
SỰ PHÂN BIỆT

THÂN THỂ CỦA CHÚA

 Cảmơn, AnhSullivan. Xin chào, các bạn. Thật là…Mời ngồi.
2 Thật dễ chịu được ở đây lần nữa, tối nay, dưới mái nhà nầy
và giữa những Cơ-đốc nhân tốt quý nầy. Và chúng ta đang mong
đợi Đức Chúa Trời, tối nay, làm cực kỳ, dồi dào, trên mọi điều
chúng ta có thể làmhay suynghĩ. Chúng ta biết rằngNgài có thật.
3 Bao nhiêu người cảm thấy được chữa lành tối hômqua trong
những buổi nhóm? Ồ, thật tốt. Chúng ta đang trông đợi những
người còn lại của anh emđược chữa lành tối nay. Và tôi—tôi nghĩ
chúng ta vẫn phát ra một số thẻ cầu nguyện. Billy đã không phát
ra cái nào, cậu ấy nói với tôi, vì chúng ta đã không đưa lên chỉ
trừ vài người kia tối hôm qua. Và có lẽ là một số trong những
người đó cảm thấy họ thích đi vào hàng người cầu nguyện. Hay
là, chúng ta có thể dùngmột số trong các thẻ saumột lát, vào buổi
tối, dành cho hàng người phân biệt. Đó là…Đó là điều…
4 Nó không phải là sự nhận biết rõ để chữa lành một người.
Nó chỉ đặt họ vào tình trạng hướng lên và tiếp nhận sự chữa
lành của mình mà Chúa Jêsus đã làm cho họ rồi. Hiểu không?
Sự đặt tay là điều rất tốt, bởi vì nó thì—nó thì thuộc về Kinh
Thánh. Nhưng nó không phải là cách dân Ngoại nhận được sự
chữa lành.
5 Trong điều này, trong Kinh Thánh cómột người Do Thái có…
Con gái ông bị đau nặng, gần chết, và cô đã chết. Và ông thưa với
Chúa Jêsus, “Con gái tôi đang nằm, gần chết, trừ ra Ngài đến và
đặt tay trên nó, và nó sẽ khỏe lại.”
6 Nhưng khi người La-mã, thầy đội, dân Ngoại, khi đầy tớ ông
đau, ông nói, “Tôi không xứng đáng để Ngài đến dưới mái nhà
tôi. Xin chỉ phánmột Lời.” Đó là điều làmxúc động lòng của Chúa
Jêsus. Không phải đặt tay trên ông. Ông chỉmuốnnghe Lời.
7 Anh em thấy, tôi thích câu chuyện đó. Bởi vì người La-mã ấy
nhận biết rằng ông là một người có thẩm quyền. Và nếu ông nói



2 LỜI ĐƯỢC GIẢNG

với một người, “hãy làm điều nầy” hay “hãy làm điều kia,” người
đó đã làm nó. Và ông nhận biết rằng cùng một thẩm quyền—
thẩm quyền đó trong Chúa Jêsus. Vì, ông—ông biết rằng nếu ông
nói với một người mà ở dưới quyền kiểm soát của ông, “ngươi
hãy đi” hay “ngươi hãy đến,” thì người đó phải vâng lời ông.

8 Và ông biết rằngmọi sự đau ốmvà bệnh tật đều ở dưới quyền
quản trị của Chúa Jêsus, vì thế Ngài đã không phải đến, đặt tay
trênngười đầy tớ. “Chỉ phánmột Lời, và đầy tớ tôi sẽ sống.”

9 Và Chúa Jêsus ngạc nhiên, và Ngài phán, “Ta không tìm thấy
đức tin giống như thế trong dân Y-sơ-ra-ên.”

10 Vì vậy, tôi hi vọng chắc chắn rằng tôi sống để thấy ngày khi
mà những người Mỹ chúng ta sẽ có loại đức tin đó. “Chỉ phán
một Lời, Chúa ôi, và đầy tớ tôi sẽ sống.” Ồ, đó sẽ là một ngày vĩ
đại. Bây giờ chúng ta thì…

11 Thỉnh thoảng khi sự xức dầu rất nặngnề, và đôi khi tôi không
có được cơ hội để làm sự kêu gọi tin nhận. Một số anh em khác,
Anh Sullivan hay một số anh em cao quý của tôi ở đây, sẽ đảm
nhận điều đó.

12 Một người nào đó có thể nói rằng chúng ta chỉ đề cao sự chữa
lành Thiêng liêng. Sự chữa lành Thiêng liêng chỉ giống như đi
câu cá. Anh em không bao giờ để lộ ra cho con cá thấy lưỡi câu.
Anh em chỉ cho nó thấymồi, và nó đớpmồi vàmắc vào lưỡi câu.
Vì thế, đó là cách xảy ra với sự chữa lành Thiêng liêng. Nó hấp
dẫn bởi vì nó—nó biểu hiện và chứng minh có một Đức Chúa
Trời sống và quan tâm đến bạn. Và người không tin thấy điều
đó, đôi mắt người ấy nhanh chóng chộp lấy nó và biết có một
Đức Chúa Trời hằng sống, và rồi người đó ở trong hàng lối của
sự cứu rỗi. Đức Chúa Trời có thể đi kiểm soát người ấy lúc đó, và
lôi cuốn anh ta vào. Cho nên, đó là những gì sự chữa lành Thiêng
liêng dành cho, chỉ vì mục đích đó.

13 Những chàng trai ở đây đã có một số băng ghi âm, và những
quyển sách, và những máy ghi âm, và vân vân, mà họ có nhiệm
vụ nhỏ bé của riêng họ mà họ phải quan tâm đến. Chúng ta
không…Vì chính tôi, tôi chỉ có những quyển sách đó, và một
số trong chúng tôi phải mua. Có một số quyển thuộc về tôi, bài
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giảng. Những quyển khác là sách tôi mua từ Anh Lindsay, được
gọi là Chuyện Đời Tôi. Và rồi có một quyển gọi là Nhà Tiên Tri
Thăm Viếng Châu Phi. Và—và tôi tin có ba hay bốn trong số các
bài giảng của tôi. Họ có chúng ở đây, không vì tiền, chỉ để Sứ điệp
được truyền ra.
14 Đó là điều chính yếu, để Sứ điệp được truyền ra, vì chúng
ta đang sống trong thời giờ trễ hơn chúng ta nghĩ. Nó ở sự kết
thúc của thời đại, và các giáo hội đang ở trong tình trạng khủng
khiếp, và chúng ta chỉ đang cố gắng tỏa ánh mặt trời giữa các
dân. Không cố cải đạo họ qua một số niềm tin của chúng ta,
nhưng cố gắng làm cho họ sống gần gũi hơn với Đức Chúa Jêsus
và tin Ngài; không để lôi kéo những thuộc viên từ giáo hội nầy,
sang giáo hội khác; nhưng, để gởi nhiều thuộc viên đến giáo hội
đó, là mục đích của chúng ta.
15 Bây giờ, trước khi chúng ta mở ra Lời, cho Sứ điệp tối nay,
mà ngắn thôi…Chúng tôi không muốn giữ anh chị em lâu, bởi vì
nhiều người từ ngoài thành phố đến đây, và các bạn phải trở về
để làm việc. Và chúng ta sẽ đợi cho đến tối thứ Bảy, lúc đó sẽ giữ
anh em lại trễ. Và lúc đó, Chúa nhật, anh em không phải đi học
trường Chúa nhật cho đến chín giờ bamươi.

Vì vậy chúng ta hãy cúi đầumột lát, chomột lời cầunguyện.
16 Lạy Chúa, chúng con biết ơn, trên sự suy nghĩ, vì có cơ hội để
đến và cúi đầu chúng con trước Đức Chúa Trời hằng sống, và biết
rằng chúng con được hứa, bởi Con thánhNgài, là Đức Chúa Jêsus,
rằng chúng con có thể có những gì chúng con cầu xin, nếu chúng
con cầu xin Cha nhơn Danh Chúa Jêsus, Con Ngài. Và chúng con
đã được bảo đảm rằng chúng con sẽ có một cuộc nói chuyện
riêng hay một sự lắng nghe với Ngài, nếu chúng con đến trong
Danh Chúa Jêsus, vì Ngài đã phán, “Hãy cầu xin Cha bất cứ điều
gì nhơn Danh Ta, Ngài sẽ nhậm lời.”
17 Và chúng con chắc chắn tuyệt đối, tối nay, rằng Ngài nghe
chúng con, và rằng những gì chúng con cầu xin sẽ được nhậm
lời, vì chúng con cảm thấy sự kêu cầu của chúng con là ý của
Đức Chúa Trời. Vì Ngài đã phán, trong nơi nào đó, “Các ngươi
không có được, vì các ngươi không cầu xin. Và các ngươi không
cầu xin, vì các ngươi không tin.” Chúa ôi, lý do chúng con đang
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đến là vì chúng con thật tin. Và chúng con tin rằng Ngài sẽ trả
lời. Và lời—lời cầu nguyện của chúng con không chỉ được nghe
bởi con người, nhưng chúng con tin rằng Ngài đang lắng nghe,
và chắc chắn Ngài sẽ trả lời chúng con bởi vì Ngài đã hứa. Chúng
con chỉ cầu xin ý Ngài được nên.

18 Xin để điều đó xảy ra, tối nay, Chúa ôi, để mọi tội nhân ở đây,
mà không biết Ngài như Đấng Cứu Rỗi của họ, xin cho đêm nay
điều gì đó sẽ được thực hiện hay được nói, hầu cho họ sẽ tin nhận
Ngài làm Đấng Cứu Chuộc củamình.

19 Xin cho những ai không có Đức Thánh Linh, tối nay,mà đang
ao ước và chờ đợi giờ đó khi những cái vảy rơi xuống khỏi mắt
họ và rồi điều lòng họ khát khao sẽ được ban cho họ, Ôi Chúa,
cầu xin Đức Thánh Linh, tối nay, đầy dẫymỗi lòng. Cầu xin có sự
biểu lộ của Thánh Linh của Đức Chúa Trời như vậy, đến nỗi linh
hồn của họ sẽ quá rung động, đến nỗi mọi sự nghi ngờ và mê tín
sẽ được cất đi khỏi họ, và Đức Thánh Linh sẽ hình thành trong
đời sống họ và đóng ấnhọ vào trongNướcĐức Chúa Trời.

20 Xin nhậm lời, tối nay, Chúa ôi, hầu cho sẽ không cómột người
đau yếu ở giữa chúng con, khi buổi hầu việc chấm dứt. Nguyện
xin mọi người được chữa lành. Chúng con sẽ không quên họ
những người đang ở trong những bệnh viện, và những người
đau yếu không ra ngoài được, và ở trong tù, mà cần lòng thương
xót của Ngài. Xin ở với họ, Ôi Chúa.

