
ĐỜI SỐNG BẠN CÓ XỨNG
ĐÁNG VỚI PHÚC ÂM KHÔNG?

 Chúng ta hãy cứ đứng một lát, khi chúng ta cúi đầu bây giờ
và hướng về Chúa. Nếu có nan đề nào muốn được tỏ ra với

Chúa, mời anh chị em ngay bây giờ vào lúc này đưa tay lên với
Ngài, giống như thế, và giữ trong lòng mình những gì anh chị
em muốn.

2 Lạy Cha Thiên thượng của chúng con, chúng con biết ơn vì
một ngày khác. Và bây giờ nó bắt đầu đánh dấu; nó sẽ trở nên
lịch sử. Những buổi nhóm của sáng nay trôi qua rồi. Các Lời đã
được nói vang trên không trung, trên băng ghi âm, và chúng con
sẽ phải đối mặt Nó ngày nào đó. Nó sẽ phải là đúng hoặc sai. Và
chúng con—chúng con tin rằngNóđúng, bởi vì Đó là LờiNgài.

3 Bây giờ, chúng con cầu nguyện để Ngài sẽ nhậm lời chúng
con, tối nay, những nan đề mà chúng con đang cầu xin. Với bàn
tay của chúng con, chúng con đưa lên, cầu xin cho những nan
đề. Ngài biết những gì chúng con cần, và những gì chúng con
đang cầu xin. Vậy chúng con nguyện xin Chúa sẽ trả lời chúng
con, Chúa ôi, và ban cho chúng con những ao ước của lòng chúng
con, đó là, ước gì chúng con có thể dùng điều đó để tôn cao Ngài.
Xin nhậm lời, Chúa ôi.

4 Xin chữa lành sự đau yếu giữa vòng chúng con. Cất đi tất
cả tội lỗi và sự không tin. Xin ban cho chúng con của Ngài…một
phần của những ơn phước Ngài lần nữa, tối nay, Chúa ôi, khi
chúng con suy gẫm về Lời, và thời giờ mà chúng con đang sống.
Chúng con đã nhóm lại với nhau, Cha ôi, không vì mục đích nào
khác ngoài cố gắng học cách sống tốt hơn, và sống gần gũi hơn
với Chúa. Vì chúng con thấy ngày ấy đang đến gần, và chúng
con phải thường xuyên nhóm lại với nhau, và nhận lấy những
lời giáo huấn từ Ngài. Xin nhậm lời, Cha ôi, trong Danh Chúa
Jêsus. A-men.

Cảmơn anh chị em.Mời anh chị emngồi.
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5 Tôi biết trời nóng kinh khủng, và mọi nơi đều chật cứng.
Và vì vậy chúng tôi xin lỗi vì không có máy…máy điều hòa nào
cả. Và tôi…Có lẽ đó sẽ là…Có hai điều mà tôi muốn làm cho hội
thánh, ngay khi tôi có thể trở lại trong cách tôi muốn, nếu tôi
trở lại trong những buổi nhóm một cách hợp thức. Tôi muốn có
một—một cây đàn piano, được đặt theo lối này, để người chơi
đàn piano sẽ nhìn về phía hội chúng. Tôi muốn có một cây đàn
organ bên phía này; và một máy điều hòa. Thế thì tôi cảm thấy
như điều đó sẽ có. Và vì thế chúng ta…Chúng ta sẽ tin cậy Chúa,
và biết rằng Ngài sẽ ban nó cho chúng ta.

6 Tôi tin, họ đã bảo tôi, Anh Hickerson vừa mới lấy ra bài này
từ tạp chí. Anh đã đặt nó trên bàn của tôi phía sau đó. Đó là đoàn
Thiên sứmà đã được nói về trong tạp chí. Thấy hình dạng kim tự
tháp không? Hãy nhìn vào Người này bên phía này, cánh nhọn,
xuất hiện với ngực của Ngài nhô ra giống như thế, trên phía tay
phải của tôi. Như tôi đã giảng cũng từ bục giảng này, nhiều và
nhiều tháng trước đây, đấy, Nó đấy. Và tạp chí Look-…Hay, tạp
chí Life đăng tải Nó, ấn bản tháng—tháng Năm, ngày 17 tháng
Năm, tôi tin là vậy. Đúng không? Ngày 17 tháng Năm, ấn bản. Bà
Wood hôm nay đã bảo tôi rằng nhiều người đã gọi và hỏi bà. Đó
là ấn bản tháng Năm, ngày 17 tháng Năm.

