờ.
Đêmmai là những câu hỏi, và những điều quý vị không hiểu liên
quan đến những gì đã được rao giảng. Tôi muốn nói, anh chị em
là quý ông và quý bà, hay là Cơ đốc đủ, để giữ hòa khí trong thời
gian diễn ra các buổi nhóm. Tôi muốn anh chị em viết ra, tối mai
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anh chị em đến nhà thờ, và hãy đến thật sớm như có thể được,
bởi vì tôi sẽ phải đến sớm để đọc rồi trả lời cho những câu hỏi
của anh chị em liên quan đến Kinh Thánh.

Rồi sáng Chúanhật là Trường Chúanhật như thường lệ.

32 Tối Chúa nhật, có lẽ tối Chúa nhật, là buổi lễ báp-têm. Cómột
số người chịu báp-têm. Và rồi tối Chúa nhật, có lẽ chúng ta, có
một sứ điệp Phúc Âm hoặc cũng có một buổi nhóm chữa lành.
Chúng ta sẽ thấy bất cứ điều gì Chúa dẫn dắt chúng ta trong tối
hôm đó, tối Chúa nhật, sứ điệp về điều đó.

33 Bây giờ chúng ta thấy, trước khi chúng ta tiếp cận điều này,
rằng, “Không người nào ở trên Trời, không người nào ở dưới đất,
hay không người nào ở bên dưới đất, xứng đáng cầm lấy Sách,
hoặc là mở Nó ra, hoặc là mở những cái Ấn ra.” “Không người
nào!” Giăng đã thấy điều đó trong Khải huyền. Và chúng tôi đang
dạy Khải huyền bây giờ. “Và Giăng đã khóc dầm dề. Nhưng có
một Chiên Con đã bị giết, từ khi sáng thế; Ngài xứng đáng đến và
lấy Sách từ tay hữu của Đấng ngự trên Ngai, và mở Sách ra, và
mở những cái Ấn ra từ đó.” Và Chiên Con đó, dĩ nhiên, là Chúa
Jêsus Christ, Con của Đức Chúa Trời. Và bây giờ nếu Ngài là Đấng
duy nhất mà xứng đáng…

34 Ngài đã từng sống ở đây với chúng ta, trên đất, trong hình
hài một Con Người. Đức Chúa Trời đã sống trong Con Ngài, Chúa
Cứu Thế Jêsus, như là ConNgười-Đức Chúa Trời.

35 Và Ngài đã trở về trong miền Vinh hiển, để lại Lời này, “Còn
ít lâu và thế gian chẳng nhìn thấy Ta nữa. Tuy nhiên, các ngươi
sẽ thấy Ta, vì Ta sẽ ở với các ngươi, ở ngay cả trong các ngươi,
cho đến tận thế.” Thân vị của Đức Thánh Linh, Đức Chúa Trời,
trở nên hình thể Ngài…Chúa Jêsus đã phán, “Ta đã đến từ Đức
Chúa Trời; Ta trở về với Đức Chúa Trời.” Ngài đã đến từ cõi Đời
đời, bước xuống dòng thời gian; đã bước ra dòng thời gian, trở
về với cõi Đời đời.

36 Và thế gian đã không biết Ngài. “Ngài đã đến trong thế gian,
thế gian đã được làm nên bởi Ngài, nhưng thế gian không nhận
biết Ngài. Nhưng hễ ai nhận Ngài, họ…ban cho họ quyền phép
trở nên con trai của Đức Chúa Trời.”
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37 Và, bây giờ, bây giờ Chúa Jêsus Christ đang ở với chúng ta,
“Tuy nhiên còn ít lâu và thế gian sẽ chẳng nhìn thấy Ta nữa, tuy
nhiên các ngươi sẽ thấy Ta.” Vậy thì sẽ cómột thế gianmà không
nhìn thấy Ngài, và sẽ có một người ấy mà nhìn thấy. “Vì Ta,” Ta
là một đại từ nhân xưng, “Ta sẽ ở với các ngươi, ở ngay trong các
ngươi, cho đến tận thế. Và các ngươi,” người tin, “sẽ nhìn thấy
Ta cho đến tận thế.”
38 Hê-bơ-rơ 13:8, nói, “Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và
cho đến đời đời không hề thay đổi.” Hãy nhìn xem Ngài trong
quyền phép của Ngài, cùng một Đức Chúa Jêsus, cùng một tình
yêu, cùng những điều kỳ diệu, cùng những dấu hiệu theo sau
Ngài, đang di chuyển ngay xuống. Ngài đang ở trong một Thân
thểmầunhiệmbây giờ, Thân thể của những người được sống lại,
từ tội lỗi đến với Sự Sống. Ngài hiện sống trong họ.
39 Đức Chúa Trời trong sự Vinh hiển tuyệt vời của Ngài, Đức
Chúa Trời giáng xuống, đến từ Trụ Lửa, không ai có thể chạm
vào được, giáng xuống trong hình thể của con người xác thịt mà
con người có thể chạm được, nhưng Ngài đã được sinh ra đồng
trinh. Sau đó, ngoài kia, banmạng sống củaNgài để bị đóng đinh,
để tẩy sạch con người tội lỗi, và Ngài có thể sống ngay giữa loài
người. Thật tình yêu thương tuyệt vời mà Đức Chúa Trời dành
cho con người, đến nỗi Ngài đã bày tỏ chính mình Ngài xuống,
để làm chomột cách thanh sạch hầu cho Ngài có thể sống và yêu
thương giữa những người nam và người nữ. Nó thật đẹp. Vâng.
Đó là Cha của chúng ta.
40 Xin chúng ta thưa chuyện với Ngài ngay bây giờ, Tác Giả của
Cuốn Sách, trước khi chúng ta lật ra các trang.
41 Lạy Cha Thiên Thượng nhân từ của chúng con, chúng con
đến với Ngài, tối hôm nay, theo như cách mà đã được hứa với
chúng con, “Nếu các ngươi nhân Danh Ta mà cầu xin Ta điều gì,
Ta sẽ làm cho.” Vậy chúng con chẳng có sự gì công bình, chúng
con chẳng có gì để chúng con có thể dâng, chúng con chỉ đến
trong Danh của Đức Chúa Jêsus, Danhmà Ngài đã hứa nghe qua
Danh này.
42 Thế thì chúng con cầu xin Ngài, biết rằng chúng con có mặt
ở đây, dưới sự xem xét tối nay, một trong những chủ đề nổi cộm
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nhất của thời đại:DấuẤn CủaĐức Chúa Trời. Lạy Cha, chúng con
cầu nguyện, Chúa ôi, biết rằng nhóm ít người này được nhóm
nhau tại đây, nếu con dẫn dắt họ lầm lạc, con sẽ giải trình điều
đó ở Ngày Phán xét. Và tối hôm qua, về, Dấu Hiệu Của Con Thú.
Cha Ôi, chúng con cầu nguyện để Ngài hướng dẫn và chỉ dẫn
những Lời đó. Nguyện Nó không trở về vô ích, nhưng xin cho
Nó hoàn thành được điều mà được dự định cho Nó khi Nó được
chép trong Sách.
43 Và bây giờ xin đến, Đấng Thánh ôi, lấy Lời của Đức Chúa Trời
ngay từ trong Kinh Thánh, phán Nó qua đôi môi phàm trần, đến
những đôi tai phàm trần, và cắt bì cho cả người nói và người
nghe, hầu cho chúng con có thể hoàn thành điều gì đó bằng cách
nhóm lại với nhau, tối nay; biết rằng có thể có một số người ở
đây, nếu thế giới còn saumột năm nữa, họ sẽ không còn là người
phàm trên trái đất.
44 Vàbây giờ chúng conđang ở trong nhà sửa phạt, nhà củaĐức
Chúa Trời, nơi mà chúng con đứng để chịu sửa lỗi. Và nguyện
Đức Thánh Linh sửa trị con, và bịt miệng con lại, như Ngài đã
bịt miệng sư tử, cho Đa-ni-ên. Và Ngài biết lòng con, nếu một
lời con nói trái ngược hoặc trong chính mình con. Nguyện xin
Đức Thánh Linh xức dầu cho từng Lời. Con chỉ đứng đây như
một cái bình trống không; và nguyện xin Ngài phán Lời của Đức
Chúa Trời, tối hôm nay, vì những tấm lòng đói khát của chúng
con đang mong đợi nghe từ Ngài. Và nguyện xin Ngài, Đấng đã
viết nên Kinh Thánh, đến và giải nghĩa Nó ra cho những tôi tớ
khiêm nhường của Ngài ở đây. Chúng con cầu xin trong Danh
Chúa Jêsus. A-men.
45 Bây giờ dành cho một chút nền tảng, để bắt đầu tối nay, với,
Dấu Ấn Của Đức Chúa Trời.
46 Đừng quên, tối mai, chúng tôi muốn anh chị em có câu hỏi
của mình. Và hãy viết nó ra một cách rõ ràng, và đặt nó trên bục
giảng, sớm, hoặc trên tòa giảng, càng sớm càng tốt. Bây giờ chủ
đề tuyệt vời này chúng ta đã có tối qua…
47 Đêmđầu tiên, đêmhôm trước, là vềHội thánh và thời đại hội
thánh, cách chúng ta thấy Chúa Jêsus đứng giữa Bảy Chân Đèn
bằng Vàng thế nào, trông giống như bích ngọc và hoàng ngọc,
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sự khởi đầu và sự kết thúc, Ru-bên và Bên-gia-min. Hãy xem bảy
chân đèn, hoặc bảy cái giá để chân đèn đứng, và một cái mống
trên nó, như một giao ước, và cách Ngài đã hiện ra thể nào. Và
Tiếng của Ngài là Tiếng nói của nhiều vùng nước, cả Đấng Christ
và Hội thánh, cùng nói; có cái đai bằng vàng xung quanh phần
ngực của Hội thánh, được che phủ, giữ lấy, Phúc âm giữ sự công
bình của Đấng Christ trên Hội thánh. Đứng trên nền bằng đồng,
sự phán xét Thiêng liêng; Đức Chúa Trời trút sự phán xét Thiêng
liêng của Ngài trên Đấng Christ, và Ngài đã chịu khổ, đấng vô tội
chịu thay cho kẻ có tội.

48 Rồi, thấy sự việc bắt đầu thế nào với hội thánh Ê-phê-sô; rồi
thời đại hội thánh thứ hai; thời đại hội thánh thứ ba; thời đại
hội thánh thứ tư, một ngàn năm trăm năm của những thời kỳ
đen tối; trải đến Thời đại Lutheran; và Thời đại Phi-la-đen-phi;
rồi xuống đến Thời đại Lao-đi-xê, thời đại cuối cùng.

49 Thấy trong Cựu Ước, cách chúng được làm hình bóng thật
hoàn hảo như thế nào lúc bắt đầu, trong Sa-lô-môn, cho đến qua
thời A-háp, thời kỳ đen tối. Và tìm ra, như Giê-sa-bên, A-háp, một
thầy giảng nửa vời, haymột con người nửa trong nửa ngoài. Thật
giống với những thành viên giáo hội hâm hẩm ngày nay, những
con người, nửa trong nửa ngoài; ở trong nhà thờ hôm nay, ngày
mai các bạn có thể thấy họ ở bất cứ đâu; thỏa hiệp, xuống cấp,
đi với thế gian, tuy nhiên tự xưng họ là Cơ-đốc nhân. Và A-háp,
trong tình trạng đó, đã phải lòng một người nữ trẻ đẹp, mặc dù
độc ác hết sức. Và đã cưới bà ta, rồi mang thần tượng vào Y-sơ-
ra-ên, đúng là thời đại tối tăm nhất đã xảy đến cho Y-sơ-ra-ên,
thời đại đen tối. Bây giờ, chúng ta thấy rằng họ đi ra khỏi đó với
một cái bệ bằng đồng, và đi ra ngoài, và cuối cùng là hâm hẩm,
xuống cấp đến nỗi Đức Chúa Trời phun họ ra khỏi miệng Ngài
và tiếp nhận những dân Ngoại.

50 Và bây giờ chúng ta thấy rằng họ đã bắt đầu từ hội thánh đầu
tiên, là—là Hội thánh Ê-phê-sô, thuở ban đầu, trong thời đại hội
thánh; thời đại hội thánh tiếp theo bắt đầu nguội lạnh dần và
trở nên hâm hẩm; tiếp tục nữa, và đến thời đại đen tối. Và giống
như—nhưngày đó, A-háp cướimột người thờ thần tượng, Giê-sa-
bên, rồi mang thần tượng vào trong Y-sơ-ra-ên; thì đạo Tin Lành
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đã kết hôn với Công giáo Rô-ma, đạo Công giáo, rồi đem những
thần tượng vào trong hội thánh. Trải qua từ Martin Luther; cho
đến John Wesley; rồi đến Ngũ Tuần; và bị mửa ra khỏi miệng
của Đức Chúa Trời; và Đức Chúa Trời quay lại với người Do Thái
lần nữa, đúng là hoàn hảo.

51 Bây giờ, tôi biết tôi là…Tôi là một người theo thuyết hình
bóng. Đúng vậy. Bởi vì, tôi biết, tôi biết một điều, nếu tôi hướng
về cái bóng của tôi và tôi thấy cái bóng của tôi trông giống như
thế nào, thì tôi có được quan niệm nào đó về điều mà tôi trông
như thế nào; cho dù tôi là một con thú bốn chân, hay một con
chim có lông, hay bất cứ thứ gì, thì nó vẫn sẽ là cái bóng.

52 Và Cựu Ước là cái bóng của Tân Ước. Chúng ta đã hiểu điều
đó tối qua, trong Khải Huyền 12, người đàn bà với luật pháp dưới
chân, mặt trăng và trên đầu có mặt trời, và một hình bóng. Làm
thế nào, tất cả những điều đó, Hê-bơ-rơ chương 11 cho chúng ta
biết, tất cả chúng đều là hình bóng và cái bóng. Tôi tin, Hê-bơ-rơ
12, người nói rằng, “Vì chúng ta được nhiều người chứng kiến
vây lấy như đám mây rất lớn như vậy, chúng ta hãy quăng hết
mọi gánh nặng, và tội lỗi dễ vấn vương chúng ta, hầu cho chúng
ta có thể lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra
trước chúng ta.” Bây giờ, chúng ta đã thấy những điều đó. Thế
thì tối hôm qua…

53 Chúng ta đã quay lại chỗ này, để tìm ra, hoặc—hoặc là tối
hôm kia. Thế thì chúng ta tìm thấy, rằng, hội thánh đầu tiên, nó
đã khởi đầu như thế nào. Nó được khai sinh và bắt đầu vào Ngày
Lễ Ngũ Tuần, nơi Đức Thánh Linh đã tuôn đổ trên những người
tin. Và chúng ta đã thấy sự phản ứng của những người tin này,
và Nó đã hành động như thế nào đối với họ, và những gì họ đã
làm, và những dấu kỳ và phép lạ đi theo họ.

54 Thế thì chúng ta thấy, ở sự kết thúc thời đại hội thánh đó,
khoảng ba trăm năm, họ nảy sinh một tà giáo ở giữa họ, được
gọi là, “giáo lý của—của đảng Ni-cô-la.” Rồi chúng ta tìm thấy, đó
là “những việc làm,” bắt đầu.

Trong thời đại hội thánh tiếp theo, nó trở thành một
“giáo lý.”
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Và sauđó trở thànhmột “sựbứchại,” trong thời đại đen tối.
55 Sau đó đi ra phía bên kia, qua ở đây, và tìm thấy rằng nó đã
nở ra ngay với các giáo hội Tin Lành ra đời.
56 Rồi chúng ta quay trở lại một lần nữa và tìm thấy cách mà
tất cả sự hâm hẩm ở trên đây như thế nào ở cuối cùng của thời
đại, ở bên này, cáchmà tất cả đều nguội lạnh như thế nào. Giống
như việc đã xảy ra với những người Do-thái, thì nó cũng xảy ra
với dân Ngoại như vậy; nguội lạnh dần khi nó đi theo cách này,
cái bóng, trở nên mờ tối.
57 Cũng giống như nó đã xảy ra, những ngày của Wesley, và
chúng ta đã đưa ra điều đó vào tối hôm qua, và Luther. Thật là
một phấn hưng kỳ diệu anh em đã có, nhưng vòng tiếp theo, nó
bắt đầu nguội lạnh dần. Vòng tiếp theo nữa, nó trở nên nguội
lạnh hơn. Và bây giờ nó chỉ là một mớ tín điều và hình thức.
Chỉ có thế thôi với nó. Hiểu không? Và đó là cách mà nó đã xảy
ra trong suốt chặng đường dài. Vì vậy thế thì chúng ta đã dạy
điều đó.
58 Bây giờ, hãy nghe kỹ bây giờ, hãy lắng nghe, để anh em chắc
chắn sẽ nhớ. Tôi không lên án người Công giáo, và tôi không lên
án những người Tin Lành, vì cả hai và tất cả họ đều đến từ Dòng
dõi của Đức Chúa Trời, bởi sự chọn lựa. Những ai được định
trước với Sự Sống sẽ nhìn thấy Nó và bước đi trong Nó. Những
ai không thể nhìn thấy, bước đi trong sự tối tăm. Đó là tùy thuộc
vào Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời làm điều đó. Ngài đã thề và
hứa với Áp-ra-ham rằng Ngài sẽ cứu ông và Dòng dõi của ông.
Vậy thì, nếu anh chị em thuộc Dòng dõi của Áp-ra-ham, thì anh
chị em có Sự sống Đời đời, chỉ thế thôi, và anh chị em là những
người thừa kế theo lời hứa. Và tất cả điều đó là bởi ân điển và
bởi sự lựa chọn của Đức Chúa Trời.
59 Bây giờ chú ý, trong điều này ở đây. Và tôi chỉ đôi khi…có lẽ
nếu tôi đã giảng nhiều hơn, hoặc dạy nhiều hơn. Đã được nhiều
năm. Đây là buổi nhóm giảng dạy đầu tiên mà tôi đã có, trong
khoảng tám năm. Và nó chỉ một chút, có lẽ một chút khó chịu về
nó, trong những nơi. Bất cứ lúc nào anh—anh chị em…Hãy hỏi
tôi bất kỳ câu hỏi nào anh chị em muốn; đặt nó trên bục giảng,
hoặc tòa giảng, và tôi sẽ rất vui nhận được nó.
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60 Bây giờ để ý. Nhưng tất cả những gì tôi biết về Nó, tôi chưa
bao giờ học Nó bởi con người, bởi một trường thần học. Tôi đã
cầu nguyện cho đến khi tôi đượcmặc khải về điều đó, và điều đó
phải so sánh với Lời của Đức Chúa Trời.

61 Trong Cựu Ước, họ có ba cách để biết một sứ điệp. Cách đầu
tiên họ tìm thấy, nó đã được viết ra trên luật pháp hay không;
cách tiếp theo là bởi một tiên tri; hoặc cách tiếp theo là U-rim
Thum-mim. Bây giờ bất kỳ giáo sư nào cũng biết U-rim Thum-
mim là gì. Nó là một—một ánh sáng lóe lên trên bảng đeo ngực
của A-rôn, mà họ đã treo trong đền thờ. Vậy thì, nếu một nhà
tiên tri nói tiên tri, và Ánh Sáng không lóe lên trên U-rim Thu-
mim, thì lời tiên tri đó sai. Đó là một câu trả lời Thiêng liêng của
Đức Chúa Trời, “Điều đó sai.” Thế thì nếu họ…Nếumột ngườimơ
một giấc mơ, và ánh sáng không lóe lên trên U-rim Thum-mim,
thì giấc mơ đó sai.