21 Và khi chúng con rời khỏi, tối nay, cầu xin cho chúng con
nói, như những môn đồ, “Chúng ta đã thấy những điều lạ ngày
hôm nay,” và xin cho lòng chúng con cháy lên trong chúng con
khi chúng con đi về những ngôi nhà khác nhau củamình. Chúng
con đang tin cậy Ngài, Đấng Cứu Thế của chúng con ôi, xin ban
những điều nầy cho chúng con theo như lời hứa của Ngài. Và lời
hứa Ngài luôn luôn là ý Ngài. Chúng con cầu xin điều đó nhơn
Danh Chúa Jêsus. A-men.

22 Nếu anh em muốn giở ra tối nay Bản viết thiêng liêng, tới
Sách Cô-rinh-tô Nhất, chương thứ 11, chúng ta sẽ đọc một phần
của lời Kinh Thánh, bắt đầu với câu thứ 23.
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Vì tôi có nhận nơi Chúa điềumà tôi cũng đã dạy cho anh
em, Ấy là Đức Chúa Jêsus trong cùng đêm Ngài bị phản
nộp đã lấy bánh:

Và khi Ngài đã tạ ơn, Ngài bẻ nó ra, mà phán rằng, Hãy
lấy và ăn đi: nầy là thân thể Ta, vì các ngươi mà bị vỡ ra:
hãy làm điều nầy để nhớ Ta.

Cũngmột thể ấy…Ngài cũng lấy chén, và khi Ngài đã tạ
ơn, phán rằng, Chén nầy là sự giao ước mới…hễ khi nào
các ngươi uống, hãy làm điều nầy để nhớ đến Ta.

Ấy vậy mỗi lần anh em ăn bánh nầy, và uống chén của
Chúa, anh em tỏ cho thấy sự chết của Ngài cho tới lúc
Ngài đến.

Bởi đó ai sẽ ăn bánh nầy,…uống chén ấy của Chúa, cách
không xứng đáng, thì sẽ mắc tội với thân và huyết ấy của
Chúa.

23 Bây giờ tôi muốn đọc…trích đoạn của tôi, từ câu hai mươi-…
từ câu thứ 29.

Vì người nào ăn và uống chén cách không xứng đáng,…
sẽ mắc tội với thân thể của Chúa.

24 Nào, đợi đã. Tôi đã đọc sai câu đó.

Vì người nào ăn và uống cách không xứng đáng,…
không phân biệt thân thể của Chúa.

…sẽ uống sự xét đoán cho mình, vì không phân biệt
thân thể của Chúa.

25 Tôi đã khóc trên quyển Kinh Thánh nầy, và nó đã có vài chỗ
mờ nhạt đi.
26 “Không phân biệt Thân thể của Chúa.” Bây giờ, đề tài của tôi
tối nay là: Sự Phân Biệt Thân Thể Của Chúa.
27 Vậy thì, nơi đến Đời đời của chúng ta thì không được quyết
định hoàn toàn bởi những gì chúng ta thấy và những gì chúng ta
nghe, nhưng nó được quyết định trên sự phân biệt điều gì chúng
ta có về những gì chúng ta thấy và những gì chúng ta nghe.
28 Phao-lô không tranh luận với họ về việc dự tiệc thánh. Hành
động của họ thì đúng, nhưng sự phân biệt của họ sai. Vì, dự lễ
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tiệc thánh của Chúa là mạng lệnh của Chúa, nhưng dự nó cách
không xứng đáng, không phân biệt Thân thể của Chúa, thì có sự
sai trật nằmởđó. Những Cơ-đốc nhân nầy đang dự tiệc thánhmà
không sống trong sự sống đó. Cơ-đốc giáo là một kinh nghiệm và
một sự sống. Còn những Cơ-đốc nhân nầy chỉ đang sống bất cứ
loại đời sống nào, làm gương xấu vì sự sống đạo của họ. Và Phao-
lô đã nói, rằng, “Ấy vì cớ nầy, mà trong vòng anh em có nhiều kẻ
đau ốm và yếu đuối, và có lắm kẻ ngủ,” mà có nghĩa là họ chết,
“bởi vì không phân biệt Thân thể của Chúa.”
29 Và chúng ta là những người tự xưng mình là Cơ-đốc nhân,
chúng ta không có quyền dự tiệc thánh cho đến khi chúng ta
đang sống trên sự sỉ nhục của thế gian. Chúng ta không có quyền.
Tiệc thánh dành cho những người đang sống đúng đắn, nhưmột
gương mẫu của Cơ-đốc-giáo. Điều tệ hại nhất có trên thế gian là
một người cố giả mạo điều gì đó, và cũng có quá nhiều về điều
đó trong thế gian ngày nay.
30 Chúng ta không những, trong thời này, phạm cùngmột tội ác
mà Phao-lô đã quở trách hội thánh Cô-rinh-tô, mà còn cố gắng
làm điều gì đó mà Chúa đã ra lệnh, không có sự phân biệt Thân
thể của Chúa. Và Thân thể của Chúa là những kẻ tin.
31 Nhưng, ngày nay, chúng ta đang làm những việc, không có
sự phân biệt nào về Lời Đức Chúa Trời. Chúng ta nên có sự phân
biệt về mọi việc chúng ta làm. Nó nên được cân nhắc bằng Lời
Đức Chúa Trời. Tất cả những Cơ-đốc nhân làm và nói nên cân
nhắc bằng Lời Đức Chúa Trời.
32 Ngày nay, người ta đã thay đổi một chút, và đôi khi họ đặt sự
đáng tin cậy nhiều vào những gì giáo hội nói hơn là những gì Lời
nói. Rồi, họ tin, rằng giáo hội có những quyền tốt hơn để phân
biệt sở thích của chúng ta hơn những gì Lời Đức Chúa Trời có.
Chẳng hạn, như thế nầy, giáo hội có thể nói, “Những ngày của
những phép lạ đã qua rồi.” Và nhiều người sẽ tin điều đó bởi vì
họ nghĩ giáo hội biết nhiều về Nó hơn Đức Thánh Linh đã viết
Lời. Do đó, chúng ta không có khả năng phân biệt những điều
thuộc về Đức Chúa Trời.
33 Chúa Jêsus đã từng phán, rằng, “Nếu một người chẳng sanh
lại thì không thể thấy được Nước của Đức Chúa Trời, hay hiểu
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được.” Và nói cách khác, “Các ngươi không thể phân biệt Nước
Đức Chúa Trời cho đến khi các ngươi được sanh lại.”

34 Người ta sẽ đến nói với chúng ta rằng, “Những người mà
đã nhận kinh nghiệm về phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh,”
rằng, “họ là những người cuồng tín.” Hay là, “Họ là cái tên nào
đó không tin kính,” mà ma quỉ ghim vào Hội thánh, để gọi họ
là “những thánh qua máu.” Tôi đã giảng trên khắp thế giới, và
tôi chưa bao giờ thấy một thánh quá máu nào. Đó là một cái tên
mà ma quỉ đính vào Hội thánh của Đức Chúa Trời hằng sống.
Thỉnh thoảng người ta không có sự phân biệt đúng đắn. Họ sợ
điều đó.

35 Anh em chẳng biết rằng Chúa chúng ta bị lăng mạ công
khai-…được thông báo là một người điên không? Những người
Pha-ri-si, có chức vụ cao trong giáo hội, nói, “Người Đó bị mất trí
của Người. Người đó bị quỉ ám, và Ông ta bị loạn trí.” Và từ loạn
trí có nghĩa là “bị điên.” Và nếu họ gọi Ngài “bị điên,” huống chi
họ sẽ gọi cácmôn đồ của Ngài bao nhiêu nữa?

36 Phao-lô đã nói với Ạc-ríp-ba, “Theo như cách người ta gọi là
dị giáo, ‘điên,’ đó là cách tôi thờ phượng Đức Chúa Trời của tổ
phụ chúng tôi.” Tối nay tôi rất vui mừng để được chung tay với
người. Theo như cách mà người ta gọi là “sự cuồng tín,” đối với
hội thánh hiện đại, đó là cách tôi thờ phượng Đức Chúa Trời. Họ
đã bị gọi là “những người dị giáo,” bởi vì người ta đã không phân
biệt cách đúng đắn Thân thể của Chúa, đó là, Hội thánh của Đức
Chúa Trời hằng sống.

37 Và Hội thánh, tối nay, bị gọi là “điên” bởi vì người ta không
có sự phân biệt. Nếu một người được tái sanh, và anh em nói
với tôi rằng mình được sanh lại, và anh em không tin sự chữa
lành Thiêng liêng là lời hứa của Đức Chúa Trời, và anh emkhông
tin rằng phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh là dành cho nhiều
người ngày nay, thế thì tôi sẽ phải nói rằng sự sanh ra của anh
em là thuộc về linh sai trật.

38 Bởi vì, Đức Thánh Linh đã phán, rằng, “Lời hứa nầy là dành
cho các ngươi và con cái của các ngươi, và cho họ là những người
ở xa, theo như Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ gọi.”
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39 Anh em đang chấp nhận nó bởi quan điểm trí thức. Người ta
đang lấy lời của người khác dành cho nó, và không có sự phân
biệt. Họ không thể phân biệt giữa đúng và sai.
40 Tôi đang suy nghĩ, ngày nay, rằng, nhiều người khổng lồ trí
thức chúng ta; không phải chúng ta, nhưng nhiều người khổng
lồ trí thức. Dân sự của Đức Chúa Trời không bao giờ là những
người trí thức vĩ đại. Kinh Thánh đã nói, rằng, “Con cái của sự
tối tămkhônngoanhơn con cái của Sự sáng trong thế giannầy.”
41 Đức Chúa Trời đã ví sánh dân sự của Ngài với chiên. Họ
không thông minh và trí thức. Ngài giữ họ theo cách như vậy để
Ngài có thể dẫn dắt họ. Nếu anh em cố gắng sử dụng suy nghĩ tri
thức riêng của mình, anh em có thể, anh em ngay lúc đó loại bỏ
Đức Chúa Trời. “Con cái Đức Chúa Trời được dẫn dắt bởi Thánh
Linh của Đức Chúa Trời.”