7 Nó là đám mây bí mật. Đám mây cao hai mươi sáu dặm và
ngang ba mươi dặm. Và đó là những gì chúng ta đang nói về
ở đây. Đó là nơi Thiên sứ của Chúa đã giáng xuống và làm rung
chuyển nơi đó. Và toàn bộ…Nó vang tiếng lớn hơn…

8 Tôi biết có một người, nếu…Tôi nghĩ, Anh Sothmann, tôi đã
nhìn thấy anh cách đây một lát, nơi nào đó. Anh có mặt tại đây.
Anh đang đứng…Vâng. Ngay phía sau đây. Anh đứng gần khi sự
việc ấy xảy ra. Tôi đoán tôi đã không đứng cách anh quá xa. Tôi
vừa nhìn thấy anh ấy, cố vẫy tay với anh. Chỉ có, tôi có ống nhòm
của anh. Mà, những—những thú vật, mà chúng tôi đang đi săn,
có…Không có trên đồi này. Lúc bấy giờ chúng đã đi sang ngọn đồi
khác. Tôi tìm thấy chúng, ngày trước đó, và đã bảo họ nơi đâu để
đi. Tôi đã đi qua đây, nơi mà, nếu chúng theo lối này, tôi chỉ bắn
lên không trung và đuổi chúng lại lối đó, để họ có thể bắt được
con vật của—của—của họ. Vậy, đó là heo rừng.
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9 Và vì vậy tôi đi qua, phía bên này, và chúng không có ở đó.
Chúng không có cả hai bên. Tôi thấy Anh Fred bước ra, và chúng
không có ở đó. Anh quay trở lại, còn Anh Norman đi qua đồi. Và
tôi quay lại, đi xuống trong một hang sâu nhỏ và đi lên, chỉ một
mình tôi, khoảngmột dặm rưỡi quamiền đồi núi thật lởm chởm
nào đó. Và tôi ngồi xuống và cứ nhìn chung quanh. Trời đã bắt
đầu một ngày.

Và tôi nhặt những cỏ gai đó, cái mà chúng tôi gọi ở đó là,
những đầu dê. Nó là cái gì đó giống như cỏ gai. Nhặt chúng ra
khỏi ống quần, thật chính xác cùng loại đó mà tôi đã thấy chính
mình làm khi tôi có mặt tại đây kể cho anh em về khải tượng ấy,
cách đây khoảng, sáu tháng, trước khi nó xảy ra. Tôi bảo, “Thật
lạ lùng. Trông thật hoàn toàn tôi đang ở hướng bắc Tucson, hầu
như đông bắc. Làm…”

“Tucson,” anh em còn nhớ, tôi đã nói, “hơi về phía tây nam
một chút.”

Và tôi đã nói, “Điều đó thật lạ.” Tôi đang nhìn cỏ gai, giống
thế này, nhặt chúng ra khỏi…nhiều cái trong chúng, ra khỏi ống
quần của tôi. Nếu anh em chưa bao giờ ở đó, đó là vùng sa mạc.
Nó chẳng hề giống như đây, chút nào. Sáng sủa hơn gấp hai chục
lần; và ở đó không có cây cối và các thứ giống như ở đây. Nó chỉ
có xương rồng và cát thôi.

10 Vì vậy tôi—tôi cứ nhìn vào nó, giống như thế . Tôi cứ nhướng
mắt lên. Và nhìn quanh, tôi muốn nói, cách tôi khoảng nửa dặm,
tôi thấy cả một cái đầu của…bầy heo rừng, dẫn đến, xuất hiện
từ bìa rừng, nơi chúng đang ăn món phyllary gì đó. Và tôi nghĩ,
“Bây giờ, giá như mình có thể cứ đem Anh Fred và Anh Norman
tới đó, đó đúng là nơi ấy.”

11 Và buổi tối hôm trước, Đức Thánh Linh thật hùng vĩ trong
trại, Ngài phán với tôi những điều đã và đang xảy ra. Tôi phải
đứng lên và bước ra khỏi trại của tôi.