62 Bây giờ, U-rimThum-mimđãbị loại bỏ, theo nghĩa đó, nhưng
Đây là U-rim Thum-mim của Đức Chúa Trời bây giờ, Kinh Thánh.
Nếu một nhà tiên tri, một người nằmmơ, hoặc nó là bất cứ điều
gì đó, hoặcmột giáo sư, đã không đặt cơ sở lý thuyết của ôngmột
cách chính xác dựa trên CHÚA PHÁN NHƯ VẬY, thì tôi không tin
điều đó, đấy. Phải đến ngay Đây, từ Sáng thế ký đến Khải huyền,
không chỉ ởmột nơi. Nó phải đến qua Kinh Thánh và gắn liền Nó
chính xác với nhau. Vâng, thưa quý vị. Nó phải ăn khớp với phần
còn lại của Nó, và móc nối Nó với nhau. Nếu anh chị em không
làm vậy, anh chị em có thể trích ra một chỗ và nói rằng đó là
ngục luyện tội, và giảng đạo Công giáo ra từ Kinh Thánh. Nhưng
nó phải ăn khớp hoàn toàn từ Sáng thế ký đến Khải huyền, tạo
nên bức tranh rõ ràng. Đúng thế.

63 VàĐức Thánh Linh là Đấng phát triển bức tranh này cho anh
chị em, nếu anh chị em cứ để Ngài làm điều đó. Ngài sẽ dẫn anh
chị em vào mọi Ánh Sáng. Kinh Thánh đã nói vậy. Chúa Jêsus đã
phán Ngài sẽ làm điều đó.

64 Bây giờ để ý như…Một lần nữa, bây giờ, chúng ta tìm thấy
những gì họ đã làm ở đó. Rồi, sau một thời gian, họ có được một
giáo lý. Họ đã có sự bớ. Họ đã đi ra ngoài.
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65 Và sau đó chúng ta đi đến tìm thấy, rằng trong ngày nay bây
giờ, mà Kinh Thánh đã tiên báo rằng sẽ có một thời khi người ta
nhận lấymột cái dấu hiệu, vàmột dấu hiệu của con thú.

66 Mỗi lần có vật gì đó nhỏ bé bay lên trong đất nước,mọi người
đều nói, “Đó là dấu hiệu của con thú.” Khi xưa…Tôi đã được
phong chức trong giáo hội Báp-tít, lúc đó tôi nghe về N.R.A. Ồ,
mọi người nói, “Đó là dấu hiệu con thú.” Và rồi mọi thứ cũng bắt
đầu với, “Đó là dấu hiệu con thú.”

67 Và bây giờ họ nói, “Đây là nước Nga tràn xuống, chủ nghĩa
cộng sản, đó là dấu hiệu con thú.” Nhưng, đó là một lời nói dối.
Nó không phải là dấu hiệu con thú. Kinh Thánh cho biết dấu
hiệu của con thú là gì. Dấu hiệu con thú không phải là quốc gia
chống nghịch nổi dậy chống nghịch tôn giáo lớn như thế. Chủ
nghĩa cộng sản không phải là nước Nga; chủ nghĩa cộng sản là
một linh. Đó là tất cả…Chúng ta không—không phải lo lắng về
nước Nga.

68 Sự thối nát của chính chúng ta là thứ đang giết chết chúng ta.
Chủ nghĩa cộng sản di chuyển ngay trong các nhà thờ của chúng
ta và mọi thứ khác, anh em biết điều đó, trong những trường
học của chúng ta, trong nhà của chúng ta, khắp mọi nơi, trong
đất nước chúng ta. Toàn bộ sự việc chỉ là bị sâu ăn hết. Con chim
cổ đỏ mổ vào quả táo không làm hư nó; chính là con sâu bên
trong cốt lõi làm hư hoại quả táo. Đó là những gì nó là, nó chỉ là
sự thối nát giữa chính chúng ta. Đi, tự gọi mình là Cơ-đốc nhân,
và hành động như thế gian, ănmặc như thế gian, và dự phần của
thế gian, và tự xưng mình…Thế gian đang phát ốm và mệt mỏi
vì như vậy. Và không chỉ thế gian, rất nhiều Cơ-đốc nhân cũng
vậy. Vâng.

69 Tôi thường nói, “Xin Đức Chúa Trời giúp ngày mà khi con
người sẽ trở nên những gì mà họ phải trở nên. Nếu tôi chống lại
Ngài, tôi sẽ nói rằng tôi chống lại Ngài, tôi sẽ chống lại Ngài trong
mọi thứ tôi có thể.” Nhưng tôi đứng về phía Ngài, và tôi yêumến
Ngài, và tôi tin Ngài. Và—và đời sống của tôi nằm trong tay Ngài,
để làm bất cứ điều gì Ngài muốn, bởi vì tôi tin rằng Cơ-đốc giáo
là Lẽ thật. Đúng thế. Tôi tin đó là Lẽ thật.
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70 Khi đi lại khắp thế giới, và xemxét nó trong những chủ nghĩa
khác nhau, và vân vân, tất cả những người sáng lập của họ đã
chết và nằm trong mồ, và họ có thần học. Mặc dầu, đó gần như
là chừngmựcmà giáo hội Cơ-đốc phù hợp với nó.

71 “Nhưng hễ ai nhận biết Đức Chúa Trời của họ sẽ làm những
điều kỳ diệu.” Và Quyền năng của Chúa Jêsus Christ phục sinh
sống trong con người đó. Đúng thế. Ngài không chết; Ngài đã
sống lại. “Ta sẽ ở cùng ngươi, ở ngay trong ngươi, các ngươi cũng
sẽ làmnhững điều Ta làm.” Vâng, thưa quý vị.

72 Rồi thế gian này nhìn thấy và nói, “Sự cuồng tín.” Anh chị em
đã thấy khi chúng ta nghe điều đó tối hôm qua, bởi sự vùa giúp
của Đức Chúa Trời.

73 Bây giờ, chúng ta thấy rằng thứ đầu tiên từng dấy lên để hình
thành bất kỳ hình thức nào của con thú, hoặc…Con thú có nghĩa
là một “quyền lực.” Chúng ta đã trải qua tất cả các biểu tượng và
mọi thứ, đêm qua, để chứng minh rằng con thú là quyền lực. Và
nó đã không đến từ nước Nga. Nó đến từ Rô-ma. Đúng thế. Nó đã
đến từ Rô-ma.

74 Và nó đã không—đó không phải là một nhóm người. Nó
không phải là một tổ chức chính trị. Đó là một tổ chức tôn giáo.
Nó là giáo hội mà “ngồi trên bảy ngọn đồi,” với một con người có
quyền lực điều khiển trên toàn thế giới, ở trong đó. Hoàn toàn
chính xác. Và chúng ta thấy đó là một người đàn bà, và đã hình
dung ra bà ta thật rõ ràng. Không theo cách giải thích của riêng
tôi; chỉ đọc Kinh Thánh. Rằng, không có nơi nào khác trên thế
gian này, không có thành phố nào khác trên thế gian, cai trị trên
cả trái đất này. Trong mọi quốc gia, cái vệt của chủ nghĩa Rô-ma
đó xuất hiện như trong mười đầu ngón chân trong khải tượng
củaĐa-ni-ên, và chúng ta thấy rằng đó là ThànhphốVatican.

75 Ít nhất có mười mấy người Công giáo trung thành đã ngồi
đây tối hôm qua. Họ ngồi yên và lắng nghe. Họ chân thành. Họ
đang đói.

76 Bây giờ, anh chị em không thể tranh cãi với linh mục. Ông
ta sẽ không tranh cãi, bởi vì, một linh mục, “Nếu giáo hội nói
bất cứ điều gì khác với Kinh Thánh này, thì giáo hội đúng.” Đối
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với tôi, Kinh Thánh đúng còn giáo hội thì sai. Hiểu không? Anh
chị em không thể nào cãi với họ. Họ, anh chị em phải…Không có
cách nào tranh cãi. Không có cách nào để thảo luận hay bàn cãi.
Bởi vì, họ tin rằng, “Điều gì giáo hội nói, thì điều đó đúng! Chính
là điều đó, những gì giáo hội nói, cho dù Kinh Thánh nói gì đi
nữa. Chính là những gì giáo hội nói!” Họ tin giáo hội. Chúng ta
tin Kinh Thánh.
77 Vậy thì chúng ta thấy rằng bà ta được gọi là…Giáo hội là một
người đàn bà. Và bà ta được gọi bằng một từ hoàn toàn thô tục
của “DÂM PHỤ,” và rồi bà ta là “MẸ CỦA NHỮNG GÁI ĐIẾM.” Và
chúng ta thấy rằng giáo hội Công giáo là giáo hội mẹ đầu tiên.
Nó đúng như những gì đã được nói về nó. Nó là giáo hội đầu tiên
đã từng được tổ chức ra. Nếu Đức Chúa Trời đã từng lập ra một
tôn giáo, thì đó là giáo hội Công giáo. Tổ chức đầu tiên đã từng
được lập tổ chức trên thế giới, thuộc tôn giáo Cơ-đốc, là giáo hội
Công giáo. Bây giờ…
78 Và cuối cùng, bà ta là “MẸ CỦA NHỮNG GÁI ĐIẾM.” Bà ta đã
sinh ra các loại giáo hội, sau bà, bởi vì họ không thể là những
con trai. Chắc chắn họ là những cô gái, và chúng ta thấy rằng
giáo hội Tin Lành là sản phẩm của giáo hội Công giáo. Bởi sự
nghiên cứu Kinh Thánh và tìm kiếm trong sách lịch sử của anh
em, chúng ta thấy rằng giáo hội Tin Lành là sản phẩm đó. Và Tin
Lành không thể nào chê bai Công giáo, bởi vì, cả hai, họ đều được
gọi là “NHỮNG GÁI ĐIẾM” và “DÂM PHỤ.” Điều đó là thô thiển,
nhưng đó là CHÚA PHÁNNHƯVẬY. Đúng thế.
79 Hãy xem, rồi ông đã nói, “Chúng ta hãy,” tại Hoa Kỳ, người
ta nói, “chúng ta hãy làm nên một hình tượng cho con thú.” Nếu
con thú làmột quyền lực, và quyền lực làmột tổ chức; không học
lý thuyết bây giờ. Đó là Lời của Đức Chúa Trời. Tổ chức của giáo
hội Công giáo tự tổ chức lại với nhau và tạo ra một sự-…đồng ý.
Và họ thiết lập, những gì họ gọi, “những giáo phụ ban đầu” cùng
nhau, và tổ chức giáo hội Công giáo, và làm một—một—một—
một nghi lễ, và những gì họ tin và những gì họ sẽ dạy, một niềm
tin phổ quát. Và họ áp đặt lên dân sự, bằng sự trừng phạt.
80 Và rồi khi Martin Luther xuất hiện, thấy rằng Thánh Linh
của Đức Chúa Trời đã dẫn ông ra. Thay vì để dân chúng ở tự do,
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ông đã tổ chức giáo hội; một hình tượng giống như con thú, một
quyền lực chính trị giống như nó. Thay vì để dân sự bước đi như
Đức Chúa Trời ban cho sự sáng, họ đã lập tổ chức vớimột kỷ luật,
và họ phải phục dưới kỷ luật đó.
81 Đức Chúa Trời đã di chuyển ra khỏi ngay để vào giáo hội
Giám Lý. Giám Lý đã có một cơn phấn hưng lan khắp thế giới;
Đức Thánh Linh đã ở với họ, dạy dỗ sự nên thánh. Và điều đầu
tiên anh chị em biết, khi họ đã làm điều đó, thì họ đã tổ chức
một giáo hội, tạo nên một hình tượng cho con thú, đúng vậy,
một quyền lực có tổ chức, mang tính tổ chức, làmmù dân sự của
Đức Chúa Trời để chạy đến với tín điều; thay vì được tự do thờ
phượng và bước đi trong sự sáng khi sự sáng được chiếu ra trên
lối đi của họ.
82 Họ đã đặt mình trở lại, trong thời đại đó. Đó là ánh sáng tốt
lành chonơi đó. Đó là ánh sáng cho—chohội thánhBẹt-găm.
83 Nhưng còn hội thánh Phi-la-đen-phi thì sao? Đó là một ánh
sáng khác. Nhưng, anh chị em thấy, bất kể đến việc người ta đã
tổ chức ra sao, Đức Chúa Trời đã di chuyển ra khỏi ngay trong
thời đại hội thánh này, dù sao đi nữa, sai một người đến, tên là
JohnWesley. Luther không thể đi theo điều này, bởi vì ông không
tin nó. Ông đã được lập tổ chức lại rồi ở đây.
84 Rồi John Wesley cũng đã lập ra một tổ chức rất chặt chẽ, và
phải đến một nơi. Đó là lúc cho thời đại hội thánh này đi vào.
Đức Chúa Trời đã sai nhóm người Ngũ Tuần đến; xuất hiện ở
đây với phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh. Ồ, người Giám Lý
nói, “Ừ-ồ. Hừ! Chúng tôi không thể thích hợp với Điều đó. Hừ-m!
Chúng tôi không tin vào thứ vớ vẩn kia. Ồ, không.” Tại sao? Đây
là ánh sáng họ đang bước đi, ở đây; ở đây là ánh sáng cho trên
đây bây giờ.
85 Chúng ta đang mong đợi lúc mặt trời lặn. Anh chị em có nhớ
nhà tiên tri đã nói điều gì không? “Đó là làmột ngày đầymâymù,
không phải đêm cũng không phải ngày, nhưng vào lúc chiều tối
sẽ cóÁnh Sáng.” Ánh Sángmàđã từng chiếu sáng ởnước phương
đông cho người Do-thái, tại phương đông (người Do-thái là người
phương đông), Nó đang chiếu sáng trên các dân Ngoại; cùngmột
Ánh sáng, cùng một Đức Thánh Linh, trong những ngày sau rốt
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ở đây, cùng một phép báp têm bằng Thánh Linh. Chúng ta đã
trải qua tất cả các thời đại này cho đến ở đây, nơi không phải
thời gian Ánh sáng cũng không tối tăm, nhưng là một thời kỳ
đầy mây mù, ảm đạm; nhưng ngay tại đây, như Ánh Sáng chiếu
ra giống như nó đã từng chiếu ở đó.
86 Đó là lý do, “Ngài trông giống như bích ngọc và ngọc hoàng
thạch; An-pha, Ô-mê-ga, Đấng Đầu Tiên và Đấng Cuối Cùng; Ngài
là Đấng Đã Có, Hiện Có, và Sẽ Đến; Cội Rễ và Hậu Tự của Đa-vít;
Sao Mai.” Thế đấy. [Băng trống—Bt.] Tôi hi vọng anh em hiểu
điều đó.
87 Và, hãy nhớ, rằng chúng ta đã tìm thấy, không cómột sai lầm
nào, rằng dấu hiệu của con thú là dấu hiệu của sự bội đạo, đó
là, những thành viên giáo hội đang bám vào giáo hội của mình
thay vì bước đi trong Sự Sáng. Họ khước từ Sự Sáng, và không có
gì còn lại ngoài sự tối tăm. Đúng vậy, cả Công giáo lẫn Tin Lành.
Có một “con thú, và một dâm phụ,” và bà ta có những đứa con
gái “điếm đĩ”. Những đứa con gái điếm này, khi chúng được sinh
ra, chúng là gái đồng trinh từ Ánh Sáng của thời đó, và họ đã tổ
chức và đưamọi người xuống đây, trở lại trong đây, khiến họ trở
nênmột thứ giống như Rô-ma đã có lúc ban đầu. Kinh Thánh đã
nói vậy. “Con thú; và một hình tượng cho con thú; chữ trong cái
tên của nó,” và vân vân.
88 Chúng ta đã trải qua toàn bộ sự việc như thế nào, tối qua,
và Kinh Thánh rõ ràng…không phải lý thuyết của ai đó. Nhưng
Kinh Thánh đã trình bày điều đó, rằng con thú bảy đầu, mười
sừng đó [Băng trống—Bt.] từ Rô-ma, đã ở đó tại Rô-ma, và là “kẻ
đã có, mà hiện không có; và kẻmà hiện có, mà là không có,” giáo
hoàng này đến giáo hoàng khác, giáo hoàng này đến giáo hoàng
khác, và sẽ đi vào sự diệt vong. Và thấy rằng chính người đàn bà
già đó đã sinh ra một số cô gái. Họ là nữ đồng trinh từ lúc ban
đầu, bước đi trong Sự Sáng mà họ đã có. Và rồi họ bắt đầu hành
động giống như những gái điếm, và quay trở lại với những gì mà
mẹ của họ đã làm. Chính xác. Chính xác.
89 Hãy để tôi nói với các bạn đôi điều, hỡi những người nữ.
Hãy lắng nghe. Chị em có thể không tin tưởng tôi lắm bây giờ,
khi tôi nói oang oang những điều này ra. Và nó không làm tổn
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thương cho chị em đâu; nó giúp ích chị em. Nhưng khi chị em
thấy người ta, những giáo hội ngày hôm nay, cho phép những
phụ nữ của họ…Bây giờ, tôi—tôi cũng sẽ nói với những người
đàn ông. Nhưng cho phép phụ nữ của họ làm theo cách họ làm
ngày nay, và họ tuyên xưng Cơ đốc giáo! Tôi không quở trách
các chị em phụ nữ; tôi sẽ, sau tối nay. Nhưng, nhìn này, tôi—tôi
không quở trách các chị em phụ nữ bây giờ. Nhưng, thưa chị
em của tôi, nhiều giáo sư thần học viện này ở trên đây, hoặc là
những giáo sư nghĩa địa, hay là bất cứ cái gì mà chị em gọi, từ
đâu đó trên đây, chỉ đang để cho chị em bước đi trong những ảo
tưởng đó. Kinh Thánh chép, “Họ đã bị mù, lại đang dẫn đường
kẻ mù.” Thật vậy.
90 Bây giờ, và Chúa Jêsus, nhìn thấy điều này, và biết rằng một
số giáo hội Tin Lành đó sẽ bước đi thẳng đến cổng của Sự Sáng,
và quay đi. Chúa Jêsus, trong Ma-thi-ơ 24:24, đã nói điều đó sẽ
xảy ra như vậy, “Anti-christ sẽ rất gần gũi như thật, đến nỗi nó
sẽ lừa dối chínhnhữngngười được Chọn, nếu có thể được.”
91 Bây giờ, thấy đó, công giáo Rô-ma, đạo Công giáo, ồ, nó đã gõ
vào đầu một số anh chị em Tin Lành. Nhưng, người nào có một
chút ơn về nó, một chút…biết một chút về Kinh Thánh, người ấy
sẽ tránh xa và bỏ đi. Đúng thế. Sức cám dỗ của nó là tăm tối với
người ấy; người ấy biết rằng không có gì với điều đó, ngoài mọi
thứ vớ vẩn mà họ dạy dỗ. Không có lời Kinh Thánh với điều đó;
thỉnh thoảng, họ đụng đếnmột chút thôi.
92 Lời nói dối lớn nhất từng được nói là lời có nhiều Lẽ thật
trong đó. Đúng thế. Và kẻ đầu tiên, Sa-tan nói với Ê-va rằng, hắn
đã nói nhiều về Lẽ thật. Nhưng hắn đã giống như, nơi sâu thẳm
của nó, hắn đã có một lời nói dối mà đã định tội bà, và hủy hoại
toàn bộ thế hệ, toàn bộ sự sáng tạo. Đúng thế.
93 Anh chị em phải cẩn thận điều đó. Cần phải đến với Lẽ thật ở
đây và Lẽ thật ở đây, Lẽ thật ở đây và Lẽ thật ở đó. Từng chút của
nó, Lẽ thật; xếp hàng như nhau, từ đầu đến cuối.
94 Và rồi làm sao dân sự có thể nhìn thấy hội thánh ban đầu
đã được thắp sáng với cái giá đèn đó, và rồi ở trên đây thấy điều
tương tự xảy ra mà đã xảy ra ở đó, và Lời của Đức Chúa Trời nói
rằng nó sẽ là “Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay và cho đến
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đời đời không hề thay đổi.” Và chối bỏ nó không? Nó cho thấy họ
đã từ chối Ánh sáng, và đang bước đi trong bóng tối; là điều duy
nhất còn lại.