Nhưng chúng ta đang sống trong thời đại tri thức vĩ đại.
42 Ở đây, cách đây vài tháng, anh em đã đọc điều đó trên báo
chí. Ở trên New York, họ đã có một—một phiên tòa. Và hai thầy
giảng trẻ đó đã cảm thấy được sự dẫn dắt của Chúa, cách đây
không lâu; những người trẻ đó gần như giống chính tôi, mà hầu
như không biết kiến thức sơ đẳng ABC của mình. Và Chúa đã
dẫn họ đến Bowery. Và họ đã mua một tòa nhà nào đó, và ở đó
họ đang giảng dạy Phúc âm cho những anh em sa ngã củamình.
Hãng lớn nào đó đến để mua tòa nhà đó. Và tất cả họ đã bán hết,
ngoại trừ những thầy giảng trẻ nầy. Họ có sựmặc khải rằng Chúa
muốn họ ở lại đó, vì thế họ giữ lại tài sản của họ.
43 Và nhà cầm quyền đã đưa họ ra tòa. Và người ta đã gởi đến
và có một trong những người khổng lồ trí thức vĩ đại, Luật sư
Greenwall, và ông ấy đã làm cho những người trẻ đó cảm thấy
xấu hổ về chính mình. Ông ấy đã dùng những từ ngữ của mình
một cách rất chính xác và giống như rất có giáo dục, và trong
trường hợp như vậy những người trẻ kia không biết cách trả
lời như thế nào với ông. Vì, ông là người học thức phi thường,
một trong những luật sư giỏi nhất có ở…ở New York. Và người ta
thấy những người trẻ nầy rất bối rối, họ không biết nói gì. Cuối
cùng, ông gõ nhẹ và nói, “Các anh muốn nói gì cho chính mình
không?”
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44 Vàmột trong hai thầy giảng trẻ đó đứng lên, nắm lấy bàn tay
của người kia, và anh nói, “Thưa ông, điều duy nhất chúng tôi
biết, rằng Chúa đã bảo chúng tôi giữ lấy tòa nhà ấy.”
45 Và Luật sư Greenwall nói, “Này, dừng lại ở đó. Chúng tôi
khôngmuốn Chúa nào trong trường hợp nầy.”
46 Khoảng hai tuần sau, một chiếc máy bay cố đi qua dưới
cây cầu, và nó đâm vào dòng nước đóng băng. Và ở đó Luật sư
Greenwall, nằm trong dòng nước, đang vật lộn và chết. Tôi tự hỏi
ông ấy cómuốnĐức Chúa Trời xuất hiện ở đó không.
47 Việc gì vậy? Ông ta đã không phân biệt Thân thể của Chúa,
vì những thầy giảng trẻ kia đã được Đức Thánh Linh xức dầu và
có ý chỉ của Đức Chúa Trời. Chúng ta không cần là những người
khổng lồ học thức. Chúng ta cần là những đầy tớ khiêm nhường
của Chúa, và phân biệt Thân thể của Ngài. Còn tất cả những sự
thông minh của ông, và sự sắc sảo của ông, và học vấn của ông
ta? Anh em biết đấy, Kinh Thánh nói, “Thà ngươi bị buộc cối đá
vào cổ mình, và bị ném vào biển sâu, hơn là xúc phạm người
được xức dầu của Ta.” Ồ, tôi cho là ông ta đã có nhiều thì giờ
để suy nghĩ về sự kêu gọi của Chúa lúc đó, nhưng ông đã không
phân biệt Thân thể của Chúa.
48 Đôi khi tôi tự hỏi nếu những ngườiMỹ trí thức chúng ta có đủ
sự phân biệt để phân biệt điều gì đúng hay sai. Đặc biệt, những
tòa án vị thành niên chứng minh rằng chúng ta đã không có nó
để phân biệt đúng và sai, cho trẻ em của chúng ta, và chúng
dường như có câu trả lời của nhà tâm lý giỏi.
49 Chẳnghạn, như thế nầy. Nếumột thiếu nhi đến gần chamình
và dậm đôi chân nhỏ bé của nó, và hét lên và lắc đầu, nói, “Bố,
con không quan tâm những gì bố nói gì. Con muốn có một chiếc
xe siêu tốc.” Đó là người Mỹ điển hình.

Vàngười chanói, “Được lắm, conyêu, bố sẽmuanó cho con.”

Anh em có thể nói với người cha đó, “Tại sao anh làm
điều đó?”

“Ồ, tôi yêu nó.”
50 Anh em nên nhớ, hỡi người cha, rồi đây, đứa bé sẽ lớn lên
trở thành một người đàn ông, rồi anh ta sẽ cưới vợ và có một
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gia đình. Đức Chúa Trời giúp đỡ người vợ ấy để sống với chàng
trai đã được nuôi dưỡng như thế, có cách của anh ta về mọi việc
anh ta muốn. Không thể phân biệt phải hay trái. Đó không phải
là tình yêu. Nó là sự ngu dốt rõ ràng. Kinh Thánh đúng. “Người
nào kiêng roi vọt, làm hư con trai mình.”

51 Cô bé Fanny sẽ đến gần mẹ, và nó định đi đến ban nhạc kích
động rock-and-roll. Người mẹ nói với cô không thể làm điều đó.
“Nhưng, ồ,mẹ ơi,mẹ tàn nhẫn với con.” Dĩ nhiên, bạn yêu Fanny,
và bạn để cô bé đi. Nó đi ra giữa đám lưu manh đó, trên tất
cả điều vô lý đó; đi vào, và bặm đôi môi nhỏ tô vẽ của nó và
nói dối với bạn, rằng, “Không có hại gì trong việc đó.” Xin Đức
Chúa Trời thương xót với người sẽ cưới người như thế làm vợ.
Sự phân biệt điều phải với điều trái, chúng ta không thể phân
biệt chính mình.

52 Đôi khi tôi tự hỏi chúng ta có thể phân biệt điều đúng với
điều sai không, cho thân thể của chính mình, đặc biệt là Thân
thể của Chúa. Chúng ta không phân biệt điều đúng với điều sai,
từ thân thể của chính mình. Ngày nầy qua ngày khác, và tuần
nầy sang tuần khác, tháng nầy sang tháng khác, và năm nầy đến
năm khác, các nhà khoa học làm việc trong những phòng thí
nghiệm, và đưa ra những nghiên cứu to lớn vĩ đại, và mọi việc,
và những sự quảng cáo, và cảnh báo dân sự, “Vòng nhắm của
bịnh ung thư.” Hỡi các ông, hai trăm bảy mươi mấy ngàn người
Mỹ sẽ chết năm nay vì hút thuốc, và các bạn cứ hút. Các bạn
thậm chí không thể phân biệt thân thể của chính mình, để mặc
sự phânbiệt Đức ThánhLinh và trong Thân thể của Chúa.

53 Anh emcó thấy bài báo đó ngày nọ, rằng khoa học nầy đã sản
xuất ra, mọi nghiên cứu của mình không? Ông ấy nói, “Thuốc lá
không chỉ, khiến bạn bị ung thư, mà nó còn khiến bạn có hơn
năm mươi phần trăm để lấy đi bất cứ điều gì khác.” Và bạn cứ
tiếp tục hút.

54 Cách đây không lâu, một phụ nữ gặp tôi, khi tôi đánh thật
mạnh vào điều đó hết sức. Bà ta là người có thói quen hút thuốc.
Và bà đã nói, đặt một ghi chú nhỏ trong túi áo tôi, nói, “Hãy đọc
điều nầy khi ông về nhà.”
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55 Tôi nói, “Cảm ơn bà. Tôi sẽ đọc nó bây giờ.” Và tôi lấy nó ra
và bắt đầu đọc.
56 Bà ta nói, “Thật không lịch sự cho một mục sư ở trên bục
giảng nói chống lại việc hút thuốc. Ông không việc gì phải làm
điều đó.”
57 Tôi nói, “Bổnphận của tôi là chống lại bất cứđiều gì sai trái.”
58 Xin Đức Chúa Trời giúp đỡ thầy giảng mà không có sự phân
biệt về sự đúng, đủ, về bất cứ điều gì sai trật; một thầy giảng mà
không thể phân biệt nhu cầu của dân sự mình, bởi Đức Thánh
Linh. Đức Chúa Trời phán, “Thân thể nầy là đền thờ của Đức
ThánhLinh.Nếu các ngươi làmôuếnó, Ta sẽ pháhủynó.” Chúng
ta nên giảng dạy chống lại điều đó. Sự khó khăn của nó là, họ đã
có quá nhiều thầy giảng còn hút thuốc. Đó là vấn đề. Và họ sợ
nói điều đó trước hội chúng của họ, bởi vì họ biết mình, cũng
phạm tội.

“Sựphânbiệtmột cáchđúngđắn; phân rẽ cáchđúngđắn.”
59 Rượuuýt-xki, rượu cồn, ồ, họ nói, “Nó có hại.” Khắp trênmàn
hình ti-vi của bạn, trên khắp mọi bảng yết thị, trong tờ báo của
bạn, là những phụ nữ trẻ trung đáng yêu đang uống thùng bia
lớn. Họ chỉ cho bạn thấy khi họ bắt đầu. Hãy nhìn họ sau đómột
chút. Trí óc họ đầy độc tố. Sự gia tăng tình trạng mất trí của nó
thì khủng khiếp. Nó gây ra sự vô đạo đức giữa giới trẻ.
60 Và thậmchí những giáohội, ngàynay, đang giảngdạy và thực
hành, nhiều người trong họ, “Uống ở mức độ vừa phải.” Anh em
biết đó là sự thật. Nói với những người trẻ của họ ở nhà, và bậc
cha mẹ, “Hãy để cho con cái của bạn uống. Chúng sẽ uống, dù
sao đi nữa, vì thế chỉ dạy chúng uống vừa phải.” Kinh Thánh lên
án điều đó. Nó không đúng. Đức Chúa Trời không giúp đỡ một
người, hay làmột giáo hội, không có sự phân biệt nhiều hơn điều
đó, không thể phân biệt điều đúng với điều sai. Ồ, chúng ta đang
sống trongmột thời đại khủng khiếp.

“Sự phân biệt Thân thể của Chúa.”
61 Trong các giáo hội chúng ta, và giữa dân sự hội thánh ngày
nay, nó thật là sự xấu hổ, cách mà phụ nữ chúng ta đang hành
động, cũng vậy. Nhiều người mặc đồ vô đạo đức, những đồ ngắn
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kia. Nó thật tội lỗi. Một bà đã bảo tôi, và nhiều người đã bảo tôi,
nói, “Billy, tốt hơn là anh nên tránh nói về điều đó.” Không, thưa
quý vị. Tôi có thể phải giảng với những cây cột, nhưng tôi sẽ nói
Lẽ thật. Đúng thế. Đúng thế. Đó là Lẽ thật. [Hội chúng vỗ tay—Bt.]
Cảm ơn các bạn. Điều đó sai và thật là tội lỗi.