95 Điều đó là thật, thưa anh em. Tôi không nói điều đó để tỏ ra
thông minh. Đức Chúa Trời biết điều đó. Ngài biết tấm lòng của
tôi. Tôi có một chức vụ, và phân bổ ở trước mặt tôi. Và biết rằng
ngày nào đó, ở Tòa Phán xét, tôi sẽ phải trả lời những cho điều
này. Điều đó hoàn toàn đúng. Tôi sẽ bị nhận ra là một nguyên
cáo giả, một giáo sư giả, rồi Đức Chúa Trời sẽ định tội tôi. Đúng
thế. Nhưng nếu tôi biết Lẽ thật của những điều này, và không nói
cho anh embiết, thì Ngài sẽ định tội tôi, chắc chắn vậy.

96 Có lời phán cho người canh, “Hãy canh giữ! Nếu ngươi không
răn bảo họ, thì Ta sẽ—Ta sẽ đòi nó nơi tay ngươi. Nếu ngươi răn
bảo họ,mà họ cứ tiếp tục, thì họ sẽ chết trong tội lỗimình, nhưng
Ta sẽ không đòi nó nơi tay ngươi. Ngươi sẽ được tự do.”

97 Vì vậy chúng ta cần phải cẩn thận rằng chúng ta biết Lẽ thật
là gì, theo Kinh Thánh. Và thời đại đó đã bắt đầu như thế nào, và
điều gì họ đã làm, và ngày hôm nay thấy giáo hội Tin Lành đang
tiến hànhmột cách chính xác.

98 Hãy nhìn đây. Nó đã từng có, cách đây rất lâu, và chị em
những người thánh khiết, thật là sai lầm cho chị em cắt tóc ngắn.
Việc đó trở nên đúng thế nào? Khi Kinh Thánh nói rằng, “Nếu
người đàn bà nào cắt tóc mình, thì chồng cô ta có quyền ly dị.”
Sự dạy dỗ rõ ràng, nhưng đó là Kinh Thánh.

99 Và chị em phụ nữ, ra ngoài đây cắt cỏ trong sân của mình,
mặc quần yếm, và với quần áo đàn ông. Và Kinh Thánh cho biết,
Đức Chúa Trời Toàn Năng phán, “Một người nữ mà muốn mặc
một bộ quần áo thuộc vềmột người đàn ông, đó là sự gớm ghiếc,
ô uế trướcmắt Đức Chúa Trời.” Và chị em lại làmđiều đó.

100 Và anh chị em hút thuốc, anh chị em đi nhảy nhót và trình
diễn, mà vẫn thuộc về giáo hội. Anh chị em tỏ cho thấy anh chị
em đã đón nhận thứ nào đó của điều gì đó; anh chị em không
được đánh dấu trong Thiên đàng, bởi Đức Thánh Linh. Sau một
lát chúng ta sẽ đi vào vấn đề đó, và cho thấy các bạn khác biệt
hơn thế. Bây giờ, đó chỉ làmột việc nhỏ.
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101 Và đàn ông các bạn, đi vào nhà thờ, rồi bước xuống phố với
điếu xì gà trong miệng, giống như một—một con bò đực Texas,
bị cưa sừng. Và lấy…Tôi không nói điều đó để làm trò đùa. Tôi
không tin vào việc nói đùa trên bục giảng. Tôi đang nói rằng đó
là Lẽ thật. Đi xuống phố, và sẽ ngồi ở những nơi, và nói dối, và
ăn cắp, và lừa dối lẫn nhau, và các chấp sự trong ban điều hành
giáo hội.

102 Đi xuống nhà thờ và chơi những trò chơi may rủi thấp hèn
này, đó chẳng là gì trên đời ngoài trò xổ số thông thường, hạ cấp
đó. Đúng thế. Và các bạn làm điều đó, và rồi kêu ca về một nhà
cái. Các bạn thật đúng là tệ hại, trong các giáo hội của mình, các
bạn những người Giám Lý, Báp-tít, và những người Ngũ Tuần,
bất kể bạn là ai mà làm điều đó. Đúng thế. Và bạn biết đó là sự
thật. Nhưng nó là gì? Các bạn chồng chất lại giống như mẹ của
mình xưa kia. Đúng là cùng một kiểu, và cái nồi không thể goi là
cái ấm đen. Và có linh đó của những việc đó.

103 Nhưng tôi không có điều gì chống nghịch người Công giáo.
Tôi không có điều gì chống nghịch người Giám Lý, Báp-tít, hay
Trưởng Lão. Đức Chúa Trời có dân sự, Dòng dõi Áp-ra-ham, ở
ngoài đó. Thật không phải chống nghịch lại dân sự. Đó là về
những giáo hội của họ, tự tổ chức ở đó, và họ thờ phượng giáo
hội thay vì Đức Chúa Trời. Ồ, các bạn Tin Lành không muốn tin
điều đó, nhưng dầu sao, anh chị em làm điều đó. Tôi xin hỏi, bạn
có phải là Cơ-đốc nhân không?

104 Ồ, cách đây không lâu, Anh Bosworth hỏi một cô gái, rằng,
“Cô có phải làmột Cơ-đốc nhân không?”

105 Cô ấy nói, “Một Cơ-đốc nhân à? Tôi sẽ cho anh hiểu, tôi đốt
một ngọn nếnmỗi đêm!”

106 Ồ, bây giờ các bạn Tin Lành nghĩ đó là điều gì? Bạn có phải
là một Cơ-đốc nhân? “Tôi sẽ cho anh hiểu, tôi là một tín đồ Giám
Lý,” hoặc “một tín đồ Báp-tít.” Ồ, điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả,
đối với tôi, ngoài việc anh chị em đang bước ra bên ngoài thời
đại ân điển, dành cho chính anh chị em; đúng vậy, nếu anh chị
em như vậy thôi, chỉ là người Giám Lý hay người Báp-tít. Nếu
bạn không phải là một Cơ-đốc nhân trong giáo hội Giám Lý, hay
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Báp-tít, hay Công giáo, thì bạn bị hư mất. Đúng vậy. Vì vậy đó
chính xác là dấu hiệu của bạn.

107 Cả hai cái dấu đó đều có ý nghĩa thuộc linh. Tôi sẽ chứng
minh điều này bằng Kinh Thánh cho anh chị em thấy. Cả hai dấu
hiệu đều là dấu hiệumang ý nghĩa thuộc linh.

108 Nhiều người đã nghĩ, “Họ sẽ đi xung quanh và xăm thứ gì đó
lên trán bạn, và xăm một cái gì đó trên tay của bạn.” Chúng ta
đã thấy, tối hôm qua, đó là lời dối trá. Vâng, thưa quý vị. Điều đó
sai. Đây là dấu hiệu thuộc linh. Nó—nó hoàn toàn rất kín giấu.
Và, nhìn này, nhiều lần…

109 Bây giờ tôi biết điều này có lẽ làm cho xù lông lên rất nhiều,
và nó—nó—nó dường như khó. Nhưng nó—nó sẽ giải quyết nếu
chúng ta chỉ…và cho Đức Chúa Trời một chút cơ hội. Tôi—tôi
không có ý thô lỗ, nhưng tôi—tôi chỉ đang cố gắng trình bày sự
thật, bằng cả tấm lòng mình.

110 Khi Chúa Jêsus Christ đã thấy giáo hội Tin Lành thoát ra khỏi
giáo hội Công giáo kia ở đó, và bước ra rồi quay trở lại ngay, và
quay trở lại với cách mà họ đã làm, Ngài phán, “Linh ấy sẽ rất
gần gũi, đếnnỗi nó sẽ lừa dối chínhnhữngngười được Chọn…”

111 Hỡi những người bạn Cơ-đốc, các bạn có nhận ra, rằng anti-
christ, là dấu hiệu của con thú không? Anti-christ, ai cũng biết
rằng anti-christ ở đó, đó là dấu hiệu của hắn, là…quyền lực của
hắn. Và, hãy xem, nó là một con thú, là một quyền lực. Có một
quyền lực của giáo hội Công giáo. Có một quyền lực của giáo hội
Giám Lý.

112 Tôi đã đi, ở đây cách đây không lâu, đến với một quý ông rất
tốt. Nếu tôi không nhầm thì anh ấy đang ngồi ngay đây trong
nhà thờ tối nay. Và cô bé Edith Wright và họ đến với buổi nhóm
ở ngay trên đây, cách nơi này không tới hai mươi dặm. Và, chúng
tôi, những người…Tôi chỉ đang rao giảng Phúc Âm về sự cứu rỗi.
Chúng tôi phải trèo qua ô tô để đến nơi đó. Và đêm đó, mục sư
gọi tôi trực tiếp, nói, “Tôi rất tiếc phải nói với ông, thưa Mục sư
Branham. Nhưng họ nói với tôi rằng họ có một số người đau ốm
vào đó, và người quản lý khu vực của chúng tôi bước vào và nói,
‘Không có sự chữa lành Thiêng liêng trong giáo hội GiámLý.’ Cho
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nên ông sẽ phải lên tòa giảng, tự giải tán, và rời khỏi hội chúng.”
Đúng thế.
113 Tại sao? Quyền lực của giáo hội Giám Lý. Đó là quyền lực
của con thú. Giáo hội Báp-tít cũng giống vậy; Campbellite, và
Lutheran, và tất cả những giáo hội còn lại của họ, Ngũ Tuần,
cũng thật tệ. Đúng thế. Tôi đã gặp những người Ngũ Tuần…và
Phúc Âm Ngũ Tuần đã gia nhập vào hội đồng các giáo hội, mà là
một—một…Họ chỉ tự móc nối mình vào ngay ở đây, và với “mẹ”
già tà dâm đó. Vì vậy mọi tổ chức giáo hội đều ra từ Rô-ma. Đó là
mẹ của nó. Tôi không phải là một vị thánh Ngày Sau rốt, hay Cơn
Mưa Cuối Ngày, hoặc là gì mà anh chị em gọi. Tôi không muốn…
Tôi không phải là ai trong số đó cả.
114 Tôi muốn nói điều này, rằng những người nam và nữ nên
được tự do trong Chúa Jêsus Christ, bước đi trong Sự Sáng. Và
mỗi giáo hội nên làmcùngmột điềunhưvậy. Điều đó là đúng.
115 Bây giờ, lưu ý điều này, cách mà Kinh Thánh…Hãy hiểu điều
đó. Nên nhớ, tổ chức đó, đó là nơi mà quyền lực nằm, ngay ở đó.
Và chúng ta thấy, rằng khi giáo hội Công giáo đã bắt đầu ở đó, họ
đã có một phép báp-têm giả mà họ cho là đúng, rảy nước thay
vì dìm xuống nước. Không có lời Kinh Thánh nào trong Kinh
Thánh ủng hộ cho điều đó. Và không chỉ thế thôi, mà còn Đức
Thánh Linh, và phép báp têm bằng nước, và các hình thức, và
các danh hiệu, vàmọi thứ khác, chỉ làmmột trò không dính dáng
gì với phép báp-têm thật. Và không có mục sư nào trên đất, mà
có thể chỉ cho tôi thấy một chỗ nào mà điều đó đã từng được
làm trong hội thánh ban đầu. Đúng thế. Nó không có trong Kinh
Thánh. Nhưng họ đến với nó, và chúng ta cúi đầu ngay trước nó.
Anh chị emcó thấy chúng ta đang trở vềngay với nơi nào không?
116 Và ngày hôm nay anh em đang tự hỏi tại sao chúng ta không
có một sự phục hưng nào. Đó chính là vấn đề đấy, thưa anh em.
Những gì ngày hôm nay chúng ta cần là một cuộc phục hưng
của Thánh Phao-lô, tốt đẹp, thuở xưa, và Đức Thánh Linh Kinh
Thánh trở lại trên đất một lần nữa. Đó là điều chúng ta cần.
Bây giờ…
117 Và họ đã nhận lấy “dấu hiệu của con thú,” hay “những mẫu
tự trong cái tên của hắn,” mà họ đã tạo nên một hình tượng cho
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nó. Hình tượng là tổ chức thật giống như là giáo hội Công giáo.
Họ đã tổ chức nó và tạo ra một hình ảnh của giáo hội Công giáo.
Có phải giáo hội Giám Lý làmột hình tượng của nó; giáo hội Báp-
tít, giáo hội TrưởngLão, giáo hộiNgũTuần, giáo hội ThánhKhiết,
giáo hội Hành hương Thánh, hay Anh em Hiệp nhất? Mọi giáo
hội đã được tổ chức, được khuôn đúc ra từ đó. Điều đó không
hề có trong Kinh Thánh của Đức Chúa Trời. Đúng vậy. Những tổ
chức; sự tổ chức!
118 Đức Chúa Trời là đấng lãnh đạo. Hãy xem lại điều này nếu
anh chị em muốn. Hãy nhìn vào Y-sơ-ra-ên, trong việc ra khỏi
Ê-díp-tô.
119 Và tất cả những ngườiMô-áp đang đứng đó, về căn bản, dâng
những của tế lễ; bảy bàn thờ, bảy dê-…bảy con chiên, nói về sự
đến củaĐấngChrist; bảy conbòđực,một của lễ thanh sạch. Ngay
tại đó, tiên tri vĩ đại của hắn, Ba-la-am đứng ra đó, để rủa sả Y-
sơ-ra-ên. Và đó là Y-sơ-ra-ên…Đó là Mô-áp, một dân tộc lớn. Đó
là dân A-mô-rít và tất cả, một dân tộc lớn khác, đã được tổ chức
với nhau nhưmột quốc gia.
120 Và Y-sơ-ra-ên nằm rải rác trên những thảo nguyên với nhiều
lều trại. Họ là “những người hành hương và những người khách
lạ, đang tìm kiếmmột Thành phố để đến,” đúng là phi giáo phái.
Và họ đã làm gì? Họ có được những dấu kỳ phép lạ đi theo họ.
Những người này không có; và họ rất ghen tỵ với những người
đó. Chúng là những linh.
121 Đức Chúa Trời lấy người của Ngài, nhưng không bao giờ lấy
Thánh Linh của Ngài. Ngài lấy đã Ê-li, và Thánh Linh Ngài đến
trên Ê-li-sê; nhiều trăm năm sau, nó đến với Giăng Báp-tít; tiên
đoánmột lần nữa trong ngày sau rốt.
122 Ma quỷ lấy đi tính cách của ông, nhưng không bao giờ lấy
linh của ông. Những giáo sư tôn giáo mà đã lên án Chúa Jêsus
Christ bởi vì những phép lạ và dấu hiệu cùng những điều kỳ
diệu của Ngài, không tán đồng với Ngài về Kinh Thánh, đã thẳng
thắng đến nói với Ngài về điều đó. Cũng linh đó sống ngay trong
giáo sư giáo hội ngày nay…?…đã được định củaĐức Chúa Trời để
đi vào sự định tội đó. Đó là những gì Kinh Thánh đã nói. “Những
con người cứng cỏi, bị định phải đến với sự định tội này, xây lưng
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lại với ân điển của Chúa để chạy đến với sự dâm đãng.” Điều đó
hoàn toàn đúng. Trong Giu-đe, thứ 3—câu thứ 3 của—của Giu-
đe, anh em có thể tìm thấy nó. Đúng thế.
123 Để ý tất cả những điều này chứng tỏ ở đó, rằng có dấu hiệu
của con thú. Đó là chỗ của nó. Cho nên khi anh em chạy quanh
đây nói, “Ồ, tôi sẽ tỏ cho thấy khi dấu của con thú đến,” hãy cẩn
thận rằng anh em chưa có nó rồi. Và những ai đã làm như vậy,
sẽ bị trừng phạt trong lửa và diêm sinh, đổ ra từ chén thạnh nộ
của Đức Chúa Trời, bị đau đớn cả ngày lẫn đêm, mãi mãi và mãi
mãi. Điều này thật nghiêm trọng. Vậy thì làm sao anh em có thể
trốn thoát?
124 Sẽ có một thời điểm, mà sắp đến ngay bây giờ. Để ý, và trong
tổ chức đó đang di chuyển…Bây giờ để tôi đưa ra cho anh em
một gợi ý nhỏ ở đây. Trong tổ chức đó di chuyển xuống như vậy,
sẽ đếnmột thời điểm anh chị em sẽ phải thuộc về tổ chức đó bèn
không thì anh chị em không thể mua hoặc bán; hoặc có dấu của
sự bội đạo đó, cái dấu giáo hội. Anh chị em phải thuộc về tổ chức
nào đó nếu không anh chị emkhông thểmuahoặc bán.
125 Và, hãy lắng nghe, đối với anh chị em những người mà biết
Lẽ thật là gì. Tôi không nói anh chị em phải ra khỏi giáo hội của
mình. Tôi không nói gì nghịch với anh chị em…về anh chị em
hoặc về những thành viên của anh chị em. Tôi đang nói về các
cơ quan đầu não, họ đã trở lại chỗ cũ khi họ tổ chức việc đó, và
làm cho nó, “Chúng ta sẽ làm điều này. Chúng ta sẽ làm điều kia.”
Và họ đã đặt ra luật lệ sắt đá đó. Và Đức Chúa Trời xé nó ra từng
mảnh, và lấy ngay Hội Thánh của Ngài ra khỏi nó; luôn luôn làm
điều đó.
126 Hãy nhìn vào cuộc hành trình của dân Y-sơ-ra-ên. Họ đã đốt
lửa. Họ đã ở lại suốt đêm. Trụ Lửa lơ lửng ở trên họ. Và tôi không
quan tâm đến thời gian ngày hay đêm khi Trụ Lửa đó rời đi,
những tiếng kèn được thổi lên và Y-sơ-ra-ên thu dọn trại và rời
đi. Nếu là lúc nửa đêm, hai giờ chiều, bất kỳ lúc nào nó xảy ra,
họ đều dời trại đi theo Trụ Lửa. Đúng thế không? Họ đã đi theo
ngọn Lửa.
127 Ồ, khi Martin Luther thấy Lửa của Đức Chúa Trời di chuyển,
thì Martin Luther đã bước ra khỏi đạo Công giáo. Nhưng ông đã
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xây dựng dưới đó và tổ chức giáo hội của ông, và ông đã không
thể di chuyển.

128 Ngọn Lửa đi chuyển ra ngoài, và Wesley đã thấy Nó, và ông
cũng ra khỏi để đi theo Nó. Đúng vậy. Ngọn Lửa của Đức Chúa
Trời đã rời khỏi chỗ Luther ngồi. Sau đó, điều trước hết anh chị
embiết,Wesley đã xâydựngởdướiNó, giáohộiGiámLýWesley.

129 Và sau đó đến Alexander Campbell, John Smith với Báp-tít,
và đại loại như thế, và Moody, và tất cả điều đó. Rồi, điều trước
tiên anh chị em biết, họ bắt đầu trở nên nghi thức, và cứng nhắc,
lạnh lùng, khi các nhà tiên tri già chết đi, và vân vân. Đám người
mới này xuất hiện với chẳng có gì ngoài sự giáo dục chủng viện,
và rồi, điều đầu tiên anh em biết, họ nhúng tay đã vào việc ấy và
làm nó rối tung lên.

130 Và Đức Thánh Linh di chuyển ra, và những người Ngũ Tuần
nhìn thấy Điều đó và họ bỏ đi; đúng, di chuyển ngay ra ngoài,
ra khỏi những người Giám Lý và Báp-tít, và vân vân. Bây giờ
điều đó thật tàn nhẫn, nhưng để ứng nghiệm Lời Đức Chúa Trời,
những người Ngũ Tuần đã tổ chức, và cũng lạnh lùng và lễ nghi
như những giáo hội còn lại. Nhưng, nhìn xem, sẽ không bao giờ
có thời đại hội thánh nào khác. Thời đại cuối cùng là Thời đại
Hội thánh Lao-đi-xê, mà không nóng cũng không lạnh. Chỉ gần
đủ để gọi là tôn giáo, khi âm nhạc được đàn lên, nhảy lên, nhảy
xuống lối đi, và rồi ngồi xuống, đi về nhà và nói chuyện về hàng
xóm của mình.

131 Những gì chúng ta cần ngày hômnay làmột khuônmẫu điển
hình thuở xưa, Đức Thánh Linh, được Đức Chúa Trời sai đến để
thiêu đốt, một sự phục hưngmà sẽ khiến cho anh chị em úpmặt
xuống mà khóc lóc, cả ngày lẫn đêm, và khóc lóc và than vãn,
và kêu gào, cho những tội lỗi của thế gian. Chúng ta sẽ vào cuộc.
Đúng thế.

132 Nhưng chúng đấy. Đó chỉ là nơi chúng ta đã trở nên, hâm
hẩm. Đức Chúa Trời phán, “Chỉ làm cho Ta đau bao tử của Ta! Ta
sẽmửa nó ra khỏimiệng Ta.” Đó là giáo hội, giáo hội Tin Lành, bị
từ bỏ. Giáo hội Tin Lành bị chối bỏ; từ Ngũ Tuần cho đến Luther,
từng chút của Nó. Lời Đức Chúa Trời phán vậy.
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133 Nhưng từ trong mỗi một giáo hội đó, Ngài đã lấy ra một dân
được Chọn. Ngài đã lấy Dòng dõi đó ra từ mỗi một giáo hội, từ
trong Giám Lý, Báp-tít, Trưởng Lão, Lutheran, tất cả thông qua
đó, Công giáo, và tất cả. Ngài đã lấymột dân sót, lấy ramột dân.

134 Ở đây cách đây không lâu, có một phụ nữ trẻ đang nằm ngay
tại đây ở Louisville, người Công giáo, sắp chết. Tôi đã đi qua đó.
Và vị linhmục nói, “Vô lý, với việc như vậy!”

Và chồng cô ấynói, “Tránh sangmột bên.Hãyđể ông ấy vào.”

135 Đã bước vào đó. Và người phụ nữ được cho là chết vào sáng
hôm sau. Trong khi cầu nguyện cho cô ấy, một khải tượng đã
xuất hiện, và nói, “CHÚA PHÁN NHƯ VẬY.” Đúng thế. Sáng hôm
sau…Nói với cô ấy bao nhiêu giờ nó sẽ xảy ra, thật chính xác đến
từng dấu chấm, khi cô ấy sẽ trở về nhà khỏe mạnh. Họ đã cười
vào điều đó, nhạo báng. Và chính cùng một giờ Đức Thánh Linh
đã phán, cô ấy đi về nhà nhưmột ngườimạnh khỏe, và vẫn khỏe
mạnh ngày hôm nay. Cô ấy đã là người Công giáo. Họ đã là người
Công giáo. Họ đã là người Công giáo.

136 Khi anh chị em tiếp nhận Sự Sáng…Trong Cựu Ước…Xin để
tôi chỉ cho anh chị em thấy nhãn hiệu đó bây giờ. Hãy lắng nghe
kỹ, rồi tôi sẽ đi thẳng vào đề tài của tôi. Hãy nhìn xem, trong Cựu
Ước, khi một nô lệ bị làm nô lệ, và sau đó anh ta đã…Anh ta đã
được mua ở đó, với một giá. Anh ta phải phục vụ chủ đó cho đến
nămhânhỷ. Và khi nămhânhỷđến, có tiếng kèn vang lên.

137 Và khi người nô lệ ở ngoài đó, anh ta và những đứa con của
mình, và vợ và tất cả họ đềumuốn trở về quê hương cũ. Họ đang
dậm chân trên cánh đồng, và người đốc công đánh họ, và cách
này và cách kia. Và rồi khi thầy tế lễ năm hân hỷ đến gần, thổi
kèn, và thầy tế lễ thổi kèn, và người đó nghe tiếng kèn. Người đó
có thể thả cái cuốc mình xuống, người đó có thể thả bất cứ cái
gì mình đang làm, nhìn thẳng vào mặt đốc công, và nói, “Ông
không thể đánh tôi một lần nữa. Tôi được tự do.” Bước ra ngay
và đi về nhà. Tại sao? Đó là tiếng của năm hân hỷ, khi họ đã nghe
được âm thanh đó.

138 Và đó là Phúc Âm, năm hân hỷ, mà anh chị em được tự do
khỏi tội lỗi. Anh chị em thoát ra khỏi tất cả những thói quen ô
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uế và những điều thế gian nhân danh tôn giáo sản sinh ra, dưới
cả Tin Lành và Công giáo, dưới dấu hiệu của con thú. Đúng thế.
Anh chị em được tự do.
139 Anh em không phải là vậy. Nhưng nếu người kia từ chối
không nhận lãnh điều đó, thì anh ta bị bắt đi từ nơi đó đem đến
cái cột của bàn thờ của giáo hội, và bị đóngmột cái dấu trên anh
ta, bị xâu lỗ tai. Và anh ta làm đầy tớ cho chủ đó chừng nào anh
ta còn sống.
140 Và bạn từ chối không tiếp nhận Ánh Sáng Phúc Âm khi Nó
được giảng ra trong Quyền năng của Đức Thánh Linh, bởi Kinh
Thánh, bạn có thể tựđóng ấnnơi đếnĐời đời củamình. A-men.
141 Bây giờ hãy nhìn xem, một điều nhỏ nữa, nếu anh chị em
bỏ qua cho tôi về lời nhận xét lúc nãy, về—về người đó. Nhưng,
nhìn này, “Lừa dối chính kẻ được Chọn…”
142 Vậy thì, chúng ta đã đụng đến người Lutheran, Báp-tít, và
những người Công giáo, bây giờ tôi xin nói với những anh chị em
thánh thiện một chút. Hiểu không? Tôi tin vào sự thánh khiết.
Anh chị em phải nên thánh. “Nếu không có sự thánh khiết thì
không một ai có thể được nhìn thấy Đức Chúa Trời.” Không phải
sự thánh khiết của tôi; nhưng sự thánh khiết của Ngài. Và tôi
không thể làmgì về nó; đó là những gì Ngài đã làm cho tôi. Không
đứng về phía của chính tôi, bởi vì tôi chẳng có gì, cũng không cố
gắng để có được điều gì. Tôi không cố gắng để—để được.

“Anh đang cố gắng giữ sao, Anh Branham?” Không, thưa
quý vị.
143 Tôi chỉ buông ra, và để cho Ngài giữ. Đúng vậy. Ngài là Đấng
Mà đang nắm giữ. Chỉ cứ chết đi, đó là tất cả điều anh chị em
phải làm. Chỉ giữ chính mình chết đi, Ngài sẽ nắm giữ. Ngài đã
nắm giữ rồi. Ngài đã giữ ở đó cho đến khi Ngài nói, “Sự việc đã
được trọn.” Nó được ổn thỏa. Đức Chúa Trời đang để cho chúng
ta làm điều đó, giống như vậy. Nó đã xong rồi.
144 Nhưng, hỡi dân thánh, anh chị emNazarene vàHànhHương
Thánhhiện nay, hãy nhớ. Dưới quyền lực đó và sự ra đời của giáo
hộiWesley, hay giáo hội Giám Lý, khi họ lập nên tổ chức, anh chị
em dân thánh yêu dấu bước ra, nói, “Chúng ta sẽ tiếp tục thánh
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khiết.” Đó là điều tuyệt vời. Anh chị em đã cứ giữ vững thời đại
đó, Thời đại Phi-la-đen-phi, cho đến khi nó đến thời Lao-đi-xê.
Nhưng khi phép báp têm của Đức Thánh Linh đến, và các dấu
hiệu quay trở lại hội thánh, các bạn đã gọi nó là “ma quỷ.” Bởi vì
họ nói tiếng lạ và tin vào những điều này, các bạn nói, “Nó thuộc
về ma quỷ.” Khi các bạn nói điều đó, thì các bạn đã nói phạm
đến Đức Thánh Linh.
145 Làm sao tôi có thể nói với cái tay của tôi rằng, “Ta không
cần mày nữa”? Nếu có những giáo sư, thì cũng có việc nói tiếng
lạ. Nếu có những nhà truyền giáo, thì cũng có những ân tứ chữa
lành. Làm sao chân có thể nói vớimắt rằng, “Ta không cầnmày”?
Hiểu không? Anh chị em ơi, nếu anh chị em là con được sanh ra
của Đức Chúa Trời, thì anh chị em phải bước đi và tiếp nhậnmọi
sự Đức Chúa Trời nói là đúng. Anh chị em sẽ bước đi ngay trong
Sự Sáng.
146 Khi đến thời điểm Hội thánh di chuyển, thì Luther đã di
chuyển. Khi đến lúc cho Hội thánh phải di chuyển bàn tay của
Nó, thì Wesley đã di chuyển bàn tay. Khi đến lúc Hội thánh phải
nói, thì NgũTuần xuất hiện. Đúng vậy. Nhưng, bây giờ, lưu ý.
147 Anh chị emnói, “Vàmột hình bóng chứ?” Anh chị emnói, “Có
một hình bóng về điều đó không?” Có, thưa quý vị.
148 Anh chị em có nhận thấy Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, anti-christ thật,
là một người rất sùng đạo không? Anh chị em có nhận ra điều
đó không? Họ đã tin tưởng ông, thưa anh em, đến nỗi giao cho
ông làm thủ quỹ của hội thánh.
149 Và Giu-đa Ích-ca-ri-ốt đã được xưng công bình bởi đức tin,
tin vào Đức Chúa Jêsus Christ.
150 Ông đã được thánh hóa qua Lời. Hê-bơ-rơ, 17:17…Tôi muốn
nói, Thánh Giăng 17:17, “Xin khiến họ nên thánh, lạy Cha, qua
Lẽ thật; Lời Cha là Lẽ thật.” Và Ngài là Lời.
151 Và họ đã được ban cho quyền phép để đi ra và rao giảng
Phúc Âm, và đuổi quỷ, và chữa lành người đau. Giu-đa Ích-ca-ri-
ốt, Ma-thi-ơ 10, đã được nhắc đến trong vòng họ. Và họ đã đi ra
đuổi quỷ, giảng Phúc Âm trong cách như vậy đến nỗi những tội
nhân đã ăn năn và ma quỷ đã lìa khỏi. Và họ trở về với sự vui
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mừng và la lớn, và có được một thì giờ tuyệt vời, như một trong
một buổi nhóm trại nhỏ, thánh khiết. Và Giu-đa đã ở ngay với họ.
Điều đó hoàn toàn đúng, ở cùng với họ.

152 Nhưng khi đến ngày Lễ Ngũ Tuần, Giu-đa đã thể hiện thái độ
của mình.

153 Đó là nơi giáo hội thánh khiết cho thấy thái độ của nó, ngay
tại đó, và đi lòng vòng và chối bỏ chinh Đức Thánh Linh là đấng
đang dẫndắt họ vào vùngNước sâuhơn; đã quay lại ngay và chối
bỏ Thánh Linh. Tôi biết họ có rất nhiều người cuồng-…

154 Tôi không phải là người Ngũ Tuần. Tôi chưa bao giờ thuộc
về một tổ chức Ngũ Tuần, chưa bao giờ. Tôi đã đứng trong chỗ
sứt mẻ. Tôi không phải là người Ngũ Tuần, Giám Lý, Báp-tít. Tôi
chỉ là một Cơ-đốc nhân Kinh Thánh. Chỉ thế thôi. Tôi tin những
gì Lời nói. Và tôi không thể chối bỏ ân tứ nói tiếng lạ; nếu tôi làm
vậy, tôi sẽ chối bỏ sự dạy dỗ và ân tứ được thần cảm khác. Đúng
thế. Tôi không bao giờ đồng ý với anh em Ngũ Tuần về “chứng
cớ duy nhất,” về việc nói tiếng lạ. Tôi không làm điều đó. Vậy
thì, điều đó ổn thôi, nếu họ tin theo cách đó. Đó là việc của họ,
đấy, nhưng điều đó hoàn toàn ổn. Tôi…Phao-lô đã nói, “Tôimuốn
rằng hết thảy anh emđều nói tiếng lạ.” Tôimuốn thấymọi người
đều được gần gũi với Đức Chúa Trời.

155 Họ đã có rất nhiều người làm ra vẻ, rất nhiều niềm tin giả.
Họ đã ra khỏi đó, rất nhiều lần, và hành động như thể họ có Đức
Thánh Linh, và nói điều gì đó mà không phải nói tiếng lạ. Đời
sống của họ đã chứng minh nó là gì. Nhưng đã có một bài báo
chân thật diễn ra y như vậy, mọi lúc.

156 Chà, tại sao con quỷ lại không ném ra mồi, nhử quạ? Chắc
chắn, hắn sẽ, cố gắng cản trở. Hắn đã ném ra điều tương tự trong
sự thánh thiện. Hắn đã ném ra điều tương tự trong Giám Lý. Hắn
ném ra điều giống như vậy trong ngày của Luther. Và ngày hôm
nay hắn cũng ném ra điều tương tự. Và dưới quyền năng của
những ân tứ về sự chữa lành và sự phân biệt Thiêng liêng, hắn
đang ném những thứ tương tự ra.

157 Nhưngmột bù nhìn có ý nghĩa gì với anh chị em, nếu anh chị
em có thể nói chuyện với loại chim biết nói? Những con chim
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nói, “Khi tôi thấy một con bù nhìn, thì đó chính là chiếc vé để
đến ăn. Có những quả táo ngon lành nhất, đang ở ngay chỗ có
những cây gậy được đặt và những con bù nhìn đang được treo
lên.” Đúng thế.
158 Nhưng anh em thấy cách mà linh đó di chuyển ngay lên đây.
Và Chúa Jêsus đã nhìn và thấy trước điều đó qua giáo hội Công
giáo đó, đang đi ra. Ngài phán, “Đừng gọi người nào là cha. Đừng
lặp lại những điều vô ích, tất cả những điều này.” Ngài bước ra
và phán, “Hãy cẩn thận, anti-christ sẽ rất gần gũi đến nỗi nó sẽ
lừa dối chính những người được Chọnnếu có thể được.”
159 Này, thưa anh em, bao nhiêu người nữ đồng trinh đã đi gặp
Chúa?Mười. Tất cả họ đều là trinh nữ. Thánh khiết có nghĩa là gì?
“Trong sáng, thánh thiện, trinh nguyên.” Mười người họ đều là
trinh nữ. Nămngười không có Dầu trong đèn của họ. Nămngười
đã có Dầu trong đèn của họ. Năm người này cũng thánh thiện và
đồng trinh như những người này. Nhưng Dầu được tượng trưng
cho điều gì, trong Kinh Thánh, mà chúng ta đã đề cập đến điều
đó tối hôm qua, tối hôm kia? Thánh Linh, “Đức Thánh Linh.” Họ
đã thanh tẩy chínhmình và ngồi tại đó, nhưng họ e ngại và đứng
lại không đến với Nguồn đó để được tuôn đổ Dầu. Đấy, họ đã tự
lập nên tổ chức và yên vị, và họ ở đấy, hâm hẩm. Đó là chỗ mà
thời đại hội thánh đã đi đến.
160 Bây giờ, bây giờ chúng ta đang đến với dấu ấn của Đức Chúa
Trời. Tôi còn ba mươi phút, ý Chúa. Bây giờ tôi muốn các bạn lật
với tôi, trước tiên, và tìm thấy sự quan trọng như thế nào, dấu
ấn này của Đức Chúa Trời.
161 Hãy nhớ dấu ấn của con thú là gì; không phải chủ nghĩa cộng
sản. Dấu ấn của con thú đến từ Rô-ma, trên khắp thế giới; Đạo
Công giáo và Tin Lành đã gia nhập vào nó, tôn giáo có tổ chức.
Và họ sẽ thống nhất các giáo hội đến nỗi mọi giáo hội phải cúi
đầu trước điều đó, những phi hệ phái của chúng ta sẽ bị gạt qua
bên lề. Đúng vậy.
162 Khải Huyền chương 9 bây giờ. Chúng ta hãy đọc thật kỹ ở đây
trong chốc lát, nếu Đức Chúa Trời muốn, và xem những gì Ngài
đã phán trong Lời Ngài. Hiện nay…[Băng trống—Bt.]…trong—
trong Khải Huyền, và câu thứ 4. Lắng nghe điều này.
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Và có lời truyền cho họ (khi người ta thấy có những tai
họa được đổ xuống) rằng họ chớ nên làm hại loài cỏ ở
đất hay cây cối nào…cũng không bất cứ cây xanh nào,
cũng không cây cối nào; nhưng…những người không có
ấn của Đức Chúa Trời ở trên trán họ.

163 Khi những tai vạ xảy ra, chỉ những ai được ấn chứng vào
Vương Quốc Đức Chúa Trời mới được bảo vệ. Đây là sự phán xét
được suy xét kỹ lưỡng, khi những người…Và nếu Đức Chúa Trời
sẽ giúp tôi, trong vài phút nữa, chúng ta sẽ chứng minh điều đó
bằng Lời của Chúa, rằng đây là thời điểm của sự niêm phong nơi
này. Và những ai từ chối Nó, thì sẽ chẳng có gì còn lại ngoài sự
hình phạt Đời đời.