62 Có một bà đã nói với tôi, bà nói, “Tôi không mặc quần ngắn.
Tôi mặc quần đàn ông.”

63 Tôi nói, “Điều đó rất tồi tệ. Kinh Thánh nói, ‘Thật là một sự
gớm ghiếc đối với Đức Chúa Trời, cho người nữ mặc đồ thuộc về
người nam.’” Đó là Lẽ thật.

64 Và thế thì lý do là, “Người ta không may áo quần nào khác
ngoài ra thứ đó.” Nhưng họ vẫn làm ra những máy may và bán
hàng hóa.

65 Một phụ nữ chính mình mặc đồ như thế, người đó sẽ phạm
tội tà dâm, vào Ngày Phán xét. Bạn có thể trong sạch như hoa
huệ, với chồng mình hay với bạn trai. Nhưng Chúa Jêsus phán,
“Hễ ai nhìn một người đàn bà mà động tình ham muốn trong
lòng thì đã phạm tội tà dâm cùng người rồi.” Vì thế, bạn có thể
không làm bất cứ điều gì sai trái, trên thực tế. Nhưng khi chính
bạn ăn mặc như thế, bạn phô ra chính mình cho người đàn ông;
anh ta sẽ phải trả lời về sự phạm tội tà dâm, và bạn đáng khiển
trách. Và giáo hội đang cho phép điều đó, không có sự phân biệt
Thân thể của Chúa. Thật đáng thương!

66 Sự cắt tóc ngắn quá vai của họ. Kinh Thánh nói, rằng, “Một
người đàn bà cắt tóc mình, chồng nàng có quyền li dị nàng,” bởi
vì nàng không đúng. Ngài phán, rằng, “Nàng làm ô nhục đầu
nàng.” Đúng thế không? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] “Và đàn
ông là đầu của đàn bà.” Tôi biết điều đó thô bạo, nhưng chúng
ta cần có sự phân biệt.

67 Chúng ta cần phân biệt nó bằng Lời. Lời thì đúng. Hãy nhận
Lời. Lời của Đức Chúa Trời luôn luôn đúng. Chúng ta không thể
phân biệt bằng những gì nhiều người suy nghĩ, những gì những
người học thức nói với chúng ta, những điều các nhà tâm lý bảo
chúng ta. Chúng ta phải hành động bằng những gì Đức Chúa Trời
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phán. “Người ta sẽ sống không chỉ nhờ bánhmà thôi, nhưng nhờ
mọi Lời phán ra từmiệng Đức Chúa Trời.”
68 “Không phân biệt Thân thể của Chúa; nhiều kẻ đau yếu và
bệnh tật, lắm kẻ ngủ, chết, chết thuộc linh.” Tai vạ cuối cùng
giáng xuống xứ Ê-díp-tô là sự chết. Tai vạ cuối cùng giáng xuống
giáo hội là sự chết thuộc linh. Những gì chúng ta cần ngày nay là
sự tỉnh thức thuộc linh, một sự tỉnh thức thuộc linh, đối với sự
phân biệt.
69 Những người nầy có thể đã làm điều nầy, ồ, với những ý
định tốt.
70 Người đó đi xuống miền Nam, ngày nọ bác sĩ, mà cho người
đó uống a-xít sulfuric đã giết chết anh ta. Ông ta có ý định tốt.
Ông nghĩ mình đúng, nhưng ông ta có sự phân biệt nghèo nàn.
Ông ta đã không phân biệt được thuốc củamình.
71 Giống như bé gái đi xuống phố, và cô thấy một con mèo con,
và nó ướt hết và gần như lạnh cứng. Và cô mang nó về, mở cửa
lò ra đặt nó vào trong lò, cho ấm. Ý định của cô bé thì tốt, nhưng
sự nhận thức của cô thì nghèo nàn. Ồ, không…Chúng ta không
cẩn thận, chúng ta cũng, sẽ nướng con mèo, với một số sự phân
biệt tri thức của chúng ta.

Những người cộng sản đang đến với chúng ta. Thế gian đang
đến với chúng ta.
72 Các giáo hội chúng ta bị phân tán. “Con người phân chia
chính họ, tách rời chínhmình, dường như không cóĐức tin,” chẻ
sợi tóc ra làm tư trên những học thuyết tầm thường không quan
trọng. Chúng ta nên đến với nhau, bằng đôi tay và tấm lòng, và
cầu nguyện, và kiêng ăn, và kêu gọi cho đến khi Đức Chúa Trời
ban Đức Thánh Linh xuống lại, để chúng ta có thể có sự phân
biệt thuộc linh.
73 Giờ đã gần kề thời kỳ cuối cùng lúc nầy, chúng ta ở trong
bóng sự Đến của Chúa, và giáo hội không thể phân biệt điều đó.
Chúng ta đang sống trong thì giờ trễ hơn bạn nghĩ.
74 Nếu Phao-lô có thể sống lại từ kẻ chết, tối nay, ở Middletown,
anh em nói về ngọn lửa đang cháy! Người ta đã bắt ông bỏ tù
trước ban ngày, như “một người điên hay người man dại.” Con
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người đó, đầy dẫy Đức Thánh Linh, và thấy những việc họ sẽ làm
theo như cách sống của họ, và biết rằng thì giờ đã gần rồi, sẽ có
sựphục hưnghay là họ sẽ phải vào tù đểnghe ông. Đúng thế.

75 Bây giờ, ồ, Chúa Jêsus đã nói, và Kinh Thánh đã nói điều đó.
“Trong những ngày sau rốt, ngay trước khi sự Đến của Chúa, sẽ
có những dấu kỳ phép lạ lớn xảy ra trên đất.” Và anh embiết giáo
hội thì quá chết mất trong thần học cùng tất cả các loại trường
lớp, và huấn huyện, và chương trình giáo dục, tớimức không thể
phân biệt những điều đó.

76 Chúa Jêsus chẳng nói cùng giáo hội trong thời của Ngài, “Các
ngươi có thể phân biệt khí sắc của bầu trời, mà không thể phân
biệt những dấu hiệu của thời đại. Vì nếu các ngươi biết Ta, thì
các ngươi sẽ biết ngày của Ta vậy”?

77 Giờ giải cứu của hội thánh, và họ không nhận ra được nó.
Chúng ta thì quá…Điều gì đó sai. Tôi đang nói về hội thánh toàn
bộ,mọi ngườimà tự xưngmình là Cơ-đốc nhân.

78 Đức Chúa Trời có thể bắt đầu vận hành, và những việc thuộc
linh đang xảy ra, nhiều người bắt đầu được cứu và đầy dẫy Đức
Thánh Linh; nhiều ngàn người tự xưng Cơ-đốc nhân sẽ kéo Nó
lại, và nói, “Ồ, Đó! Đó, Đó là những thánh quá máu.” Anh em
không có sự phân biệt thuộc linh.

79 Vì, mọi sự Đức Thánh Linh làm được chép trong Kinh
Thánh. Tất cả mọi việc được phán xét bởi lời Kinh Thánh. Đó
là cách chúng ta phân biệt, để thấy sự phân biệt của chúng ta
đúng không.

80 Nếu Kinh Thánh nói, “Đức Chúa Jêsus hôm qua, ngày nay,
và cho đến đời đời không hề thay đổi,” Tôi tin Điều đó. Nếu Kinh
Thánh…Nếu Chúa Jêsus phán, “Những việc mà Ta làm các ngươi
cũng sẽ làm,” tôi tin Điều đó. Và nếu Kinh Thánh nói, rằng, “Đức
Thánh Linh thì dành chomọi thế hệ, theo như Chúa là Đức Chúa
Trời chúng ta sẽ gọi,” tôi không tin một cái bắt tay thay thế chỗ
của Nó.

81 Tôi tin Đó là cùng một Đức Thánh Linh mà đã giáng xuống
lúc đó, tỏ ra những dấu kỳ giống như vậy, cùng những phép lạ
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giống như vậy. Chứng cớ tốt nhất mà chúng ta có, rằng chúng ta
đã cóĐứcThánhLinh, là khi linh chúng ta làmchứngbằngLời.

82 Nếu chúng ta tự xưng mình là Cơ-đốc nhân và nói mình đầy
dẫy Thánh Linh, và chúng ta thấy rằng phép báp-têm bằng Đức
Thánh Linh tuôn tràn trên những kẻ tin chomọi thời đại, và linh
chúng ta bảo chúng ta rằng “Điều đó dành cho thời đại khác,”
anh em sai trật. Đúng thế.

83 Khi Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua,
ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi; nếu linh của
chúng ta bảo, “Không, Ngài đã chết; Ngài vẫn còn chết,” có điều
gì đó sai trật.

84 Chúa Jêsus phán, “Những công việc mà Ta làm các ngươi
cũng sẽ làm. Kìa, Ta ở cùng các người luôn, cho đến tận thế.”
Và nếu linh chúng ta đẩy điều đó lui ra, thì chúng ta sẽ không có
Đức Thánh Linh.

85 Vì, Đức Thánh Linh sẽ nói, “A-men,” với mọi Lời mà Ngài đã
viết ra. Vậy thì, sự hiểu biết tri thức sẽ kéo anh em ra khỏi Điều
đó, nhưng Đức Thánh Linh sẽ nói, “A-men,” với Lời của Chính
Ngài. Ngài chắc chắn sẽ làm vậy.

86 Và Ngài đang tìm kiếm, và săn đuổi, và cố gắng tìm ra người
nào mà Ngài có thể đặt chính Ngài vào. Ngài ước ao tìm thấy
điều đó.

87 Đừngnghĩ anh emcó thể làmcạn kiệt lòng nhân từNgài. Anh
em có thể hình dung, con cá nhỏ, dài nửa in-sơ, ở ngoài giữa Thái
Bình Dương, nói, “Tốt hơn là tôi uống dè xẻn nước nầy; tôi có thể
hết cạn” chăng? Điều đó sẽ đúng là ngu xuẩn như cố gắng nghĩ
anh em có thể từng làm cạn kiệt lòng nhân từ của Đức Chúa Trời.
“Hãy cầu xin nhiều hầu cho những sự vui mừng của anh em có
thể được đầy dẫy.” Hãy tin Đức Chúa Trời vì bất cứ điều gì Ngài
đã hứa. Nó là của anh em.

88 Những vị tiên tri trong Cựu Ước, Đa-ni-ên và những người
khác, nói, “Trong nhữngngày sau rốt, rằng, dân sự biết Đức Chúa
Trờimình sẽmạnhmẽmà làm.” Đó là lời hứa.
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89 Khi những người trí thức nhìn vào sựmạnhmẽ đó, họ sẽ nói,
“Ồ, đó là thuật tâm lý. Đó là sự thần giao cách cảm. Đó là công
việc của ma quỷ.”

90 Nhưng Đức Thánh Linh sẽ đáp lại, “A-men, đó là Lẽ thật,” sự
phân biệt đúng.

91 Họ đã hứa điều đó. Chúa Jêsus đã hứa điều đó. Chúa Jêsus
phán, “Những việc Ta làm các ngươi cũng sẽ làm, lại còn làmviệc
lớn hơn nữa, vì Ta đi về cùng Cha Ta.”

92 Phao-lô đã hứa, rằng, “Trong những ngày sau rốt,” bởi Đức
Thánh Linh, rằng, “hội thánh sẽ sa ngã,” hàng triệu người trong
họ. “Sẽ có sự sa ngã, vì người ta sẽ hay nóng giận, lên mình kiêu
ngạo, những người ưa thích sự vui chơi nhiều hơn những người
yêumếnĐức Chúa Trời; bội bạc, làm chứng dối, không tiết độ, và
xem thườngnhữngngười tốt,” không có sựphânbiệt đúngđắn.

“Ồ,” bạn nói, “đó là những người cộng sản.”

93 Đó là cái gọi là Cơ-đốc nhân. Hãy xemcâu tiếp theo. “Bề ngoài
giữ điều nhơn đức, nhưng lại chối bỏ quyền phép đó.” Không có
sự phân biệt thuộc linh.

94 Khi anh em có sự phân biệt thuộc linh và Đức Thánh Linh ở
trên anh em, thì anh em có sự phân biệt thuộc linh. Nó nói, “A-
men,” với mọi lời hứa của Đức Chúa Trời.

95 Phao-lô đã nói những ngày đó sẽ như vậy. Chúng ta đã có nó.
Nó ở đây. Nó ở trên chúng ta. Và chúng ta nhìn và thấy điều đó.
Chúng ta nghe điều đó từmọi nơi.

96 Và chúng ta làm gì? Nó nên kéo chúng ta lại với nhau. Kinh
Thánh nói, “Hễ anh em thấy Ngày ấy hầu gần chừng nào, thì
càng phải nhóm nhau lại chừng nấy.” Phải là cuộc phục hưng
nầy đến cuộc phục hưng khác, và những ngọn lửa cháy lên cho
sự vinh hiển của Đức Chúa Trời xây dựng trong mọi hội thánh
và mọi nơi. Một sự đến với nhau vĩ đại, nơi mọi hội thánh, “Với
một lòng và một ý, nhóm lại với nhau,” và quên đi học thuyết
con người làm ra của họ, cùng kêu lớn lên với Đức Chúa Trời vì
quyền năng thuộc linh và sự phân biệt thuộc linh. Đó là thì giờ
chúng ta cần.
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97 Tôi có thể nói điều nầy, rằng, Chúa Jêsus ban cho chúng ta
thời giờ, như tôi đã đụng đến điều đó tối qua, để biết thời cuối
cùng. Chúa Jêsus phán, “Như đã xảy ra trong thời của Lót, cũng
sẽ xảy ra trong sự Đến của Con người.” Vậy thì, linh của anh em
có phân biệt điều này đúng không, “Như việc đã xảy ra trong thời
của Lót”? Nên nhớ, Lót là một kiểu của nước Mỹ. Nó đã chứng
minh điều đó. Tội lỗi của thành Sô-đôm là gì? Là sự trụy lạc. Và
đất nước Mỹ nầy của chúng ta, phụ nữ đã xuống cấp bản thân
quá nhiều đến nỗi nguồn tự nhiên của những người đàn ông đã
bị bại hoại.
98 Tôi đã ở Los Angeles, cách đây vài tuần, tại hội đồng các
Thương Gia Cơ-đốc. Và vớ nhằm một trong những tờ báo nổi
tiếng của họ và thấy ở đó một trong những nhà phân tích nói,
rằng, “Sự bại hoại và đồng tính luyến ái đã gia tăng trên haimươi
phần trăm năm ngoái.”

Chúa Jêsus phán, “Nhưđãxảy ra trong thời thành Sô-đôm.”
99 Cảnh sát, và những tội giết người cùng hết thảy điều đó, thật
sự tiếp tục hoạt động, suốt thời gian, làm suy yếu những thanh
niên, đang sống với nhau như vợ chồng; phụ nữ đang sống cùng
một cách đó. Bị hư hỏng tâm trí họ, tâm trí ô uế của họ, bởi vì họ
không có sự phân biệt thuộc linh. Tất cả đều là thói dâm ô và sự
tục tĩu. Và họ không thể thỏa mãn chính họ thậm chí với nhau.
Họ thậm chí không cưới nhau. Họ chỉ chơi bời và đi ra, cho đến
khi họ bị hư hỏng. Chúa Jêsus đã phán điều đó sẽ xảy ra trong
những ngày sau rốt, và nó đây này.
100 Và anh em cũng nên nhớ điều đó trong thời thành Sô-đôm.
Bất cứ, anh em mục sư truyền đạo nào và anh em sinh viên
trường Kinh Thánh, tôi tin anh em sẽ đồng ý với điều nầy. Tiến
sĩ Scofield và nhiều người khác, hầu hết tất cả những giáo sư,
Charles Fuller, và vân vân, những học giả lớn trong xứ. Rằng,
Áp-ra-ham tượng trưng cho Thánh Linh, Hội thánh thuộc linh.
Lót tượng trưng cho giáo hội xác thịt, hay tự nhiên. Ông đã xuống
thành Sô-đôm, trong tội lỗi. Tuy nhiên, ông có sự công bình trong
ông, nhưng ông đã pha trộn với nó.
101 Và nên nhớ, có hai thầy giảng trí thức đã đi xuống giảng cho
Sô-đôm. Họ không làm phép lạ; chỉ làm cho những người đó bị
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mù. Và sự giảng dạy về thập tự giá làm mù kẻ không tin. Đó là
những gì những buổi nhóm vĩ đại của Billy Graham và họ đã
làm. Nó đã làm họ tệ hại.

102 Khi Billy Graham, cách đây vài tuần, đã nhận thấy, anh em
đã nghe điều đó. Rằng, khi ông đang đi dạo ở nước Anh, và phải
đưa vợ ông, ra khỏi những công viên, nơi ông đã có một buổi
nhóm phục hưng lớn, bởi những người đàn ông và người đàn
bà đang thực hiện những hành động tình dục với nhau ngay
ngoài chỗ công cộng cách công khai nơimà ông đã có buổi nhóm
phục hưng.

103 Nó có ích gì không? Không phải là người trí thức. Nó sẽ gọi
cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời xuống, và Lửa Thánh từ trên
Trời, mang sự thay đổi hoàn toàn đến cho thế giới, và sẽ không
tốt. Người ta đang trông đợi điều gì vĩ đại đến, và anh em đang
ở lúc cuối cùng của những gì đã đến rồi. Những dấu hiệu cuối
cùng đã được ban cho hội thánh dân Ngoại. Người Do Thái sẽ có
Điều đó sau khi Hội thánh được cất lên. Nhưng chúng ta đang ở
sự cuối cùng của thời kỳ dân Ngoại.

Bây giờ, để kết thúc, tôi có thể nói điều nầy.

104 Anh em có quan tâm loại Người gì đã nán lại, để nói chuyện
với Hội thánh thiêng liêng không? Với trại đặt phía sau lưng (và
Ngài là khách lạ), và phán, “Sa-ra, vợ ngươi ở đâu?”

Và thưa rằng, “Nàng ở trong trại.”

105 Nói, “Ta sẽ thăm viếng ngươi, hỡi Áp-ra-ham, theo như
lời hứa Ta ban cho ngươi.” Và Ngài…Sa-ra, ở bên trong trại,
cười thầm.

Và Thiên sứ nói, “Tại sao nàng cười?”

106 Chúa Jêsus phán, “Như việc đã xảy ra trong thời của Sô-đôm,
sự Đến của Con người cũng sẽ vậy.” Bây giờ anh chị em hiểu
không? Anh chị em hiểu tại sao chức vụ như thế này chỉ có thể
đi đến với những người Phúc âm trọn vẹn không? [Hội chúng
nói, “A-men.”—Bt.] Anh chị em hiểu điều đó đã đến đâu không?
Tôi đã được lớn lên trong giáo hội Báp-tít, và được phong chức
thầy giảng Báp-tít Truyền giáo. Nhưng khi Điều gì đó đánh động
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lòng tôi, tôi đã có sự phân biệt rằng Đó là Lời của Đức Chúa Trời,
và Ngài làm Nó biểu lộ.

107 Họ nói với tôi, “Anh là thánh quá máu, Billy ạ. Sẽ không ai
lắng nghe điều như Thế.”

108 Tôi nói, “Nếu Đức Chúa Trời đã ban Nó đến, Đức Chúa Trời
đã hứa Điều đó trong Kinh Thánh của Ngài, thì Ngài sẽ khiến cho
người nào đó lắng nghe Nó.” Đúng thế.

109 Chúng ta hãy phân biệt Thân thể của Chúa, phân biệt thì giờ
mà chúng ta đang sống. Chúng ta sẽ chết, về mặt thuộc linh, nếu
chúng ta không làmđiềuđó. Vànếuđiềunầyđúng, vàĐứcThánh
Linh ở cùng chúng ta, và chúng ta đã có dấu hiệu cuối cùng về
sự Đến của Chúa, ngay trước khi Ngài đến…Nên nhớ, đó chỉ là
ngay trước khi thành Sô-đôm bị thiêu hủy, chỉ vài giờ trước khi
nó bị thiêu hủy. Tôi tin, ngày nay, nhiều…

110 Hết thảy anh em đã nghe những gì Khrushchev đã nói ngày
nọ, với những người Mỹ. Anh em đã đọc điều đó trong các tờ báo
của mình. Đây là lời phát biểu của ông ta. Anh em có sự phân
biệt xác thịt, anh em sẽ hiểu điều nầy. Ông nói, “Nếu có một Đức
Chúa Trời, Ngài sẽ quét sạch đền thờ và thanh tẩy nó, với những
nhà tư bản đổi tiền của các ông.” Anh em hiểu điều đó nghĩa là
gì, phải không? Và ông ta đúng.Một người ngoại đạo,một kẻ xấu,
một tên lừa đảo như thế, phải némnhữngmối đe dọa đi.

111 Người ta vẫn ở trong tình trạng ngủ, phạm tội, uống rượu,
chỉ cố tình không nhận ra, bởi vì họ không có sự phân biệt thuộc
linh về Thân thể của Chúa. Thật chúng ta đang sống trong một
thời đại kinh khủng!