164 Bây giờ chúng ta sẽ đi qua trong Cựu Ước. Và chúng ta hãy đi
qua ở đây, nếu anh em muốn, tới Sách Ê-xê-chi-ên, nếu anh em
muốn, và chúng ta hãy đọc một lát trong Ê-xê-chi-ên 9. Bây giờ,
nhờ sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời bây giờ, xin Ngài giúp chúng
ta. Và hãy ổn định bây giờ để giảng dạy, chỉ trong ba mươi phút
tới, nếu Chúa muốn. Bây giờ điều này là liên quan, anh em đánh
dấu nó, Ê-xê-chi-ên 9, đây là sự liên quan…

165 Điều đầu tiên chúng ta nên giải quyết ngay bây giờ, Dấu
Ấn của Đức Chúa Trời là gì? [Băng trống—Bt.] Anh chị em có
nghĩ điều đó là cần thiết không? [Hội chúng nói, “A-men.”] Kinh
Thánh có phải là một Lời đủ tốt cho anh chị em không? [“A-
men.”] Bây giờ tôi biết anh em có điều đó, những người mà nói,
“Giữ ngày sa-bát,” nhưng không có một chút nào trong Kinh
Thánh ủng hộ điều đó, trong Tân Ước. Dĩ nhiên, chúng ta hãy
tìmhiểuDấuẤn củaĐức Chúa Trời là gì. Hãy lật ra Ê-phê-sô 4:30,
4:30, và 1:13. Hãy đánh dấu nó. Ê-phê-sô 4:30 chép:

…chớ làm buồn Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ
đó mà anh em được ấn chứng cho đến ngày cứu chuộc
của anh em.

166 Bây giờ, ấn chứng có nghĩa là gì? Ấn chứng là một “dấu hiệu
của sự hoàn thành.” Đúng thế không?

167 Ồ, anh chị em có bao giờ thấy một nhân viên đường sắt chất
hàng vào toa xe không? Ông ta đi ra và ông sẽ đặt rất nhiều ở
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đây, và rất nhiều ở đây. Viên thanh tra đi ngang qua, ông nhìn
vào; và nếu cái này thì lỏng lẻo một chút, nó rung lắc, “Không.
Tôi sẽ không niêm phong nó. Phải xé nó ra và làm lại.” Điều tiếp
theo, ông ấy sẽ chất nó lại; ông ấy sẽ hiểu sai điều này. Thanh tra
đến gần, “Sai. Làm lại lần nữa.”

168 Và đó là những gì Đức Chúa Trời đã làm với hội thánh của
Ngài trong một thời gian dài. Anh em sẽ chất hàng lên, và anh
em sẽ đến Thiên đàng; anh emđangmang theomọi thứ cùng với
mình. Trò chơi bài của các bạn, ừm, mọi thứ khác mà các bạn có
thể dung nạp vào giáo hội, các bạn đang cố gắng mang theo nó.
ĐứcChúaTrời thật sự lên ánnó; không sẵn sàngđểniêmphong.

169 NhưngkhiĐức ChúaTrời nhìn thấymột người, có lòng thành
thật, tâm linh tan vỡ, ăn năn, dưới bàn thờ, Đức Chúa Trời đóng
cánh cửa thế gian đối với người ấy, và đóng ấn người ấy trong
đó bằng phép báp têm của Đức Thánh Linh, và nó kéo dài cho
đến khi Chúa Jêsus đến; không phải từ sự phục hưng này sang sự
phụchưngkhác, nhưng, “chođếnngày cứu chuộc của anh em.”

170 Khi cánh cửa, của toa xe đó, được đóng lại, con dấu chính
quyền được đặt trên nó, nó không thể được mở ra nữa cho đến
khi nó đi đến cái đích cuối cùng củamình.

171 Và mọi người được sinh lại và được ấn chứng vào Vương
quốc của Đức Chúa Trời, thì không còn ham muốn thế gian này
nữa cho đến ngày Chúa Jêsus Christ đưa người đó vào Vương
Quốc. Vì vậy nếu anh chị em đang có nan đề, và nói mình có Đức
Thánh Linh; cho dù anh em thuộc giáo hội Giám Lý, giáo hội
Báp-tít, giáo hội Ngũ Tuần; cho dù anh em la hét, nói tiếng lạ;
chịu báp-têm về phía trước, phía sau, rảy nước; nếu anh em vẫn
còn có những nan đề, thì tốt hơn anh chị em hãy quay trở lại và
kiểm tra lại việc chất hàng. Đúng thế. Mang theo quá nhiều thứ
với anh em; nó quá lỏng lẻo, rung lắc. Đức Chúa Trời sẽ không
đóng ấn nó cách đó.

172 Khi một hạt lúa mì rơi xuống đất, cho dầu…Nếu hạt lúa mì
đó tự chết đi, nó không thể tạo nên cỏ lùng, để cứu linh hồn của
nó. Một hạt lúa mì sẽ sinh ra một hạt lúa mì, chắc chắn như bất
cứ thứ gì. Và nếu chúng ta được gieo với Hạt giống không thể hư
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nát của Đức Chúa Trời, thì làm sao Nó có thể tạo ra bất cứ thứ gì
ngoàimột đời sống thuộc về Sự Sống củaĐấng Christ?
173 Đức Thánh Linh đang dẫn dắt Hội thánh, dẫn dắt Nó trong
Quyền năng phục sinh của Chúa Jêsus Christ, và anh chị em đã
được đóng ấn cho đến ngày cứu chuộc. Đó là Kinh Thánh. “Anh
em chớ làm buồn Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ đó
anh emđược ấn chứng chođếnngày cứu chuộc.” Ê-phê-sô 4:30.
174 Bây giờ, trước khi Đức Thánh Linh đến, người đó đã được
niêm ấn trước khi thời đại dân Ngoại bắt đầu. Ngài được niêm
ấn bởi những chân đèn vàng (chúng ta đã có một biểu đồ, để
hiểu nó) ở đó dưới thời đại đó.
175 Ngài đã đánh lừa họ trải qua các đời Áp-ra-ham, Y-sác, Gia-
cốp, Đa-vít, và trải qua thời kỳ đen tối mà họ đã có trong thời A-
háp, trở đi, Sa-lô-môn, vân vân, cho đến khi nó xuất hiện trong
tình trạng hâm hẩm đó. Nhưng ngay trước khi Ngài kết thúc thời
đại phân chia đó, Ngài đã ban đức tính tuyệt vời của Đức Thánh
Linh cho chỉ một mình dân Do-thái, “Đừng đi đến đường những
dân Ngoại, nhưng hãy đi đến với những con chiên lạc mất của
nhà Y-sơ-ra-ên.” Đúng vậy không? “Ngài đã đến với dân Ngài,
song dân Ngài chẳng hề nhận lấy Ngài.”
176 “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho Quyền phép để
trở nên con cái Đức Chúa Trời.” Ngài phán, “Ta sẽ ban cho họ
Sự Sống Đời đời.” Sự Sống Đời đời có nguồn gốc từ chữ Hy-lạp
“Zoe.” Zoe là Sự Sống đó. Zoe là Sự Sống của Đức Chúa Trời. Và
nếu Sự Sống của Đức Chúa Trời sống trong anh em, sản sinh ra
một đời sống tin kính chắc chắn như tôi đang đứng trong bục
giảng này. Và một người đã có Nó, thì không thể nào bị hư mất
hơn Đức Chúa Trời có thể hư mất, bởi vì Đức Chúa Trời ở trong
người ấy. A-men. “Kẻ nào nghe Lời Ta, và tin Đấng đã sai Ta, thì
có Sự sống Đời đời, và không đến với sự phán xét; nhưng có Sự
sống đời đời.” “Kẻ nào ăn thịt Ta và uống Huyết Ta, Ta sẽ khiến
người ấy sống lại trong ngày sau rốt.” Đó là Lời Ngài. Thật là một
niềm an ủi cho người tin! Và thật là một sự lên án đối với những
ai từ chối bước đi trong Sự sáng.
177 Trở nên ấm áp, phải không? Được rồi, Đó là điều tốt lành
dành cho anh chị em. Để ý, xem thử điều đó có đúng không. Thưa
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anh em, chúng ta có thể trích dẫn nó, lời Kinh Thánh này đến lời
KinhThánhkhác, hết tuầnnày sang tuần khác, hết tuầnnày sang
tuần khác, và chỉ nói về đề tài này, đúng…cùng chủ đề, cho một
năm, vẫn không đem hết nó ra từ Kinh Thánh, tất cả về điều đó,
và ngay cùng điều đó thôi.

178 Bây giờ chỉ là sự khởi đầu ở đây thôi, chúng ta sẽ quay lại và
tìm hiểu ý nghĩa của việc từ chối báp têm bằng Đức Thánh Linh
nghĩa là gì đối với các bạn, nó có ý nghĩa như thế nào đối với họ
trong thời đó.

179 Bây giờ, trong Ê-xê-chi-ên chương 9, nhà tiên tri đã nhìn
thấy Giê-ru-sa-lem. Bây giờ hãy nhớ, chúng ta đang nói chuyện
trong không gian ấy ở đó, những người Do-thái, ngay trước sự
kết thúc của họ.

180 Bây giờ chúng ta đang ở trong thời kỳ dân Ngoại, ở thời kỳ
dành cho họ đã kết thúc. Rồi chúng ta sẽ đi vào Thiên hy niên.
Được rồi.

181 Nhưng bây giờ hãy xem, anh em đang đề cập sự kết thúc của
dân Do-thái bây giờ. Nhà tiên tri thấy trước điều đó. Đây vẫn còn
là một trăm năm, khoảng tám trăm năm, trước khi Chúa đến, và
nó đã được nói tiên tri bởi nhà tiên tri. Bây giờ hãy lắng nghe kỹ
trong khi chúng ta đọc.

Ngài kêu lớn tiếng trong lỗ tai ta, nói rằng, Khá khiến
những kẻ cai trị thành nầy hãy đến gần, và ai nấy khá cầm
khí giới giết lát, hay khí giới hủy diệt trong tay mình.

182 Bây giờ hãy theo dõi kỹ khi chúng ta đọc.

Và, kìa, sáu người đàn ông đến từ…cổng cao hơn, mà
nằm về phía bắc, mỗi người cầm khí giới giết lát trong
tay mình; và có một người ở giữa bọn họ,mặc đồ trắng,
mặc vải gai, đeo sừng mực bên hông người: và họ bước
vào…và đứng phía trước, bên cạnh bàn thờ bằng đồng.

Và sự vinh hiển của Chúa là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-
ên bèn dấy lên từ chê-ru-bim, là nơi thường ngự, mà đến
ngạch cửa nhà. Và ngài gọi người mặc vải gai, đeo sừng
mực bên hông người; (hãy lắng nghe)
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VàCHÚA phán cùngngười rằng,Hãy trải qua giữa thành,
qua giữa Giê-ru-sa-lem, (định mệnh đến với Giê-ru-sa-
lem), và đóng dấu trên trán của những người nào mà
than thở và…khóc lóc về…những sự gớm ghiếc…đã phạm
giữa thành nầy.

Và rồi ngài phán cùng những người kia cách như bên tai
tôi rằng, Hãy đi…qua trong thành đằng sau họ, và đánh:
và chớ đểmắt ngươi đoái tiếc, cũng đừng có…thương xót:

Hãy giết hết nào già cả và trai trẻ, nào tớ gái,…nào con
nít, và đàn bà: nhưng chớ lại gần một kẻ nào là kẻ mà…
dấu; và người khá bắt đầu ở nơi thánh. Và…bắt đầu ở các
người già cả ở trước mặt nhà.

183 Bây giờ hãy xem vị tiên tri trong Thánh Linh, được cất lên
trong sự Vinh hiển. Đức Chúa Trời đã phán, “Ta sẽ tỏ cho ngươi
biết Ta sẽ giải quyết việc đó với người Do-thái ra sao, trước khi
đến dân Ngoại.” Hãy đọc câu, hoặc chương trước đó. Bấy giờ, khi
ông bước vào nơi đó, ông nói, “Tôi thấy…” Trước hết, ông thấy tội
lỗi ở trong thành phố, như thể ông chưa bao giờ xem thấy, và ông
thấy Giê-ru-sa-lem. Bây giờ hãy nhớ rằng, nó chỉ dành cho người
Do-thái, không phải cho dân Ngoại; người Do-thái, và thủ đô của
họ, Giê-ru-sa-lem. Cũng giống như tối hômqua, chúng ta đã dành
nó cho những người Tin Lành; bây giờ, tối nay, đó là cho người
Do-thái. Ngài phán, “Hãy đi qua thành phố.” Ở đây những người
với khí giới giết lát trong tay, tiến vào giết hết mọi người trong
thành. Ngài phán, “Bây giờ khoan đã, chờmột chút.”

184 Và bước ra khỏi chỗ đó là một Người mặc đồ trắng. Chúng
ta hãy dừng lại một phút. “Mặc đồ trắng,” sự công bình, thánh
thiện. “Mặc đồ trắng,”Ngườimàđã cómột khiênmựcởbênhông
Ngài. Ngài phán, “Hãy trải qua khắp thành trước, trước khi họ
đến, và đóng dấu trên trán, một dấu trên trán của mọi người
đàn ông, đàn bà, trai, và gái, trong thành phố, những người nào
than thở và khóc lóc về mọi sự gớm ghiếc đã phạm trong thành,
về những tội lỗi của dân sự.” Hãy đóng dấu trên họ!

185 Và rồi, sau khi Ngài đi qua và đánh dấu, Ngài trở lại và nói,
“Xong rồi.”
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186 Sau đóNgài sai những người đó, nói, “Hãy đi tới, và các ngươi
đừng tiếc gì cả, nhưng các ngươi hãy giết sạch mọi thứ không
được đóng dấu trên nó.”
187 Nhìn đây, thưa anh em. Đấng Đóng Dấu đó không ai khác
hơn là Đức Thánh Linh.
188 Và để ý, nếu Ngài đến Jeffersonville, tối nay, đến Đền tạm
Branham, hoặc bất kỳ đền tạm nào khác trong thành phố, hoặc
bất kỳ nhà thờ nào khác, Ngài sẽ đặt dấu ấn trên ai, là người rất
chân thành và thành thật khóc lóc và kêu la trướcĐức Chúa Trời,
và cầu nguyện ngày và đêm, cho tội lỗi của thành phố?
189 Ngài sẽ làm gì với những thầy giảng cho phép phụ nữ của
họ đi ra ngoài đây trong những bộ đồ tắm, và nằm trải dài trong
chiếc quần đùi, và đi lên đi xuống trên đường phố; và hát trong
dàn hợp xướng, tô vẽ và hành động như những Giê-sa-bên. Và
khi…Những người đàn ông ngoài kia, hút thuốc, và uống rượu,
và hành động kỳ cục, và cờ bạc, và mọi thứ khác! Và họ hành
động như thể họ không quan tâm đến điều đó; đi dự một bữa
ăn tối tiệc tùng lớn, hoặc một bữa tiệc ở đâu đó. Ở nhà tối thứ
Tư và xem ti-vi, thay vì tham dự buổi nhóm cầu nguyện. Vào
mùa hè, thì đóng cửa nhà thờ, cho các buổi nhóm. Ngài sẽ đóng
ấn cái gì?
190 Những gì chúng ta cần, tối nay, là rất nhiều điều này ở đây
việc truyền bá Phúc âm ở Hollywood đã bị bóp nghẹt! Và một
cuộc phục hưng Đức Chúa Trời sai đến, điển hình thuở xưa,
những người nam và những người nữ quỳ xuống nơi bàn thờ!
Và bỏ việc bắt tay này, và đưa tay lên, và rảy nước cho họ, và
làm báp-têm hướngmặt về phía trước, phía sau, và tất cả những
hình thức và triết thuyết. Và hãy quỳ xuống với một tâm thần
tan vỡ, ăn năn, thật sự, nơi tội lỗi đang ở. Hợp lại với nhau, và
bắt đầu than khóc kiểu xưa, như đứa trẻ mới sinh. A-men. Đó là
loại người có thể nhận lãnhĐức Thánh Linh. Đúng thế.
191 Cho dù họ là người Giám Lý, Báp-tít, hay là Công giáo, hoặc
họ là gì đi nữa! Khi họ đến trước bàn thờ và khóc, cả ngày lẫn
đêm, “Ôi Chúa là Đức Chúa Trời, xin nhìn xem tội lỗi của thành
phố này! Lòng của con không thể nào yên nghỉ được! Con không
thể nào yên nghỉ, Chúa ôi, khi nhìn thấy những điều này đang
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xảy ra. Ôi Đức Chúa Trời, xin làm điều gì đó đi! Xin ban đến cho
chúng con một cuộc phục hưng điển hình thuở xưa,” anh em
đang ở trên lằn ranh của việc nhận lãnh Đức Thánh Linh, thưa
anh em!…?…

192 Nhưngnếu anh embước lên đó chỉ để nhún lên, nhún xuống,
hay bởi vì anh em nhảy theo nhạc, hay bởi vì anh em đã làm
gì khác; và đi lòng vòng và ba hoa, và không quan tâm, và bĩu
môi, và làm ầm ĩ, và gia nhập giáo hội, và nhảy hết chỗ này đến
chỗ kia; điều đó cho thấy anh chị em chẳng hề có điều gì từ lúc
ban đầu.

193 Thưa anh em, đó, đó là liều thuốc khá mạnh, nhưng nó sẽ
chắc chắn chữa lành anh chị em. Đúng vậy. Vâng, thưa quý vị.
Nó sẽ mang anh chị em ra, không có một người yếu đuối nào
giữa vòng anh chị em.

194 Giống nhưMôi-se. Tôimuốn xem bộ dụng cụ y khoa của ông,
còn anh chị em? Có đến hai triệu người ở ngoài đó. Anh chị em
có muốn xem bộ dụng cụ y khoa của Môi-se, những gì ông đã
có không? Tất cả họ những người già cả, và hàng trăm trẻ con
được sinh ra mỗi đêm, và những người què, và người đau ốm.
Và khi ông đi ra, trong bốn mươi năm, thậm chí không có một—
một người trong số họ yếu mỏn. Chẳng lẽ một số anh em những
bác sĩ, đang ngồi ở đây tối nay, không thích xem dụng cụ y khoa
của ông sao?

195 Chúng ta hãy nhìn vào nó và xem thử nó là gì. Nào hãy nhìn
lại. Chúng ta sẽ tìm thấy. “Ta là Chúamà chữa lành ngươi.” Đó là
nó. “A-men.” Đó chính là những gì nó là. “Ta là Chúa đấng chữa
lành ngươi.” Nói sẽ cómột con trẻ được sinh ra. “Ta là Chúa đấng
chữa lành ngươi.” Ông bị bệnh viêm phổi. “Ta là Chúa đấng chữa
lành ngươi.” Đó là toa thuốc duy nhất mà ông có thể cho. Đó là
điều duy nhất ông cần. Đó là điều duy nhất ông có. Đó là những
gì Đức Chúa Trời đã cung cấp cho ông.

Tất nhiên, ngày nay, “Ồ, chúng tôi không tin vào Điều đó.
Không, điều đó…”

196 Đức Chúa Trời không hề thay đổi. Ngài vẫn vậy. Nếu linh này,
hành xử như cách làm nhiều người làm ngày nay, dưới danh
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nghĩa Cơ-đốc giáo, đã làm cho Đức Chúa Trời đau dạ dày của
Ngài ở đó, đã là một “sự gớm ghiếc” cho dân sự làm điều đó, thì
nó làmột điều gớm ghiếc ngày nay. “Chúa Jêsus Christ, hôm qua,
ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi.” Ồ, tôi cảm thấy
thật mộ đạo.

197 Để ý, “Hãy đi ở đây,” Ngài phán, “Ngươi hãy đi khắp thành,
và Ngươi đóng dấu những ai mà than thở và khóc lóc về sự gớm
ghiếc mà đã làm trong thành này.” Và rồi Ngài phán, “Sau khi
Ngươi làm điều đó,” Ngài sai những người có vũ khí tàn sát này,
và họ đi ra ngoài và giết chết mọi thứ.

198 Bây giờ, nhà sử học, hãy chờ một chút. Chúa Jêsus đã đến
trong xác thịt; Đức Chúa Trời, hiển hiện trong xác thịt. “Đức Chúa
Trời đã ở trong Đấng Christ, giải hòa thế gian với chính Ngài.” Và
khi Ngài đến trong xác thịt, Ngài đi đây đó để giảng dạy. Người ta
đã gọi Ngài là, “Bê-ên-xê-bun; thầy bói.” Họ đã chế giễu Ngài, về
sự sinh ra củaNgài,mọi điều khác; chối bỏNgài, đuổiNgài đi.

199 Ngài phán, “Nếu ai nói phạm với Con người, thì sẽ được tha,
song nếu ai nói phạm đến Đức Thánh Linh, thì sẽ chẳng bao giờ
được tha thứ, dầu đời này hay đời sau.”

200 Ngài đã kêu gọi một vài người Do-thái lại với nhau. Ngài
không đi đến với các dân Ngoại. Ngài đi đến với người Do-thái.
Ngài được sai đến với người Do-thái; lúc đó chưa phải là thời đại
dân Ngoại. Ngọn nến cuối cùng đang cháy trong thời đại người
Do-thái, và Ngài đã đến đó. Và có một vài người mà đã tiếp nhận
Ngài, được kêu gọi ra.

201 Cũng giống như sự việc trong ngày hômnay. Cũng giống như
Đức Thánh Linh đã nói về Chúa Jêsus Christ, đã kêu gọi ra lúc đó;
thì ngày hôm nay, Đức Thánh Linh cũng đang nói về Chúa Jêsus
Christ, đang gọi ra.

202 Họ tin vào điều siêu nhiên. Họ đã nhìn xem Đấng Lãnh Đạo
của họ. Họ đã nhìn xemNgài. Họ biết là Ngài là Vua của các đấng
tiên tri. Họ biết bất cứ điều gì Ngài là. Những gì Ngài đã nói, Đức
Chúa Trời đã xác nhận điều đó và nói rằng đó là Lẽ thật. Họ biết
rằng họ có Lẽ thật. Họ đã biết họ đang tin vào Ai, và họ đã tiến
bước cùng Chúa Jêsus.
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203 Rồi họ đóng đinh Ngài. Ngài nói, “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì
họ không biết họ đang làm điều gì.”

204 Nhưng khi đến Ngày Lễ Ngũ tuần, chỉ có một nhóm người ít
ỏi, khóc lóc, kêu khóc và cứ như vậy. “Và khi Ngày Lễ Ngũ Tuần
đến trọn…”

205 Thình lình xảy đến có một thầy tế lễ ở trên đường, có một
hộp bánh thánh xốp tròn, hộp bánh tiệc thánh, nói, “Hãy le lưỡi
ngươi ra bây giờ, và ta sẽ uống rượu chứ?” Thật là vớ vẩn! Trên
đường, có một thầy giảng Tin Lành, và nói, “Chúng tôi sẽ bắt tay
hữu thông công, và chịu sáu tháng thử thách”? Hừ! Vô lý! “Ta sẽ
rảy nước con. Ta sẽ rửa tội cho con. Ta sẽ nhận con theo cách này,
nhận con vào giáo hội, trao tay hữu thông công”? Vô lý!

206 “Nhưng khi Ngày Lễ Ngũ Tuần đã đến trọn, thình lình có
tiếng từ Trời đến như tiếng gió thổi ào ào, và Nó đầy khắp nhà
nơi họ đang ngồi. Những chiếc lưỡi chẻ ra đậu trên họ, như ngọn
lửa.” Chúng bắt đầunói huyên thuyên, và tạo ra tiếng ồn, và chảy
nước dãi, và khạc nhổ, và cứ như vậy.

207 Anh emnói, “Không phải!” Tôi sẽ chứngminh nó cho anh em
bằng Kinh Thánh. Vâng, thưa quý vị. “Anhmuốn nói với tôi đó là
những gì họ đã làm sao?” Đó là điềuKinh Thánh đã nói.

208 Anh chị em có biết Ê-sai đã nói tiên tri không? Tôi xin đọc
một chút gì đó từ trong Ê-sai ở đây cho anh chị em thấy, đợi một
chút. Ê-sai, chương 28, và bắt đầu với câu thứ 8.

Vì tất cả các bàn tiệc đều đầy chất nôn mửa…(nói về
ngày này)…và ô uế, đến nỗi không cónơi nào sạch. (Thưa
anh em, ước gì đó không phải là hình ảnh về người Do-
thái!)

Người sẽ dạy khôn cho ai? và khiến ai hiểu sự dạy dỗ
mình? (chúng ta đang nói đến về sự Dạy dỗ, tối nay) …
chúng là những trẻ con thôi bú, và chúngmàmới lìa khỏi
vú chăng.

Vì phải giềngmối thêm giềngmối, giềngmối thêm giềng
mối; hàng thêm hàng, hàng thêm hàng;… (đó là cách mà
Phúc Âm đến, từ Sáng thế ký đến Khải huyền!)
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Vì Ta sẽ dùngmôi lạ và với lưỡi khácmà phán cùng dân
nầy.

…và đây là nơi yên nghỉ, sự bình an mà Ta đã phán sẽ
đến. Và vì tất cả điều này họ chẳng chịu nghe, nhưng họ
lắc đầu, bỏ đi.

209 Thế đấy. Đó là điều Ngài đã phán. Đó không phải là lời của
tôi; đó là Lời Ngài. Thay đổi Nó, nếu anh chị em có thể. Nó có thể
không bao giờ được thay đổi. Ngài phán, “Giềng mối thêm giềng
mối; hàng thêm hàng; một chút chỗ này, một chút chỗ kia.” Toàn
bộ Phúc Âm chắc chắn được lộ ra.

210 Phúc Âm trọn vẹn phải bắt đầu từ chỗ này, và người ta
đã giảng Nó. Và khi họ giảng, thì Quyền năng của Đức Thánh
Linh đến.

211 VànhữngngườiDo-thái kia đã chế giễuChúa Jêsus, nhưnghọ
cười cợt, nói rằng, “Ha-ha-ha! Những người này say rượu mới.”
Họ đã đóng ấn chonơi đếnĐời đời của họ. Họnói, “Tại sao những
việc kỳ diệu mà họ đang nói đó, lại có thể được nghe bằng tiếng
mẹ đẻ của chúng ta nhỉ? Ồ, những người này đang say rượumới.
Ha-ha!” Họ đã chế giễu và cười cợt.

212 Và Phi-e-rơ, một thánh giật gân nhỏ bé, thầy giảng đứng trên
bục ngoài phố, đặt ra cho ông một cái bục, và nhảy lên đó. Ông
nói, “Hỡi những anh em người Giu-đa, những anh em đang ở tại
Giê-ru-sa-lem, tôi xin bày tỏ cho anh em điều này, và hãy lắng
nghe tiếng tôi. Nhưng đây là—đây là điều đã được đấng tiên tri
Giô-ên nói đến. Những người này không phải say rượumới, như
anh em tưởngđâu, vì lúc nàymới là giờ thứba trongngày.Nhưng
đây là Điều đó.” Ông chỉ tới quyển Kinh Thánh. Tôi thường nói,
“Nếu điều này không phải Điều đó, thì tôi sẽ cứ giữ điều này cho
đến khi Điều đó đến, nếu không có gì khác biệt.” Đúng vậy. Ông
nói, “Đây là điều đã được nói bởi đấng tiên tri Giô-ên. Nó sẽ được
ứngnghiệmvàonhữngngày sau rốt,” hai ngànnămcuối cùng.

213 Hai nghìn năm đầu tiên, đã hủy diệt thế gian bằng nước. Hai
nghìn năm thứ hai, Đấng Christ đến. Trong hai ngàn năm cuối
cùng, “Ta sẽ đổ Thần Ta ra.” Ha-lê-lu-gia! Không phải “Ta sẽ dạy
chomột số thầy giảng và sai pháimột số linhmục.”
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214 “Nhưng Ta sẽ đổ Thần Ta từ trên Cao; các con trai và con gái
của các ngươi sẽ nói tiên tri; Ta sẽ đổ Thần Ta trên những tôi trai
và tớ gái của Ta, và chúng sẽ nói tiên tri. Ta sẽ tỏ ra những dấu
lạ trên các từng trời, và nơi đất thấp.” Đó là những gì nó đã có.
Đó là lễ khai sinh.
215 Và những người Do-thái đó đã cười và làm trò cười, và nói,
“Họ say rượumới.” Điều đó đã đóng ấn nơi đến của họ.
216 Vào năm 96 S.C., với sự xuất hiện của Titus, ông ta đã đến để
thi hành nhiệm vụ, Giê-ru-sa-lem bị bao vây bởi các đội quân. Và
anh em có biết điều gì đã xảy ra không? Những người Do-thái kia
đã nói, “Bây giờ chúng ta sẽ trở về với nhà của Chúa.”
217 Nhưng những người mà đã được cảnh báo và đầy dẫy Đức
Thánh Linh…
218 Như Josephus nói, “Những kẻ ăn thịt người kia, các ngươi
đang ăn thịt Jêsus người Na-xa-rét này.” Nói, “Họ đã giấu xác
Ngài, và họ đang ăn thịt nó.” Họ đã ăn tiệc thánh. Người ta nói
rằng họ, họ đámngười ở đó, “Họ là nhữngngười dị giáo.”
219 Anh em có biết những người đó bị gọi là “dị giáo” không?
Anh em biết điều đó không? Anh em biết dị giáo là gì không? Đó
là nhữngngười “điên rồ.” Vâng.Hãynhìn xemThánhPhao-lô.
220 Bây giờ, hỡi anh chị emdân sự, anh—anh chị emBáp-tít thích
nói, “Thánh Phao-lô, ồ, tôi tin người.” Các bạn Công giáo nói,
“Ồ, Thánh Phao-lô,” và hôn hai hoặc ba cái vào bàn chân của
người, những bức tượng ở đó tại Rô-ma. “Thánh Phao-lô! Vâng,
thưa ngài!”
221 Hãy xem Thánh Phao-lô đã nói gì khi ở trước Ạc-ríp-pa. Ông
nói, “Với cách mà người ta gọi là dị giáo,” thánh giật gân, “đó là
cách tôi thờ phượng Đức Chúa Trời.” A-men.
222 Tôi muốn gia nhập cùng với ông; tôi muốn nói, “Tôi cũng
tin như vậy, Phao-lô ạ! Ha-lê-lu-gia! Vâng, thưa ông, điều tương
tự! Một ngàn chín trăm năm đã trôi qua, Phao-lô. Tôi vẫn tin
điều giống như vậy!” Vẫn có Đức Thánh Linh; cùng dấu hiệu,
cùng dấu kỳ, mọi thứ thật giống như vậy; vẫn tiếp tục, cùng
một Đức Thánh Linh, vẫn được đóng ấn cho đến (khi nào?) ngày
cứu chuộc.
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223 “Phúc Âm này sẽ được giảng ra…” Điều gì? “Phúc Âm!” Phúc
âm là gì? Không “chỉ Lời mà thôi.” Phao-lô nói, “Phúc Âm đến
với chúng ta, không chỉ bằng Lời mà thôi, nhưng còn qua Quyền
phép và sự bày tỏ củaĐức Thánh Linh đến Phúc Âm.”
224 Phao-lô nói, “Tôi không hề đến với anh chị em bằng những
kiến thức thần học viện, đến tạo ra những lời lẽ hoamỹ, hầu cho
anh chị em lập nền tảng sự cứu rỗi mình trên những lời lẽ hay
ho vàmôimiệng hấp dẫn, và bài tôn vinh chân thần hay tín điều
các sứ đồ, hoặc thứ gì như thế. Tôi không hề đến với anh em như
thế. Nhưng tôi đến với anh em chỉ biết một điều, đó là Quyền
phép sống lại của Chúa Jêsus Christ, và sự bày tỏ của Đức Thánh
Linh.” Ha-lê-lu-gia! Xin Đức Chúa Trời ban cho chúng ta một số
Phao-lô nữamà sẽ không đấm thẳng tay, nhưng đặt Nó ra đó mà
không…?…không cần mang đến những đôi găng tay chủng viện.
A-men. Dấu ấn của Đức Chúa Trời! A-men.
225 Bây giờ, chúng ta còn bao nhiêu thời gian? Rất nhiều, phải
không. [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Đó là những gì tôi nghĩ.
Được rồi. Ngàymai là thứ Bảy, không có ai trong anh chị em phải
đi làm.Được rồi. Được rồi. Hãynhớ, xin chờ—xin chờmột chút.
226 Hãy cầu nguyện! Chú ý, thưa anh em, đây là thời gian chân
thành. Đây là thời điểm mà chúng ta nên kiểm điểm lại. Tôi
không đang đứng đây để làm trò hề đâu. Nếu tôi làm vậy, tôi sẽ
phải đến nơi bàn thờ và ăn năn. Tôi có thể đang hành động giống
như một người hề đối với một số anh chị em, nhưng tôi không
có ý vậy. Đôi khi, tôi hành động như một người ngốc nghếch; tôi
không thể nào tránh được điều đó. Điều gì đó đến trên tôi, khiến
tôi hành động giống như thế, cho nên tôi không thể nào tránh
được điều đó. Nhưng trong lòng tôi, thưa anh em, tôi tin Nó hết
lòng. Trong hai mươi mấy năm, tôi đã giảng Điều này qua bục
giảng này, trên khắp thế giới, và Đức Chúa Trời đã xác chứng Nó
bằng những dấu kỳ và phép lạ. A-men. “Chúa Jêsus Christ hôm
qua, ngày nay, và cho đếnđời đời không hề thay đổi.” Vâng.
227 Bấy giờ Ngài phán, “Hãy khiến họ dùng vũ khí đó để tiến
lên.” Họ đã từ chối nhận dấu hiệu đó. Và Ngài đã đi đến, và Titus
đã bao vây tường thành Giê-ru-sa-lem, và họ đã chạy vào trong
thành; họ bị chết đói ở trong đó, đến nỗi họ đã luộc những con
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cái của nhau và ăn thịt nó. Họ ăn vỏ cây, ăn cỏ dưới đất. Và rồi
cuối cùng khi họ phải từ bỏ…Titus, khi ông tiến vào Giê-ru-sa-
lem, ông đã hủy diệt hết tất cả mọi thứ ở trong đó, giết chết đàn
bà, con nít, những trẻ sơ sinh, các thầy tế lễ, mọi thứ khác, và đốt
cháy thành phố.
228 Và Chúa Jêsus đã phán, “Sẽ đến lúc không còn hòn đá nào
chồng lên hòn đá nào.”
229 Họ nói, “Hãy nhìn vào thánh đường to lớn của chúng ta. Anh
em ơi, chúng ta là người Báp-tít, hoặc Giám Lý, hoặc Ngũ Tuần,
hay bất cứ là gì đi nữa.”

Ngài phán, “Sẽ không còn một hòn đá nào chồng lên hòn
đá nào.”
230 Điều đó chứng tỏ rằng “Đức Chúa Trời không còn ngự trong
nhà bởi tay con người làm ra.” Đức Chúa Trời ngự trong lòng
con người. “Vì một thân thể mà Ngài đã chuẩn bị cho Ta.” Đức
Thánh Linh không ở trong một ngôi nhà. Ngài ở trong tấm lòng.
Đó là đền thờ. “Anh emhá không biết rằng anh em là đền thờ của
Đức Chúa Trời hằng sống sao?” A-men. Xây dựng một đền thờ,
xây một nhà thờ, tất cả đức tin của tất cả anh em được xây dựng
chung quanh đền thờ hay nhà thờ của mình, một thần tượng
bằng gỗ, nhận lấy dấu hiệu con thúmà không biết điều đó. Đúng
vậy. Lập kế hoạch và dành tất cả thời gian của mình, các thầy
giảng, để ủng hộ tổ chức của anh em, và đi thẳng đến địa ngục
với nó như họ có thể đi.
231 Tôi nói với anh em, thưa anh em, đây chính là lúc con người
tỉnh thức và rao giảng Phúc Âm với quyền phép của Đức Thánh
Linh, khi khắp mọi nơi, chúng ta hãy kêu gọi những người Giám
Lý, Báp-tít, Trưởng Lão, Công giáo, và tất cả, đến với thập tự giá
của Chúa Jêsus Christ.
232 Bây giờ, anh em nói, người chăn chiên già mang theo mật
ong, đặt nó trên đá. Khi con chiên bị đau liếm, nó khỏe lại.
233 Thưa anh em, tôi đã có cả một cái túi đầy mật ong ở đây, tối
hôm nay. Và tôi sẽ đặt nó lên trên Vầng Đá, Chúa Jêsus Christ, và
con chiên bị đau yếu có thể liếm và được khỏe mạnh. Đúng vậy.
Thưa anh em, hãy lắng nghe, đừng đem đặt nó lên bất cứ giáo



DẤU ẤN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI 45

hội nào. Nó không thuộc về bất cứmột giáo hội nào. Nó thuộc về
Đấng Christ. Điều đó hoàn toàn chính xác.

234 Trang trọng! “Ồ, vâng, chúng tôi tin vào Đấng Christ.” Những
công việc của anh chị emchứngminh anh chị em tin điều gì.

235 Chúa Jêsus đã phán, “Những dấu lạ này,” s-h-a, hai chữ l, “sẽ
cặp theo kẻ tin, cho đến lúc tận thế. Và trong Danh Ta, họ sẽ đuổi
quỷ, nói tiếng mới; Nếu họ phải bắt rắn, hay uống giống chi độc,
cũng chẳng hại gì. Nếu họ đặt tay trên kẻ đau, thì kẻ đau sẽ bình
phục.” Đó là điều Chúa Jêsus đã phán. Đó là những Lời cuối cùng
ra từmôimiệngNgài. VàNgài đã được cất lên Trời.

236 Và dân sự đi ra, tin và giảng về sự Chữa lành Thiêng liêng, và
quyền phép của Đức Chúa Trời, thế gian gọi họ là “điên dại.” Còn
Kinh Thánh chép, “Nếu người ta gọi Chủ nhà là ‘Bê-ên-xê-bun,’
huống chi người ta sẽ gọi, nhữngmôn đồ củaNgài?”

237 Bị định tội, họ nằm đó, tất cả đều chết hoàn toàn. Nhưng
Josephus nói, “Những người đó mà…những—những loại người
Cơ-đốc giáo kia, đã đi từ Giê-ru-sa-lem đến xứ Giu-đê, và đã trốn
thoát khỏi cơn thạnh nộ này.” Vậy thì đó là người Do-thái, sự kết
thúc cho người Do-thái.