112 Hỡi anh chị em, với những anh chị em yêu quí của tôi, tôi
không đang cố gắng thiên vị. Tôi chỉ đang nói Lẽ thật. Tôi chỉ chịu
trách nhiệm về Kinh Thánh. Và tôi đang nói cho anh chị em, nếu
tin tôi là tiên tri của Ngài hay đầy tớ của Ngài, anh chị em hãy tin
rằng tôi đang nói với anh chị em Lẽ thật. Sự cuối cùng đang kết
thúc. Kết thúc như thế nào, tôi không biết, và không người nào
khác biết. Nhưng tôi biết chúng ta đang sống trong bóng của sự
Đến của Ngài.
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Anh chị em không thấy những sự đe dọa đó sao? Anh chị em
thấy họ đã có được những gì.

113 Đất nước đang cố nhổ điều đó ra, cười cho qua. Anh em
không thể làm điều đó. Anh em đang làm điều đó, để tránh khỏi
nhận lấy sự phân biệt thuộc linhmàĐức Chúa Trời có thể chỉ cho
họ, thấy chữ viết tay trên tường. Chúng ta biết nó ở đó. Anh em
có thể làm tổn hại điều đó bằng những trò đùa, và Hollywood, ti-
vi, hay ở nhà và so đo với Điều đó nếu anh emmuốn.

114 Nhưng người nam hay nữ được tái sanh thật là người đã có
sự phân biệt của Đức Thánh Linh sẽ tìm thấy địa vị của mình
trong hội thánh, đang thờ phượng và kêu la, và làm mọi điều có
trong đời sống mình, để mang đến những tội nhân. Chắc chắn
vậy. Nếu đó là Đức Chúa Trời, chúng ta hãy. Anh em nên đặt lòng
mìnhvàođiều đó, nếu anh emcó sựphânbiệt. Hãy thựchiện!

115 Đừng chỉ đi và nói, “Vâng, tôi tin Điều đó. Đó là Lẽ thật. Điều
đó tốt. A-men,” đi về nhà.

116 Hãy đi làm việc. Anh em đã có sự phân biệt. Hãy làm việc
trong khi có Sự sáng, vì đêm đến không ai có thể làm việc. Hãy
làm việc trong khi chúng ta có một cánh cửa rộng mở. Hãy làm
việc trong khi chúng ta có thể có những buổi nhóm như thế nầy.
Hãymang những người thân yêu của chúng ta vào. Hãymang họ
vào Phúc âm. Hãy mang vào những bạn bè của chúng ta, những
người lân cận của chúng ta. Đức Chúa Trời đã chết với những
người đó. Và chúng ta nên quan tâm đủ, về họ, để làm việc cho
đến khi đôi tay chúng ta chảy máu. Chúng ta sẽ đến trống không
nếu chúng ta không làm.

117 Giống như cô bé ở trên Kentucky đây, vừa mới chết trên đồi,
đường phía sau. Có khoảng tám đứa trẻ. Một bé gái, gần như
ở giữa chúng, khoảng mười hai tuổi. Anh chị của nó, quá lười
biếng, chúng không muốn làm gì cả. Còn mẹ nó đang nằm, hấp
hối với chứng bịnh lao phổi kinh khủng. Và cô bé, nó đã lau dọn
nhà cửa, nấu ăn, giặt rửa, chăm sóc người mẹ, trong khi những
đứa còn lại lười nhác, chơi đùa và đi bơi.

118 Rốt cuộc, mẹ cô bé chết, và rồi cô gái phải tiếp tục bởi không
ai trong số đó muốn làm việc. Và cô bé đã làm và cô đã làm việc,
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và làm cho đến khi, cuối cùng, cô đã nhiễm căn bịnh đáng sợ đó,
sự ăn uống thiếu dinh dưỡng, và không đủ ăn, và vân vân. Thân
thể nhỏ bé suy sụp. Cô bé sắp chết.

119 Giáo viên trường Chúa nhật nào đó đến thăm cô, đã hỏi, “Em
có phải là Cơ-đốc nhân không?”

Cô đáp, “Vâng, phải.”

Nói, “Em thuộc giáo phái nào?”

Cô đáp, “Em không thuộc giáo phải nào cả.”

120 Họ nói, “Thế thì hãy nói cho tôi biết, em sẽ gặp Chúa Jêsus
bằng cáchnào? Emsẽ tỏ choNgài biết, em thuộchội thánh gì?”

Cô đáp, “Em sẽ chỉ ngay cho Ngài đôi bàn tay của em. Ngài
sẽ hiểu.”

121 Tôi nghĩ đó là những gì Ngài sẽ xem, hết thảy chúng ta, khi
chúng ta thấy những buổi nhóm giống như vậy sẽ tiếp tục ở đây.
Ngài sẽ nhìn vào đôi tay chúng ta và thấy những gì chúng ta đã
làm về điều đó, sự phân biệt thuộc linh.

“Không phải sự phân biệt Thân thể của Chúa.”

Chúng ta hãy cầu nguyện.

122 Nếu những đôi tay kia sẽ làm việc, và anh em biết chúng
sẽ làm, mời anh em hãy giơ tay lên với Đức Chúa Trời và xin
Ngài thánh hóa những bàn tay đó cho sự hầu việc Ngài, trong
khi chúng ta cầu nguyện? Hãy giơ tay lên.

123 Lạy Chúa, xin nhìn những bàn tay kia. Và cả, đôi tay của con
nữa, Chúa ôi. Con muốn đến như một người lính đã chai sạn.
Con không muốn đến trống không. Con muốn giảng cho đến khi
con chết. Con muốn làm cho xong và khẩn nài, và kiêng ăn và
cầu nguyện, vì con biết bóng đêm đang xuống và giờ sắp gần
rồi. Chúa ôi, hãy mở mắt con, để thấy nhiều dấu hiệu hơn về sự
Đến của Ngài. Xin làm cháy lên tấm lòng của những người nầy,
tối nay, với những phép lạ vĩ đạimàNgài đã hứa.

124 Khi chúng con thấy lời tiên báo về thế gian, và nghe những
con người tội lỗi kêu la, nó “sẽ quét đi những thủ đô.” Chúng con
nhận biết rằng họ đã có những trái bom ở đó để làm việc ấy; chỉ
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người cuồng tín nào đó nhấn nút. Ngài đang nắm giữ, một cách
thương xót, cho đến khiNgài có đượcHội thánh sẵn sàng.

125 Chúa ôi, những gì ở đây tối nay, xin khiến chúng con sẵn
sàng. Xin đặt vào lòng chúng con vào sự hầu việc. Cho chúng con
thấy sự Hiện diện Ngài, vì chúng con tin rằng Ngài đã sống lại từ
kẻ chết, và Thánh Linh của chúng con phân biệt rằng Ngài ở đây,
Chúa Jêsus hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay
đổi. Ngài ở đây, trong hình thức Đức Thánh Linh, làm việc qua
Hội thánh Ngài, để chữa lành và cứu rỗi. Xin nghe chúng con,
Chúa ôi, khi chúng con giao phó những người nầy và chính con
choNgài, nhơnDanhChúa Jêsus, ConĐứcChúaTrời. A-men.

126 Ồ, vì sự thương xót Ngài, vì sự nhân từ Ngài! Tôi thật sự cảm
thấy đã thật được tẩy sạch. Điều đó diễn ra ở trong lòng tôi. Tôi
phải nói điều đó. Tôi hi vọng tôi không làm tổn thương những
người bạn Giám Lý, Báp-tít, hay Ngũ Tuần của tôi. Nếu có, tôi
không có ý làm thương tổn anh em. Tôi muốn thức tỉnh anh em,
lay động anh emmột chút. Chúng ta đang ở kỳ cuối cùng.

127 “Không có sự phân biệt về Thân thể của Chúa; phân rẽ chính
chúng ta, ra khỏi điều gì dường như không cóĐức tin.”

128 Nếu từng có một thời mà chúng ta cần mỗi người trong anh
em, thì đó là ngay lúc nầy. Anh em cần tôi, và tôi cần anh em.
Đức Chúa Trời cần cả hai chúng ta. Chúng ta hãy nối kết tấm
lòng và những nỗ lực với nhau. Chúng ta hãy đừng suy nghĩ, bởi
vì chúng ta là người Nazarene, Hành Hương Thánh, Công giáo,
Trưởng Lão, Ngũ Tuần, hay chúng ta là gì. Chúng ta hãy là những
tín đồ Đấng Christ. Chúng ta hãy phân biệt Thân thể của Chúa,
và đưa tay ra, với ngay cả tội nhân đê tiện nhất và mang họ trở
vào bầy. Đó là lời cầu nguyện khiêmnhường của tôi.

129 Thiên sứ đó của Đức Chúa Trời Đấng đã đến thành Sô-đôm,
Ngài đến. Ngài đã hứa. Nên nhớ, cũng Thiên sứ đó đã đến. Bất
cứ ai cũng biết rằng Đó là Đức Chúa Trời. Đó không phải là thân
thể đó, vì thân thể là bụi đất.

130 Cách đây không lâu, tôi đã nói với một người, rằng, “Đó là
Đức Chúa Trời,” tôi đã nói.
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131 Người đó,mộtmục sư, ông ấynói, “Ồ, nầy, AnhBranham, anh
không tin Người đó là Đức Chúa Trời chăng?”
132 Tôi nói, “Ngài là Đức Chúa Trời. Áp-ra-ham đã nói Ngài là.
Ông đã gọi Ngài là, ‘Elohim.’ Đó là Đức Chúa Trời Toàn Năng.
Ngài; và hai Thiên sứ.”

Ôngnói, “Ồ, anhnghĩNgài sống trongmột thân thể à?”

Tôi nói, “Điều đó rất dễ.”
133 Chúng ta được tạo ra từ mười sáu yếu tố; chất đốt, ánh sáng
vũ trụ, và can-xi, bồ-tạt, vân vân. Đức Chúa Trời chỉ gộp Ngài lại
trong một nắm tay nhỏ bé, Ngài thổi, “Phùu;” nói, “bước vào đó,
hỡi Gáp-ri-ên.” Ừ-m. “Phùu; bước vào đó, hỡi Mi-ca-in.” Và thở
một cái cho chính Ngài. Phán, “Ta nghe thành Sô-đôm gần chín
muồi. Chúng ta hãy đi xuống xem. Chúng ta hãy đi xuống, tự
mình. Áp-ra-ham đã giảng đạo, và những người khác đang giảng
đạo tại đó. Chính chúng ta hãy xuống xem.”
134 Và họ đã đến đâu? Đến với người được Chọn. Người Nầy ngồi
phía sau, nói chuyện với Áp-ra-ham, vàÁp-ra-hamđã gọi Ngài là,
“Elôhim.” Hãy xem chữ L viết hoa đó, và thấy nó có đúng không.
ChúaGiê-hô-vaĐức Chúa Trời đã ở trong thân thể xác thịt.
135 Anh em thật sự không nhận rõ Đức Chúa Trời là gì. Đức Chúa
Trời có thể chỉ, “Phùu.” Tôi vuimừng tôi biết đó là Đức Chúa Trời.
Một trong những ngày nầy tôi sẽ không là gì cả ngoài chỉ là tro
bụi núi lửa, nhưng Ngài sẽ phán và tôi sẽ sống lại. Ngài là Đức
Chúa Trời.
136 Cách đây không lâu, vợ tôi nói, nói, “Billy, anh gần như bị
hói đầu.”