238 Nhanh chóng bây giờ, chỉ vài phút nữa thôi, chúng ta sẽ kết
thúc thời kỳ dân Ngoại, thật nhanh. Chúng ta hãy lật qua tới
Khải huyền chương thứ 7, tại đó chúng ta sẽ kết thúc thời kỳ
dân Ngoại. Hãy xem điều này có đúng hay không. Đó là nơi mà
nhà tiên tri Ê-xê-chi-ên 9 đã nói tiên tri về sự kết thúc của thời
đại đó; bây giờ ở đây là Đức Thánh Linh đang nói tiên tri về sự
kết thúc của thời đại này. Hãy lắng nghe kỹ bây giờ khi tôi đọc
một cách cẩn thận.

Và sau tất cả những điều này…

239 Khải Huyền 7 bây giờ, “Sau những điều này tôi thấy bốn vị
thiên sứ…” Đó là những người cưỡi ngựa đi ra, ở chương 6, và họ
đã đi ra như thế nào; một con ngựa xanh xám, và một con ngựa
đen, và con ngựa đỏ, và vân vân, mà, họ những người cưỡi ngựa
đã cưỡi trên đất trongmột thời gian dài.
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…Tôi thấy bốn vị thiên sứ đứng ở bốn góc đất, cầm bốn
hướng gió lại…hầu cho chúng sẽ không thổi trên đất, trên
biển, hay là trên cây nào.

240 Bây giờ hãy xem khải tượng mà ông đã nhìn thấy đầu tiên.
“Tôi thấy bốn vị thiên sứ đứng ở bốn góc đất,” bốn nơi chung
quanh trái đất, một thiên sứ, cầm bốn hướng gió lại.Những thiên
sứ là “những sứ giả.” Kinh Thánh đã nói vậy. Và những gió là
“chiến tranh và sự xung đột.” Thiên sứ đã cầm bốn hướng gió
lại, ở đây,…?…Bây giờ hãy xem, câu thứ 2.

Và tôi lại thấy một vị thiên sứ khác từ phía đông mà
lên, có ấn (s-e-a-l, công việc đã xong, nói cách khác)…có
ấn của Đức Chúa Trời hằng sống: và người lớn tiếng kêu
với…các vị thiên sứ…mà đã được ban cho quyền làm hại
đất cùng biển,

Bảo rằng, Chớ làm hại đất, biển, cũng không…cây cối,
cho đến chừng nào chúng ta đã đóng ấn trên trán những
tôi tớ Đức Chúa Trời chúng ta.

241 Hãy xem, tôi sẽ đọc tiếp.

Và tôi lại nghe số người…được đóng ấn là: và được đóng
ấn là một—một… được đóng ấn là mười bốn ngàn người
của…chi phái của—của…chi phái trong dân Y-sơ-ra-ên.

242 “Trong chi phái Giu-đa, mười hai…” và tiếp xuống, và “Bên-
gia-min,” và “Gát,” và “Ru-bên,” tiếp xuống tới “Sa-bu-lôn,” và
xuống đến mười hai chi phái, ở cuối câu thứ 8. Và mười hai
lần mười hai là mấy? [Hội chúng nói, “Một trăm bốn mươi
bốn.”—Bt.] Một trăm bốn mươi bốn. “Một trăm bốn mươi bốn
nghìn,” tất cả người Do-thái. Bây giờ, hãy xem.

Và sau điều này tôi nhìn xem, và, kìa, thấy vô số người,
không ai đếm được, bởi mọi chi phái, mọi tiếng, và mọi
dân tộc,…

243 Họ đã đến từ đâu? Anh em thấy đấy, chúng ta thấy những
người Do Thái đó ở đâu lúc kết thúc; và khi các thiên sứ được
ban cho để đi hủy diệt, đã nói ở đây, đã thấy và “cầm lại.” Nhưng
những người này đến từ đâu, thuộc mọi chi phái, ngôn ngữ, và
các dân tộc. Họ đã xuất hiện tại hiện trường.
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…và các dân tộc, và các thứ tiếng, đứng trước Chiên
Con, và trước…được mặc…Chiên Con, được mặc áo dài
trắng, và trong tay của họ cầm nhành chà là;

244 CôDâu, CôDâudânNgoại đã được đóng ấnởđây.Hãy xem.

Và chúng kêu tiếng lớn, nói rằng, Sự cứu rỗi thuộc về
Đức Chúa Trời chúng ta là đấng ngự trên ngôi, và thuộc
về Chiên Con.

Và—và…các vị thiên sứ mà đứng chung quanh gần
ngôi,…các trưởng lão,…bốn con thú, …sấp mặt họ xuống
trước ngôi, và thờ lạy Đức Chúa Trời,

Nói rằng,…(Hãy lắng nghe, nếu điều này nghe có vẻ
không giống với một buổi nhóm Đức Thánh Linh!) A-…
Những ơn phước, a-men, vinh hiển,…sự khôn ngoan,…
chúc tạ,…tôn quí,…quyền phép,…sức mạnh, đều thuộc về
Đức Chúa Trời chúng ta đời đời vô cùng. A-men.

245 Đối với tôi, điều đó không giống như kiểu những kỳ thi tú tài
quan liêu nghi thức. Điều đó nghe như là một sự tuôn đổ Đức
Thánh Linh, điển hình thuở xưa, đối với tôi. Họ đã ở nơi nào đó;
họ biết phải làm gì khi thấy Chiên Con ngự trênNgai.

Và một trong các trưởng lão…đã nói với tôi rằng,
Những kẻ này…và mặc áo dài trắng đó là ai? và bởi đâu
mà họ đến?

246 Bây giờ anh chị emđãbiết tất cả người nhữngDo-thái, nhưng
còn những người này từ đâu đến, “mọi chi phái, mọi tiếng, và
mọi dân tộc”? Hãy xem.

Và tôi thưa cùng ngài rằng, Thưa ngài, ngài biết. (Giăng
nói, “Tôi thật sự không biết.”) Và người lại phán cùng
tôi,…

247 Đây là họmà đã có Điều đó, tôi đoán. Được rồi.

…Đây là những kẻ ra khỏi cơn đại nạn, (đã bị gọi là
“thánh giật gân,” bị chế giễu, bị bắt bớ, bị cười cợt) …ra
khỏi cơn đại nạn, và đã giặt áo họ, và đã phiếu trắng áo
mình trong huyết của Chiên Con. (Hãy xem!)

…họ ở trước ngai của Đức Chúa Trời,…
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248 Người vợ đang ở lại đâu? Nữ hoàng đang ở lại đâu? Đó là Cô
Dâu, Cô Dâu dân Ngoại.

…và họ ngày đêm hầu việc ngài trong đền thờ:…

249 Vợ tôi phục vụ tôi ở nhà cả ngày lẫn đêm. Hiểu không? Đó là
Cô Dâu của Chúa Jêsus; đó là Cô Dâu dânNgoại.

…và họmà ngồi trên ngai sẽ ngự ở giữa họ.

Họ sẽ không còn đói nữa,…

250 Ha-lê-lu-gia! Ngày làm việc đã kết thúc. Ồ, chúng ta đã thiếu
nhiều bữa ăn, nhưng ở Đó chúng ta sẽ không còn thiếu một bữa
nào nữa. A-men.

251 Tôi biết người mẹ già nua, nghèo khó, nhỏ bé của tôi đang
ở đây tối hôm nay. Và tôi đã thấy mẹ đứng lên khỏi chiếc bàn.
Chúng tôi đã uống cà phê và ăn bánh mì thiu. Bà đã đổ nó lên,
cho một ít đường vào. Và không có đủ cho hết thảy; những đứa
con sẽ kêu khóc, và đứng lên và bỏ đi. Nhưng chúng ta sẽ không
bao giờ có điều đó nơi Đó! Người cha già của tôi đã nằm trên tay
tôi, ở phía bên kia đường, trên xa kia, và đã chết, vì đói.

252 Nhưng chúng ta sẽ không bao giờ làm điều đó nữa. Ha-lê-lu-
gia! Không, thưa quý vị. Không còn đói nữa.

Họ sẽ không đói nữa, họ cũng sẽ không khát nữa…cũng
sẽ không có mặt trời nào chiếu trên họ,…

Vì Chiên Conở giữa ngai sẽ nuôi họ, và đưa họ đến trong
những suối nước sống: và Đức Chúa Trời sẽ lau hết…hết
nước mắt nơi mắt họ.

253 Họ có thể phải khóc lóc và kêu nài, khi Đức Thánh Linh
đến. Nhưng Đức Chúa Trời sẽ lau ráo hết nước mắt nơi mắt của
anh chị em.

254 Hãy xem, ông đã thấy “bốn vị thiên sứ đang đứng ở bốn góc
đất, cầm bốn hướng gió.” Nhanh lên nào. Thời gian của tôi đã
hết, nhưng tôi xin nói với anh chị em thêm điểm này, trước khi
kết thúc. Nhìn xem, ông đã thấy bốn vị thiên sứ. Ông đã thấy sự
kết thúc của giáo hội Do-thái, ông đã thấy họ đến cùng cách như
vậy thể nào; đến với vũ khí tàn sát củamình, đội quân đó.
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255 Bây giờ hãy xem. Loại dấu ấn gì mà Hội thánh Đức Thánh
Linh đã nhận, cho dấu ở trên trán của họ? Đó là dấu hiệu thuộc
linh. Đức Thánh Linh đóng dấu họ. Đúng thế không? Ngài không
hề xăm cái gì trên đầu họ phải không? Không.
256 Họ đã không bị một số quốc gia chống tôn giáo lên án. Họ đã
bị lên án bởi chính họ. Hiểu ý tôi chứ? Hội thánh thật của Đức
Chúa Trời hằng sống sẽ bị lên án bởi Công giáo và Tin Lành, bởi
vì họ sẽ liên kết với nhau. Họ đã kết hiệp làmmột rồi, như người
mẹ và con gái.
257 Nhưng những người này, ở đây, không phải vậy. Thế thì, hãy
xem điều gì Ngài đã làm. Ngài phán, “Hãy đóng dấu lên trán họ.”
Loại dấu hiệu gì vậy? Tôi sẽ đọc cho anh chị em nghe, Công Vụ 2.
“Hết thảy họ đồng một lòng nhóm lại tại một chỗ. Và thình lình
có tiếng từ đến, Thiên sứ từ Trời đến.”

Anh chị emnói, “Thiên sứ làmột tiếng à?”
258 Đó là gì, điều gì đã xảy ra trước Đa-vít, khi ông nghe thấy
tiếng rào rào của những chiếc lá, những lá dâu, đêm đó khi ông
sợ không dám tiến lên? “Nghe có tiếng từ Trời đến như tiếng gió
thổi ào ào,” Đức Chúa Trời đang đi trước Đa-vít.
259 “Và thình lình hiện ở đó hiện đến với họ là Đức Thánh Linh
và Quyền năng.” Họ đã đi qua những đường phố, nhảy lên và
nhảy qua, và nói tiếng lạ, và nói lắp bắp, và la lớn, và hành động
như một người say, và mọi người thật vui mừng và ngợi khen
Chúa là Đức Chúa Trời. Không đúng thế sao?
260 Đó là cách mà Đức Chúa Trời thực hiện khi Ngài sai Quyền
năng của Ngài xuống trong phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh.
Và Nó đã vận hành ngay tại đó, rồi đến Sứ điệp! Ha-lê-lu-gia! Và
họ đã la hét và gào thét, và nói tiếng lạ, và đã đi ra ngoài đó. Đó là
dấu ấnmà Đức Chúa Trời đã đóng trên dân sự. Đúng thế không?
Đức Chúa Trời đã ghi dấu ấn, và đó là loại dấu ấn mà Đức Chúa
Trời sẽ ghi trên dân sự của Ngài ngày nay. Cùng một dấu ấn của
Đức Chúa Trờimà đã được đóng trên họ ở đó, dưới phép báp-têm
bằngĐức Thánh Linh, là dấu ấn củaĐức Chúa Trời.
261 Thưa hội thánh, tôi muốn hỏi anh chị em đôi điều. Kinh
Thánh nói rằng dấu ấn của Đức Chúa Trời, vào ngày đó, là phép
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báp têm bằng Đức Thánh Linh. Dấu ấn mà đã được ghi trên dân
sự, khiến cho họ trở nên khác biệt với những người khác, là phép
báp-têm bằng Đức Thánh Linh. Đúng không? Tân Ước đã nói,
trong Ê-phê-sô 4:30, rằng Đức Thánh Linh là dấu ấn của Đức
Chúa Trời, cho dân sự trong những ngày sau rốt, cho nơi đến
Đời đời của anh chị em. Đúng không? Thế thì Đức Thánh Linh
là đúng.

262 Bây giờ, chúng ta đã có thời đại Giám Lý, chúng ta đã có thời
đại Báp-tít, chúng ta đã có sự xưng công bình, chúng ta đã có sự
nên thánh. Chúng ta đã có tất cả những điều này, xảy đến.

263 Và đúng khoảng bốn mươi năm trước, phép báp têm bằng
Đức Thánh Linh lần đầu tiên được học biết ở Hoa Kỳ. Đúng
không? Khoảng bốn mươi năm trước, khi người ta bắt đầu
nhận được…

264 Giờ đây, họ thường gọi đó là công việc thứ hai của ân sủng,
sự nên thánh. “Sự nên thánh,” là đúng.

265 Một cái bình trước hết phải được lấy lên, nhặt lên. Nó còn
dính đầy bùn nhơ. Nó được xưng công bình, bởi người—người
đã nhặt nó lên.

266 Điều tiếp theo, nó phải được—được làm sạch và cọ rửa. Chữ
nên thánh có nghĩa là “được làm sạch, và dành riêng cho sự hầu
việc.” Nhưngmà “dành riêng cho sự hầu việc” không có nghĩa là
anh em ở trong sự hầu việc.

267 Và rồi Chúa Jêsus đã phán, “Phước cho những kẻ đói khát sự
công bình, vì các ngươi sẽ được được no đủ.” Thấy đó, Đức Thánh
Linh đã đến với những tín hữu thật, chân chính, được nên thánh.
Và những dấu kỳ và phép lạ bắt đầu tỏ ra chính chúng ngay khi
chiếc bình được nên thánh đó trở nên đúng đắn, và Đức Thánh
Linh bước vào trong đó. Hiểu điều tôimuốnnói không?

268 Anh em không thể mang dầu ra khỏi chai đó trừ khi có dầu
trong đó, cho dù chai đó có sạch đến đâu đi nữa. Anh em không
thể mang việc nói tiếng lạ, sự chữa lành Thiêng liêng và Quyền
năng của Đức Chúa Trời, ra khỏi một thứ gì đó mà không có gì
trong đó. Thế thì, Đức ThánhLinh phải đượcmang đến.
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269 Nhìn xem, khoảng bốn mươi năm trước…Chúng ta hãy nghĩ
lại. Chúng ta nhìn, xung quanh…Xem kỹ. Có một nhà cai trị vĩ
đại đã đi ra, Một Thế chiến thứ Nhất; lần đầu tiên trong cả lịch
sử thế giới, một cuộc chiến tranh thế giới. Ông ta đã bắt đầu từ
đâu? Vào thẳng nước Đức. Điều gì đã xảy ra? Thật kỳ lạ, không
ai biết, cho đến ngày nay, nó đã dừng lại như thế nào. Không ai
biết. Hãy đọc Sự Suy Tàn Của Chiến Tranh Thế Giới. Mỗi tập, tôi
đã đọc nó. Không cómột người…Điều duy nhất họ biết, đã cómột
mệnh lệnh đến, “Hãy đầu hàng!” Không ai biết ai đưa ra điều đó.
Tại sao?
270 Ôi Chúa! Anh em cho tôi là “thánh giật gân,” dù sao đi nữa,
vì vậy tôi có thể cũng hành động theo những cảm xúc của tôi.
Nhìn xem! Tôi thật biết ơn vì Đức Thánh Linh đang ở nơi đây tại
tòa giảng này, để bày tỏ.
271 Để ý. Hãy xem. Họ đi ra, mọi cơn gió ập đến với thế giới, vũ
khí hiện đại, để phá hủy hoàn toànmọi thứ trongmột cuộc chiến
tranh thế giới. Nhưng, đột nhiên, nó đã dừng lại. Khải Huyền
chương 7 cho biết, “Tôi nhìn thấy bốn thiên sứ đi xuống với vũ
khí tàn sát của họ. Và có một Người đến từ phía đông, cầm ấn
của Đức Chúa Trời hằng sống; bảo rằng, ‘Hãy cầm bốn hướng
gió lại.’”
272 “Hãy cầm nó lại,” tại sao? Vì người Do-thái chưa ở đúng chỗ.
Vinh hiển thay! Người Do-thái chưa ở đúng trong chỗ của mình,
như Đức Chúa Trời đã hứa. Ngài đã bảo với họ rằng họ sẽ ở đâu,
đứng nơi đó. Ngài phán, “Khi các ngươi thấy cây vả ra nhánh, thì
biết thì giờ đã gần.” Và khi anh chị em thấy người Do-thái trở về
Palestine, thì anh chị em biết thì giờ đã gần rồi. “Dòng dõi này
sẽ chẳng hề qua đi cho đến khi mọi sự đều được ứng nghiệm.”
Và, thưa anh em, trong bảy năm qua là lần đầu tiên lá cờ Do-
thái đã từng tung bay phấp phới, trong hai ngàn năm, trên Giê-
ru-sa-lem; vâng, hai ngàn năm trăm năm. A-men. Dân Do-thái
đã không ở đúng nơi nó có thể được thực hiện, nhưng Ngài bảo,
“Hãy cầm lại! Hãy cầm lại!”
273 Tại sao, tại sao “cầm lại”? Hãy xem, họ là một số người dân
Ngoại, giữa thời đại Wesley và thời đại Ngũ Tuần, đã phải bước
vào. Trước khi Ngũ Tuần đi vào Thời đại Hội thánh Lao-đi-xê, đã
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có “một cánh cửa mở” đặt trước hội thánh; cánh cửa mở ra, để,
“Bất cứ ai muốn đến và uống nước từ Nguồn nước Sự Sống một
cách tự do.” Cánh cửamở, được đặt. Ồ, chao ôi!

Và Ngài phán, “Hãy cầmnó lại!” Tại sao?
274 Chúa Jêsus đã phán, “Người kia đi ra và làm việc. Và một
người khác đi ra, vàomột giờ khác, và anh ta làm việc.Một người
nữa đi ra và làm việc. Và một người đi ra vào giờ thứ mười một.
Và khi giờ thứ mười một kết thúc, người cho mỗi người trong số
họ phầnnhưnhau, kể cả người đi ra vào giờ thứmườimột.”

Họ tự hỏi tại sao. “Tại sao anh ta, đến vào giờ thứ mười một,
cũng được phần như những người khác?”
275 Nhóm người của Martin Luther đã làm việc, đã bước đi dưới
thời của Luther, đã chết trong ân điển! …?…những người khác,
những người Giám Lý la lớn, mà đã chết dười thời đạiWesley, đã
chết trong ân điển. Chúng ta đang sống trong một thời đại khác,
không phải ở đó. Ở đây!Mẹ trước đây thường đi xe bò, còn chúng
ta thì đi trên chiếc Ford kiểuV-8, gầnnhưđộng cơ phản lực. Đúng
thế. Chúng ta đang sống trong một thời đại, hoàn toàn khác. Và
chúng ta đang sống trong một thời kỳ khác. Chúng ta đang sống
trong thời đại khôi phục về Quyền phép của Đức Chúa Trời, và
ngay tại đây hãy xemQuyền năng của Đức Chúa Trời như chúng
đã có lúc ban đầu. Chúng ta đang sống trong một thời đại khác.
Đừng quay lại đó với Wesley, Giám Lý, và tất cả những người đó,
Báp-tít, và Trưởng Lão. Hãy nhìn vào đây tới Chúa Jêsus Christ,
là TácGiả và Cội Rễ củaĐức tin củaKinhThánh.Ha-lê-lu-gia!
276 Bây giờ hãy xem Ngài, đã nói, “Hãy cầm nó lại,” cho đến khi
(cái gì?) người thứmườimột có thể đến, sự kêu gọi cuối cùng của
dân Ngoại. Mẹ đã làm việc ở đó; bố và họ đã làm việc ở đây; bà
ngoại làm việc ở đó. Đây là thời đại của chúng ta, giờ thứ mười
một. Chiến tranh Thế giới đó đã kết thúc vào tháng thứmườimột
trong năm, ngày thứ mười một trong tháng, giờ thứ mười một
trong ngày, và phút thứ mười một trong giờ; mà những người
giờ thứmười một có thể đến, (điều gì vậy?) nhận cùng một phép
báp têm bằng Đức Thánh Linhmà họ đã nhận ở đây lúc ban đầu,
đểmang lại Quyềnnăng và sự sống lại củaĐức Chúa Jêsus Christ,
cùng những dấu kỳ và phép lạ.
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277 Đó là gì? Những cuộc chiến tranh đang chiến đấu chỗ này,
chiến đấu chỗ kia, chiến đấu chỗ này, chiến đấu chỗ kia, cố để…
Bom nguyên tử và mọi thứ khác đang được chế tạo, nhưng họ
không thể làm được điều đó. Họ không thể làm gì được cho đến
khi người Do-thái có được sự thăm viếng của phép báp-têm bằng
Đức Thánh Linh. Thiên sứ đã nói, “Hãy cầm lại, cho đến khi
chúng ta đóng ấn những tôi tớ,” không phải Cô Dâu. Dân Ngoại
không bao giờ là tôi tớ; chúng ta là con trai và con gái. Đó là
những tôi tớ, những người Do-thái. Áp-ra-ham là tôi tớ của Đức
Chúa Trời. Ha-lê-lu-gia! Bây giờ, hàng nghìn lần hàng nghìn lần
hàng nghìn người Do-thái. Đức Chúa Trời đã làm cứng lòng Pha-
ra-ôn, để xua đuổi họ đến xứ Palestine. Đức Chúa Trời đã làm
cứng lòng của Hitler, lòng của Mussolini, lòng của Stalin. Ông ta
dùng vũ lực để đưa họ về Palestine, không biết ông ta đang làm
gì, làm việc ngay trong bàn tay của Đức Chúa Trời.
278 Một trăm bốn mươi bốn nghìn người sẽ đứng ở nơi kia. Và
một trong những ngày này, một vị tiên tri Thiêng liêng, thánh,
được xức dầu của Đức Chúa Trời sẽ đi qua đó với những dấu kỳ
và phép lạ. Những người Do-thái đó sẽ nói, “Đây điềumà tôi đang
trông đợi.” Vâng, thưa quý vị. Và Đức Chúa Trời sẽ làm báp-têm
một trăm bốnmươi bốn ngàn người Do-thái.
279 Và sự Cất lên sẽ xảy ra; thời đại dân Ngoại sẽ kết thúc. Bom
nguyên tử sẽ nổ ra và hủy diệt thế giới. Và Hội thánh dân Ngoại
sẽ được cất lên, đứng ở đó trước sự Hiện diện của Đức Chúa Trời.
“Những người này là aimà sẽ được cất lên trước thời kỳ đại nạn?
Họ là những kẻ đã giặt áomình trong Huyết của Chiên Con. Họ ở
trướcmặt Đức Chúa Trời, không cómột vết bẩn.” A-men.
280 Dấu hiệu của con thú, hội đồng liên minh; các giáo hội, Công
giáo, tất cả ràng buộc với nhau, đi đến sự hỗn loạn. Những người
còn sót lại, là Cô Dâu Đức Thánh Linh.
281 Và những người ngày hôm nay mà đang cười cợt việc nói
tiếng lạ, mà đang cười cợt sự chữa lành Thiêng liêng, mà đang
cười cợt việc nói tiên tri, mà đang cười cợt sự biểu lộ của Thánh
Linh; và cũng cùng linh đó mà đã thống trị những người Do-
thái kia ở đây, đã phạm thượng Đức Thánh Linh ở đó, và đã
chết dưới sự phán xét Thiêng liêng. Nước Hoa Kỳ này cũng bị
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trói buộc vì sự phán xét Thiêng liêng, dưới Quyền năng của
Đức Thánh Linh. Họ đã lên án, và chế giễu, và quay đi, và gọi
cho chúng ta “thánh giật gân” và mọi thứ khác. Nhưng thì giờ
là đây, khi Đức Chúa Trời sẽ đổ ra sự phán xét Thiêng liêng của
Ngài. A-men.
282 Hãy sẵn sàng. [Băng trống—Bt.]…?…Chỉ có một nơi an toàn
duy nhất ngày hôm nay là ở trong Chúa Cứu Thế Jêsus. Xin
Chúa ban phước cho anh chị em. Nếu anh chị em không ở
trong, thì hãy cố mà bước vào. “Những ai ở trong Chúa Cứu
Thế Jêsus sẽ được Đức Chúa Trời đem đi với Ngài trong sự Đến
lần thứ hai.”
283 Không có dấu ấn của Đức Chúa Trời, tức là phép báp-têm
bằng Đức Thánh Linh, liênminh bội đạo là dấu hiệu của con thú.
Đó là CHÚA PHÁNNHƯVẬY. Hiểu tôimuốn nói gì không? Nhưng
những giáo sư sùng đạo nầy đang cố đưa nó vào chủ nghĩa cộng
sản, trong khi họ không nhận ra nó đang hoạt động ngay giữa
chính họ. Ngài phán, “Sẽ có những kẻ mù dẫn đường kẻ mù.”
Ngài phán, “Sẽ cómắt, mà không thấy.” Phán, “Các ngươi, và làm
theo truyền thống của mình, dạy giáo lý của con người, tạo ra
những điều răn của con người, khiến cho những điều răn của
Đức Chúa Trời trở nên vô hiệu.”
284 Anh em sẽ cười Công giáo vì sự thiết lập giáo lý của họ, và
những người nam các anh lại đi ngay lên đây với hội nghị nào
đó hay điều gì đó, và quyết định xem người ta có thể nhận được
sự chữa lành Thiêng liêng hay không, hoặc phép báp têm của
Thánh Linh, và những điều này. Và họ lên án Nó và từ chối Nó.
Và các bạn cười nhạo người Công giáo. Các bạn không có quyền
cười nhạo người Công giáo. Bởi vì, nếu nó là một “DÂM PHỤ,”
thì Kinh Thánh nói các bạn là một “GÁI ĐIẾM,” trong cùng liên
minh với nó.
285 “Hãy ra khỏi từ giữa nó, hỡi dân Ta! Hãy phân rẽ ra,” Đức
Chúa Trời phán, “rồi Ta sẽ tiếp nhận các ngươi đến cùng chính
Ta.” Đúng thế.
286 Ồ, tại sao Đền tạm Branham này không thể thoát ra khỏi vết
nhăn của chúng ta? Tôimuốn biết anh chị emnhững người xung
quanh đây có tin Phúc Âm này không. Và Nó đã được rao giảng,
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và anh chị em đã thấy Nó, những dấu hiệu và điều kỳ diệu, và
được xác nhận. Và mọi điều Chúa đã phán, đã ứng nghiệm. Thế
thì, có vấn đề gì xung quanh đây, khi tôi nghe thấy có sự tranh
cãi giữa các bạn, khi tôi nghe có sự xung đột? Tôi muốn anh chị
em viết ra những vấn đề rắc rối, ở sâu thẳm trong lòng mình, và
đặt nó lên trên tòa giảng này vào, tối ngàymai.
287 Tôi muốn biết tại sao nhà thờ này không thể được cuốn hút
với Quyền năng của Đức Chúa Trời, và phép báp têm bằng Đức
Thánh Linh, với những dấu kỳ và phép lạ. Có chuyện gì vậy?Mục
sư của anh chị em tin Điều đó. Anh chị em tin Điều đó. Vậy, điều
gì sai ở đây? Có điều gì đó không ổn. Đây nên là ngọn hải đăng
của thế gian. Đây phải là một nơi mà Quyền năng của Đức Chúa
Trời, và khóc lóc và kêu la, và tìm kiếm Đức Chúa Trời, phải liên
tục, cả ngày lẫn đêm. Tại sao chúng ta không thể có điều đó?
288 “Ta muốn, nhưng các ngươi lại không muốn,” Chúa Jêsus
phán. “Các ngươi khôngmuốn. Hãy đến vàmua của Ta.”
289 “Ta biết các ngươi nói,” Ngài phán, “các ngươi ‘giàu có, chẳng
cần chi nữa,’” đang nói với những giáo hội. Phán, “Các ngươi nói,
‘Ta giàu có, và ta chẳng cần chi nữa. Chúng ta là một tổ chức lớn
hơn.’ Và các ngươi không biết, nhưng các ngươi đang khốn khó,
nghèo ngặt, khổ sở, mù lòa, và lõa lồ, mà không biết.” Nếu một
người ở trong tình trạng đómà nhận biết nó, người đó sẽ tự giúp
chính mình. Nhưng, khi anh chị em đang ở trong cách đó, “và
không biết điều đó!” Và Đấng Christ đã phán rằng các giáo hội
trong thời đại này sẽ theo cách đó, và sẽ không biết điều đó.
290 Hãy dằn vặt về tình trạng thuộc linh của mình, anh em yêu
dấu, yêu dấu của tôi. Hãy dằn vặt linh hồn anh em, với lời cầu
nguyện, và nói rằng, “Lạy Chúa Jêsus, xin tra xét con. Xin giúp
con biết tra xét buổi tối hôm nay, trước khi con đi ngủ, để con
có thể nhận ra điều sai trật với con. Con đã xưng tội trong nhiều
năm, và con không thấy những điều nàymà Chúa Jêsus đã phán.
RằngNgài sẽ ở với con, vànhữngđiềunày sẽ tiếp diễn, con không
thấy nó. Chuyện gì vậy, Đức Chúa Jêsus ôi?”
291 Hãy trung thực. Hãy chân thành. Hãy đến và nói chuyện với
Ngài, nhưmặt đối mặt với một người anh em. Ngài sẽ bày tỏ cho
anh em. Ngài sẽ nói với anh em. Hãy xé linh hồn anh em ra, và
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đặt nó ra đó. Nói rằng, “Lạy Chúa Jêsus, nếu con phải trả giá bằng
gia đình của con, nếu con phải trả giá bằng mạng sống của con,
nếu con phải trả giá bằng công việc của con, nếu con phải trả
giá bằng mối quan hệ thành viên của mình, nếu con phải trả giá
bằng uy tín của con trong thành phố này, con sẽ nguyện nhận
lấy con đường sỉ nhục của Chúa.”

292 Bây giờ nên nhớ, Chúa Jêsus đã phán, “Cửa thì hẹp, và đường
thì chật, và rất ít người sẽ tìm thấy nó. Vì đường rộng khoảng
khoát dẫn đến những sự hủy diệt.” Thêm một triệu trong năm
’54, “Cửa rộng dẫn đến sự hủy diệt, và có nhiều kẻ đi vào đó.”
Đúng thế. “Ai vì cớ Ta mà mất sự sống mình thì sẽ tìm thấy nó.
Người nào yêu chamẹ, anh, chị em, hay bất cứ điều gì khác, hơn
Ta, thì không xứng đáng được gọi làmônđồTa. Ai tra tay cầmcày
và bắt đầu đi về phía trước, mà còn ngó lại đàng sau, thì không
đáng với thời gian đó.” Hỡi anh em!

293 Một trong những ngày này, bài giảng Phúc Âm được xức dầu
cuối cùng của Đức Thánh Linh sẽ được rao giảng. Một trong
những ngày này, phát súng cuối cùng sẽ nổ. Một trong những
ngày này, bài hát cuối cùng sẽ được hát. Một trong những ngày
này, lời cầu nguyện cuối cùng sẽ được cầu nguyện. Một trong
những ngày này, cửa đền tạm sẽ được đóng lại cho lần cuối cùng,
Kinh Thánh sẽ được đóng lại trên bục giảng. Và anh chị em sẽ
đứng trong Sự Hiện Diện của Đức Chúa Trời, để trình bày về
những gì mình đã nghe tối nay. Lúc đó thì sao? Lúc đó thì sao?
Khi Sách vĩ đại đượcmở ra, lúc đó thì sao? Khi đêm nay được ghi
nhận, lúc đó thì sao? Ồ, như bài hát nói:

Lúc đó thì sao?
Khi Cuốn Sách vĩ đại được mở ra, lúc đó thì
sao?

Khi những người đã từ chối Đấng Cứu Rỗi ngày
nay,

Sẽ được yêu cầu đưa ra lý do—Lúc đó thì sao?

294 Công việc của anh em cản đường anh em. Chamẹ anh em đã
cản đường anh em. Bạn trai của bạn đã cản đường bạn. Bạn gái
của bạn đã cản đường. Giáo hội của bạn đã cản đường.
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Lúc đó thì sao? Lúc đó thì sao?
Khi Cuốn Sách vĩ đại được mở ra, lúc đó thì
sao?

Khi những người mà đang từ chối Sứ điệp này
tối nay,

Các bạn sẽ, được yêu cầu đưa ra lý do—Lúc đó
thì sao?

295 Anh chị em sẽ làm gì với điều đó? Anh chị em biết dấu hiệu
của con thú là gì. Anh chị em biết dấu ấn của Đức Chúa Trời là gì
rồi. Sự việc tùy thuộc vào anh chị em.

Nguyện xin Chúa banphước cho anh chị em, trong khi chúng
ta đứng.

296 Của Ngài, lạy Cha Thiên thượng, xin để sự thương xót và
phước lành của Ngài được ở trên dân sự. Xin để Thánh Linh của
Ngài vận hành. Và để Đức Thánh Linh của Ngài tuôn đổ xuống
trên dân sự này, và ban cho họ, lạy Chúa, phép báp têm bằng
Thánh Linh. Nguyện mỗi một người nam và người nữ, thanh
niên nam nữ, ở trong đây, xin cho họ rất được lôi cuốn tối nay,
bởi Đức Thánh Linh, đến nỗi họ sẽ nói, “Đức Chúa Trời ôi, xin
nhận lấy tất cả điều con có. Xin nhận lấy mọi sự mà con có.
Nhưng, xin để con hầu việc Ngài, Chúa của con ôi. Con sẽ gạt
mọi sự sang một bên. Con sẽ từ bỏ bản ngã của mình. Con sẽ từ
bỏ sự kiêungạo. Con sẽ từ bỏ giáo hội. Con sẽ từ bỏmọi thứ.”

297 Không phải họ cần phải bước ra khỏi giáo hội của họ, Chúa
ôi, nhưng họ phải ra khỏi tình trạng mà họ đang sống. Ôi Đức
Chúa Trời, xin sai những người Giám Lý trở lại nhà thờ của họ,
nóng cháy, để rao giảng Phúc Âm; xin sai những người Báp-tít
trở về, xin sai những người Campbellite trở về, xin sai người
Công giáo trở về. Lạy Chúa là Đức Chúa Trời, xin sai những ai
ra khỏi Đền tạm Branham ở đây, trở lại với đền tạm tại đây, với
một tinh thần nhu mì, khiêm nhường, hầu cho họ sẽ đi ra và
nói, và yêu thương, và cố gắng làm cho người ta hòa hợp trở lại,
để Đức Thánh Linh có thể đến và sử dụng dân sự. Xin ban đến
những dấu kỳ và phép lạ. Xức dầu cho mỗi tín hữu. Xin tha thứ
mọi tội lỗi.
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298 Ôi Đức Chúa Trời, chúng con thấy những dấu lạ đang xuất
hiện. Chúng con thấy cây vả đang nứt lộc. Chúng con biết rằng
thì giờ đã gần rồi. Chúng con thấy quả bom đó đang được đặt
tại đằng kia trong tay chính người mà Ngài đã nói được ban cho
hủy diệt thế gian.

299 Ôi Đức Chúa Trời, làm sao chúng con có thể chối bỏ được
nữa? Làm sao chúng con có thể? Khi mà, chúng con nghe được
Phúc Âm đầy phước hạnh của Ngài vang lên thật rõ ràng, một
cách rõ ràng; nghe Đức Thánh Linh dẫn dắt; thấy Đức Thánh
Linh ban cho những dấu kỳ và phép lạ; chữa lành người đau,
mởmắt kẻ mù, khôi phục sự sống cho kẻ chết; những dấu kỳ lớn
và những dấu lạ; Phúc Âm đang được giảng ra bởi những người
dốt nát, ít học, được giảng ra bởi Quyền phép và sự bày tỏ của
Đức Thánh Linh; những dấu kỳ và phép lạ đi theo hội thánh. Còn
bao nhiêu nữa!

300 Ngài đã phán, “Nếu các ngươi biết Môi-se, thì các ngươi ắt
biết ngày của Ta.” Ha-lê-lu-gia! Ngày nay cũng vậy, Chúa ôi. Họ
nhìn thấy tất cả các loại dấuhiệu, của chiến tranhvànhữngbệnh
tật, và mọi thứ. Xin cho họ quay lại với những trang Kinh Thánh
yêu dấu xưa, để thấy được cột mốc đang ở đâu. Chúng con đang
ở vào cuối thời đại.

301 Ôi Đức Chúa Trời, xin vận hành Thánh Linh của Ngài trên
dân sự này. Và khi họ rời khỏi đây, đêm nay, cầu xin Đức Thánh
Linh di chuyển với họ.

302 Và đêm mai, Chúa ơi, khi chúng con đến với sự kêu gọi
tin nhận lớn này chúng con đang chuẩn bị đưa ra, chúng con
nguyện xin rằng những bàn thờ sẽ đầy ắp người, những căn
phòng cầu nguyện sẽ đầy người.

303 Và xin cho, sáng Chúa nhật, Chúa ôi, và tối Chúa nhật, chúng
con làm phép báp-têm cho dân sự ở đây theo như Lời của Đức
Chúa Trời. Và nguyện xin Đức Thánh Linh giáng xuống nước đó,
và làmnhững dấu kỳ và phép lạ. Xin nhậm lời, Cha ơi.

304 Xin ban phước cho mục sư yêu dấu của chúng con ở đây.
Ban phước cho những thành viên. Ban phước cho những người
khách lạ trong cổng chúng con. Nguyện chúng con tối hôm nay
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trở về nhà và suy gẫm những điều này trong lòng; rồi trở lại đây
vào tối ngày mai, vui mừng, mang đến những bó lúa với chúng
con. Chúng con cầu xin trongDanhChúa Jêsus Christ. A-men.
305 Nguyện xin Đức Chúa Jêsus Christ ban phước trên mỗi một
anh chị em. Hãy bắt tay nhau. Hãy trở lại đây vào tối mai, đem
theo những câu hỏi mà anh chị emmuốn hỏi, và đặt nó lên trên
bục giảng. Nguyện xin Đức Chúa Trời luôn xức dầu anh chị em,
ở cùng anh chị em! A-men. Đức Chúa Trời ban phước cho anh
chị em. 
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