Tôi nói, “Anh khôngmấtmột sợi nào.”

Cô ấy hỏi, “Thế chúng ở đâu?”
137 Tôi đáp, “Hãy nói cho anh biết chúng ở đâu trước khi anh có
chúng, anh sẽ nói với em chỗ chúng đang chờ đợi anhđến.”
138 Đúng thế. “Không một sợi tóc nào trên đầu anh em sẽ hư
mất.” Đức Chúa Trời trên Thiên đàng, [Băng trống—Bt.] Đấng
quản trị mọi vật, sẽ nói, “Hỡi William Branham,” hay đại loại
như thế, “hãy ra,” và tôi sẽ đi vào sự giốngnhưNgài. Halêlugia!
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139 Đức Chúa Trời không thay đổi đó, bởi Đức Thánh Linh, đang
ở giữa chúng ta, tối nay, trong sự vinh hiển Shekinah, đang
chứng minh chính Ngài bằng những dấu hiệu tự nhiên giống
như Ngài đã làm.
140 Nếu một cây nho sanh ra những nhánh nho ngày hôm nay,
thì nó sẽ sanh ra những nhánh nho ngày mai. Nếu nó là một cây
nho, nó sẽ luôn luôn có trái nho. Chúng ta sẽ không bao giờ đi vào
dưới tác động trí thức. Chúng ta sẽ đi vào bằng Đức Thánh Linh,
vì đó là loại Thánh Linh duy nhất mà Hội thánh Đức Thánh Linh
sanh ra; những trái của Thánh Linh, Sự Sống của Đấng Christ
trong chúng ta.
141 Cùngmột Thiên sứ đó đang ở đây, một chứng nhân trước khi
thành Sô-đômvàGô-mô-rơ bị hủy diệt, đi tới sự hủy diệt.
142 Bây giờ chúng ta hãy xem. Bao nhiêu người có thẻ cầu
nguyện? Hãy giơ tay các bạn lên. Có bốn mươi hay năm mươi
người. Bao nhiêu người không có thẻ cầu nguyện? Hãy giơ tay
lên. Ồ, có nhiều gấp ba lần. Được rồi.

Tôi cảm thấy được dẫn dắt để làmđiều gì đó.
143 Chúng ta hãy chỉ lấy những người chưa có thẻ cầu nguyện.
Xin để những người có thẻ cầu nguyện, có thể…Ồ, họ cũng có
thể, đi vào. Nhưng dựa trên sự nhận biết nầy, chúng ta chỉ muốn
những người không có thẻ cầu nguyện. Hãy giơ tay lên lần nữa,
những người đau ốm và không có thẻ cầu nguyện, để tôi có thể
nhận được ý tưởng bạn là ai. Được rồi.

Ở đây là sự thử thách cuối cùng.
144 Anh chị em có tin tôi đã nói với anh chị em Lẽ thật không?
[Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Anh chị em có tin mình có sự
phân biệt thuộc linh, để biết Đó là Lẽ thật không? [“A-men.”]
Chúng ta không phải đến gần đây.
145 Tôi không phải làmột người chữa lành. Tôi làmột con người.
Tôi là anh em của các bạn. Đấng Christ là đấng chữa lành của các
bạn, nếu các bạn thật sự nhận biết Ngài hiện diện ở đây.
146 Bây giờ, sự chữa lành đến với bạn không, nếu Ngài đang
đứng ngay ở đây trong bộ đồ nầy, Ngài không thể chữa lành bạn,
bởi vì Ngài đã làm điều đó rồi. Ngài chỉ có thể chứng minh rằng
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Ngài là Đấng Christ. Làm thế nào bạn biết điều đó? Bởi trái của
ThánhLinh, bạn biết Ngài. Loại Sự Sống gì Ngài đã làm?
147 Ngài làm gì khi Ngài ở đây, để chứng minh Ngài là Đấng Mê-
si? Bởi vì ông được tỏ cho thấy, Phi-e-rơ và Giăng, hay Phi-e-rơ
và Na-tha-na-ên, và họ, bằng cách nói họ là ai, họ từ đâu đến,
đó là dấu hiệu của Ngài với dân Do Thái. Đó là sự chấm dứt thời
kỳ của họ.
148 Có một lớp người khác đang trông đợi Ngài đến, đó là người
Sa-ma-ri, là nửa dân Do Thái và nửa dân Ngoại. Ngài đã nói với
người đàn bà bên giếng về tội lỗi bà, và bà nhận biết đó là dấu
hiệu của Đấng Mê-si. Bà nói, “Chúng tôi biết rằng Đấng Mê-si sẽ
bảo cho chúng tôi biết những điều nầy, nhưngNgài là Ai?”

Ngài phán, “Ta là Đấng ấy.”
149 Bấy giờ, Ngài đã không đến với dân Ngoại (phải Ngài
không?), vì dânNgoại đã không trông đợi Ngài.
150 Và bao nhiêu người tin rằng Đức Chúa Trời là vô hạn? Chắc
chắn, Ngài là vô hạn. Thế thì Ngài không thể nói một điều hay
làmmột việc ở đây, và làm điều gì đó ở trên đây,mà là công bình.
Ngài phải làm giống như vậy. Nếu Ngài đã có kế hoạch tốt hơn,
vậy thì Ngài phải thực hiện nó ngay từ đầu; khi Đức Chúa Trời
được kêu gọi có mặt vì bất cứ điều gì, và sự phán xét Ngài đưa
ra ở đó.
151 Nếu một tội nhân từng kêu khóc với Đức Chúa Trời, và Đức
Chúa Trời đã cứu người ấy trên những chiến tích về đức tin của
anh ta, thì Ngài phải cứu tội nhân tiếp theo, tội nhân kế tiếp, và
tội nhân kế tiếp. Ngài đã làm điều đó cùng một lúc, nếu không
thì Ngài đã làm sai khi Ngài cứu tội nhân đầu tiên.
152 Phải làm điều tương tự bởi sự chữa lành. Ngài đã làm xong
công việc đó rồi. Điều duy nhất, mà, anh em phải nhận biết điều
đó. Ngài không phải là một thần thoại. Ngài không phải là một
thần lịch sử nào đó. Ngài là một Đức Chúa Trời, hiện hữu, “Đức
Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không
hề thay đổi,” ngay bây giờ. Anh chị em tin Ngài ở đây không?
[Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Anh chị emmuốn phân biệt điều
đó không?
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Tôimuốnquay lưng lại với cử tọa nầy. Tôi sẽ cầunguyện.
153 Đức Thánh Linh sẽ chứng minh những gì tôi đã nói tối nay,
sự kết thúc của Sứ điệp nầy, rằng những dấu hiệu giống như vậy
mà Chúa Jêsus đã phán đã được cho dân thành Sô-đôm sẽ được
cho với thế hệ nầy. “Như đã xảy ra trong thời đại thành Sô-đôm,
sự Đến của Con Người cũng sẽ như vậy.” Thế thì anh em phân
biệt Thánh Linh là gì ở đây.
154 Ai là người, lần nữa, mà đau ốm và chưa có thẻ cầu nguyện?
Chúng tôi muốn lấy thẻ cầu nguyện. Chúng ta sẽ cầu nguyện cho
hết thảy họ.
155 Bây giờ, tôi không thể nói với các bạn ai là ai. Đức Chúa
Trời biết. Trước hết, tôi chỉ muốn tìm thấy người mà Đức Thánh
Linh…Mỗi người trong các bạn, bây giờ chỉ bắt đầu cầu nguyện
và nói, “Lạy Chúa, xin thương xót con và giúp đỡ con.” Và thấy
Ngài sẽ làm như Ngài đã phán không.

Tôi chỉ trông chờ dấu hiệu của Ngài.
156 Bao nhiêu người biết Chúa Jêsus, ngày nay, là Trụ Lửa đã đi
theo dân Y-sơ-ra-ên? “Ta đến từ Đức Chúa Trời, và Ta đi về cùng
Đức ChúaTrời.” Có phải đó là những gì Ngài đã phán? [Hội chúng
nói, “A-men.”—Bt.] Và khi Phao-lô gặp Ngài trên đường xuống
thành Đa-mách, Ngài là gì? Ánh Sáng lớn, Trụ Lửa. Ngài là Đấng
không hề thay đổi hôm nay, Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời.
Thân thể của Chúa Jêsus hiện ngồi bên hữu của Đức Chúa Trời,
trên Ngôi Ngài ở Thiên đàng; nhưng Đức Thánh Linh của Ngài ở
trên đất, đang hoàn tất và làmxong công việc củaNgài.
157 Và cũng Thánh Linh đó đã sống trong thân thể của Chúa
Jêsus Christ, là cùng một Thánh Linh đã ở trong Thiên sứ đó đã
đến thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ. Anh chị em tin điều đó không?
[Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Cũng Đấng đó đã đi theo dân Y-
sơ-ra-ên; cũng Đức Chúa Trời đó.
158 Chúa Jêsus phán, “Ta là Vầng Đá trong đồng vắng. Tổ phụ các
ngươi ănma-na, và họ chết.” Và, “Ta là Bánh Sự Sống đến từ Đức
ChúaTrời, của Thiên đàng. Ta là Bánhđó. Ta là VầngĐáđó.”
159 “Thế nào, Ngài nói Ngài đã thấy Áp-ra-ham, mà Ngài chưa
tới nămmươi tuổi.”
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160 Ngài phán, “Trước khi có Áp-ra-ham, đã có TALÀ.” Ai là Đấng
TA LÀ? Sự Sáng đang cháy trong bụi gai đó, mà đã nói chuyện
với Môi-se.

161 Ngài cũng là Chúa Jêsus đó tối nay. Đó là lời tuyên bố. Phải
không? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Tôi thách thức điều đó,
thách thức bất cứ người tin nào tin điều đó.

162 Người phụ nữ nhỏ bé nầy đang ngồi đây, có nhỏ vật màu
trắng trên mũ chị. Chị có thẻ cầu nguyện không? Chị đau à?
Chúng ta là người lạ với nhau phải không? Đức Chúa Trời biết cả
hai chúng ta. Có một Ánh Sáng ở trên người đàn bà, nếu anh em
có thể thấy Nó xoay tròn ngay ở trên chị. Chị đang cầu nguyện.
Đúng thế không? Không, chị không có cơ hội đến trên đây, nhưng
chị đang cầu nguyện, bởi vì, tôi thấy, ngay bên dưới đó là cái
bóng tối tăm. Nó là sự chết. Người đàn bà bị phủ bóng của sự
chết. Chị bị ung thư. Chị tin Đức Chúa Trời có thể chữa lành chị
không? Ung thư vú. Và tôi thấy một bác sĩ đang nhìn nó, và ông
nói với chị rằng ông sẽ cố gắng giải phẫu. Và chị tùy thuộc vào
sự giải phẫu. Và tôi thấy chị bước đi từ bục giảng, hay điều gì
khác. Chị là một nhà truyền đạo, một nữ truyền đạo. Đó là CHÚA
PHÁN NHƯ VẬY. Đúng thế không, thưa chị? Những gì Ngài đã
phán, điều đó đúng chứ? Chị hãy vững vàng nếu đúng thế.

163 Bây giờ chị có tin không? Sự phân-…Chị có thể phân biệt rằng
đó là Chúa Jêsus không hề thay đổi mà chạm…Người đàn bà đã
rờ vào vạt áo Ngài, không phải tôi; Ngài. Tôi không biết người
đàn bà. Chị không biết tôi. Đức Chúa Trời biết cả hai chúng tôi.
Đức Chúa Trời ban phước cho chị, chị ơi.

164 Tôi thấy một phụ nữ trong một sự hiện thấy. Chị ấy đang cầu
nguyện. Chị là một phụ nữ trẻ, đang ngồi ngay ở đây. Có điều gì
đó về một đứa bé. Đó là, chị ấy muốn…Không, chị, chị đã có một
em bé. Không, đó là sự sẩy thai. Đó là điều đã xảy ra, đứa bé đã
chết. Chị từ Kentucky đến, và tên chị là Martin. Bà Martin, bà ở
đâu? Đúng, với bộ đồmàu vàng. Điều đó đúng. Phải không, thưa
bà? Hãy đứng trên chân mình nếu là như vậy. Tôi không biết
người đàn bà. Nhưng Đức Chúa Trời biết bà, và bà ở đó. Phước
thay Danh Chúa là Đức Chúa Trời.
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165 Ngồi ngay đằng sau chị là một bà. Bà ấy bị bịnh trĩ. Bà ấy có
bệnh phía bên phải, hầu như một phụ nữ to chắc nịch mặc đồ
màu đen. Bà có thẻ cầu nguyện không, thưa bà? Bà không có?
Bà không cần nó. Bà tin mình có đức tin có thể chạm Điều gì
đó không? Bà không bao giờ chạm tôi. Bà đã chạm Ngài. Được
rồi. Thế thì hãy giơ tay lên với chiếc khăn tay, và nhận sự chữa
lành. Hãy về nhà và được mạnh khỏe, nhơn Danh Đức Chúa
Jêsus Christ.

166 Hãy nhìn ở đây. Có một quý cô ngồi phía sau đây mặc áo ca-
rô. Chị đang cúi đầu. Chị đang cầu nguyện cho cha mình. Ông
có vấn đề về gan. Chị tin rằng Chúa sẽ chữa lành cho ông không,
chị, thưa chị? Chị tin điều đó không? Thế thì chị có thể có nó.

167 Thưa cô, cô có lòng tốt vô cùng với bà ấy, để nói cho bà ấy
rằng chính là bà ấy. Lý do tôi nói điều đó, bởi vì Đức Thánh
Linh, cũng di chuyển ngay phía trên cô. Đúng thế. Cô có thẻ
cầu nguyện không? Không có à? Cô không cần thẻ. Cô đang cầu
nguyện cho một người mẹ. [Chị ấy nói, “Vâng.”—Bt.] Và cô đang
nghĩ về chuyện mang bà ấy đến nhà thờ tối mai. [“Vâng.”] Đúng
thế. Không phải làm điều đó. Hãy đặt tay trên bà ấy nhơn Danh
Chúa Jêsus. Bà ấy sẽ khỏemạnh, nếu cô tin điều đó.

168 Tôi thách thức đức tin của quý vị. Ai khác không có thẻ cầu
nguyện và muốn tin?

169 Anh, đang ngồi ở phía trước đây, anh tin tôi là tiên tri của
Đức Chúa Trời không? Tiên tri là một sứ giả cho một thời đại.
Anh tin tôi có Sứ điệp của Đức Chúa Trời không? [Anh em đó
nói, “Vâng.”—Bt.] Anh tin điều đó không? Tôi không biết anh.
Nhưng Đức Chúa Trời biết anh. Nếu Đức Chúa Trời sẽ nói với
tôi về bệnh của anh, anh sẽ chấp nhận nó như sự chữa lành của
mình, tin rằng đó là của Ngài không? Thế thì anh có thể phân
biệt, điều đó chứ? Nếu linh của anh có thể rờ đến Ngài bây giờ
trong lúc tôi đang nói chuyện với anh, thì anh sẽ chấp nhận sự
chữa lành. Phải không? Đó là ngực của anh, cácmô bị thương. Và
ngoài ra thế, anh là một thầy giảng. Đúng thế. Đó là CHÚA PHÁN
NHƯ VẬY. Hãy tin Đức Chúa Trời.

Tôi sẽ quay lưng lại.
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170 Hãy cầu nguyện, xem thử Ngài có phải cũng là Thiên sứ đó
không, xem thử đó có phải cũng là Đức Chúa Trờimà đã hứa, khi
Ngài đứng quay lưng Ngài về phía trại không. Hãy cầu nguyện,
một số trong các bạn, mà Chúa là Đức Chúa Trời, Đấng đã sai
Thiên sứ Ngài xuống, và chứng minh rằng thành Sô-đôm ở…Sự
cuối cùng đã gần.
171 Ôi Chúa là Đức Chúa Trời, xin sai Thiên sứ Ngài đến, tối nay,
và ban cho sự phân biệt giống như vậy, bởi vì đó là lời hứa của
Con Ngài. Và để điều đó được nên.
172 Một người đàn bà đứng phía trước tôi, và bà đang đau khổ vì
chứng viêm chảy của đầu. Bà ở phía sau theo hướng nầy, vì tôi
cảm thấy sức lôi kéo của bà, đức tin bà. Tên bà là CôWiley.
173 Bà ở đâu? Chúng ta hãy xem. Phía sau trong nơi nào đó ở đây.
Bất cứ điều gì bà ấy…Ở đó, điều đó đúng chứ, thưa bà? Được rồi.
Hãy về nhà và đượcmạnh khỏe.

Hãy có đức tin nơi Đức Chúa Trời. Một số người còn lại của
anh chị em cầu nguyện, ở đâu đó.

Hãyđểnóđược tỏ chobiết, Ôi Chúa,Ngài làĐức ChúaTrời.
174 Có một phụ nữ đang đứng trước tôi, đang cầu nguyện phía
sau cử tọa, và bà bị biến chứng. Bà đang mặc chiếc đầm đỏ và
ca-rô trắng. Tên bà là Bà Lake.
175 Bà ở đâu, Bà Lake? Hãy đứng trên đôi chân của mình, bất cứ
nơi đâu. Đức Chúa Trời ban phước cho bà. Hãy về nhà và mạnh
khỏe. Đức tin bà đã cứu bà.
176 Đó là Chúa Jêsus không hề thay đổi. Đó cũng là Thiên sứ ấy.
Anh chị em đã có sự phân biệt chưa? Phân biệt Thân thể của
Chúa. Anh chị em có tin tôi đang nói với anh chị em Lẽ thật
không? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Anh chị em có tin Đấng
Christ đang ban cho chứng cớ về điều đó không? [“A-men.”] Nếu
anh chị em tin điều đó, hãy giơ tay lên.
177 Bao nhiêu người tin ở đây, sẽ bắt tay như thế nầy? Thế thì,
anh chị em tin tôi, nhưmột tiên tri của Đức Chúa Trời. Đừng nghi
ngờ, chút nào. Hãy lấy những bàn tay mà anh chị em đang vẫy
kia hướng về Đức Chúa Trời, và đặt trên người bên cạnh mình,
anh chị em sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Đó là tất cả
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điều Ngài có thể làm. Anh chị em phân biệt được Thân thể của
Chúa không? Anh em có thể nhận biết Thánh Linh Ngài ở đây
không? “Những dấu hiệu nầy sẽ theo sau kẻ tin: nếu họ đặt tay
trên người đau, người đau sẽ bình phục.”
178 Lạy Chúa Đức Chúa Trời, Đấng Tạo dựng trời đất, Tác Giả của
Sự sống đời đời, xin khiến cho Sa-tan buông thamọi kẻ tin ở đây.
Họ đã đặt tay trên nhau, và họ là những người tin. Họ đang có
đức tin vào Đức Chúa Trời, và họ tin rằng Ngài sẽ làm điều đó. Ôi
Chúa, Lời Ngài không thể qua đi, không hơn những lời hứa của
Ngài. Và những lời hứa của Ngài là, “Nếu họ đặt tay trên người
đau, người đau sẽ được lành.”
179 Bây giờ, hỡi Sa-tan, sự đàn áp xấu xa độc ác ngươi, bị những
người nầy đánh bại xuống bụi đất, ta nhơn Danh Chúa Jêsus
Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống, bắt ngươi phải buông tha
họ. Hãy ra khỏi họ, nhơnDanh Chúa Jêsus Christ.
180 Bây giờ hãy đặt tay anh chị em lên với nhau, và cầu nguyện
bằng lời cầu nguyện của đức tin. Và khi anh chị em cảm nhận
Thánh Linh của Đức Chúa Trời, nhận biết Điều đó, rằng ấy là lời
hứa của Đức Chúa Trời cho anh chị em.
181 Mọi người đều có thể cảm nhận quyền năng của Đức Chúa
Trời đang vận hành trong anh chị em, hãy đứng trên đôi chân
mình và nhận sự chữa lành củamình. Tôi giao anh chị em, trong
Danh Đức Chúa Jêsus Christ, mỗi một anh chị em tín hữu, hãy
đứng dậy trên đôi chân và nhận đấng chữa lành cá nhân mình.
Hãy đến gần, anh chị em ở trong những xe lăn, giường, bất kể là
ở đâu. Hãy đứng dậy. Hãy tin Đức Chúa Trời. Nhơn Danh Chúa
Jêsus Christ, được chữa lành.
182 Họ đang đứng dậy, ra khỏi những chiếc giường và xe lăn, và
mọi thứ.

Được rồi, mời Anh Sullivan. 
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