Và rồi, buổi sáng kế tiếp ấy, tôi đã đi lên nơi đó. Và tôi bắt
đầu…Tôi nói, “Bây giờ, nếu như mình có thể kiếm được Anh
Fred, mình sẽ dẫn anh ấy đi quanh ngọn núi này,”mà nó khoảng
một—một dặm theo lối này. Tôi phải đi khoảng—khoảng hai
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dặm, hay hơn nữa, để đón anh, có lẽ là ba dặm. Trở lại lối này,
xuống đường này, cáimà chúng tôi gọi là “lưng heo,” đi lên giống
như thế này, lên đỉnh những ngọn núi lởm chởm, gồ ghề, và chạy
xuống lối này, cắt ngang qua và đi qua, rồi đi xuống theo hướng
này và đón anh ấy. Rồi anh ấy phải đi thẳng xuống chân đồi, để
đón Anh Norman, mà có lẽ khoảng bốn hay năm dặm, rồi quay
trở lại. Và tôi địnhmóc lên một—một tờ giấy nhỏ Kleenex mà tôi
định treo một miếng gỗ của—của cây họ đậu ở đó, để tôi có thể
đánh dấu bờ đá nàomình đi ra khi tôi quay lại.

12 Và tôi vừa mới đi qua một bờ đá nhỏ nơi có nhiều đá lởm
chởm, và cómột—một đườngmòn hươu đi chạy xuống phía kia,
khoảng chừng, ồ, bốn mươi, năm mươi thước tây dưới vách đá.
Trời gần như, ồ, trời sáng rõ, tôimuốnnói tám giờ đúng, hay chín
giờ. Anh hẳn nghĩ điều gì đó giống như thế, Anh Fred, có lẽ chín
giờ đúng, khoảng đó phải không? Tôi chạy qua phía này, thật
nhanh, để cho heo rừng khỏi thấy tôi. Chúng là lợn rừng, anh
em biết đấy, và chúng thật đáng sợ.

13 Vì thế tôi—tôi vượt qua ngọn đồi lối này, và cắt đứt, bắt đầu,
chạy lên đồi. Và tôi chỉ chạy dọc theo, trong một cách mà, chúng
ta gọi là, nước kiệu ngắn. Và thình lình, cả miền quê rúng động.
Tôi chưa bao giờ nghe một tiếng nổ khủng khiếp như vậy! Thật
rung chuyển, và những tảng đá lăn. Và tôi cảm thấymình—mình
phải nhảy lên năm bộ khỏi mặt đất, giống như thế. Nó thật sự—
nó thật sự làm tôi sợ hãi. Tôi nghĩ, “Ồ, chao ôi!” Tôi nghĩ mình đã
bị bắn. Người nào đó…Tôi đội một chiếc mũ màu đen. Tôi nghĩ
họ có thể nghĩ đó là một con heo rừng chạy lên núi, người nào
đó đã bắn tôi. Nó nghe thật lớn, ngay trên tôi, giống như thế. Rồi,
đột nhiên, Điều gì đó nói, “Hãy ngước lên.” Chính Điều đó đấy.
Rồi Ngài phán với tôi, “Đó là sự khai mở của Bảy Ấn đó. Hãy về
nhà.” Vì vậy, tôi đến đây.

14 Tôi đã gặp Anh Fred và Anh Norman, khoảng một giờ sau,
khi tôi tìm được họ. Họ phấn khích và trò chuyện về điều đó. Nó
đấy. Và khoa học nói rằng không thể được cho—cho bất kỳmột—
một loại sươngmù hay bất kỳ điều gì có được hơimờ, sương, bốc
lên cao đến thế. Hiểu không? Nó sẽ chỉ đi thật…Tôi không biết.
Tôi—tôi…
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15 Chúng ta, khi chúng ta đi hải ngoại, chúng ta di chuyểnở chín
ngàn bộ. Đó là ở trên những trận bão. Đó là chính xác khoảng
bốn dặm. Và nói, chúng ta hãy nói, có lẽ đó là mười lăm dặm cho
đến khi anh emkhông thể có thêmhơi bốc lên nữa. Nhưng đây là
haimươi sáu dặm, và nó treo lơ lửng ở đó suốt ngày. Hiểu không?
Họ không biết Nó là gì. Nhưng, cảmơnChúa, chúng ta biết.

Cám ơn anh, Anh Hickerson. Tôi sẽ giữ nó trên bàn giấy của
tôi ở đó. Và khi chúng tôi viết quyển sách, ồ, lúc ấy chúng ta có
thể có được hình ảnh đó.

16 Tôi có một mẫu ghi chú nhỏ ở đây được trao cho tôi. Tôi tin
số người của chúng ta đã gia tăng kể từ lúc tôi có mặt tại đây
vừa rồi. Tôi nghĩ tên của anh ấy là—là…ít nhất, tên cha của cậu
ấy là, David West. Và có một cậu bé tại đây mà họ muốn dâng
lên cho Chúa. Đúng vậy không? Đó là tối nay, hay tối thứ Tư? Tôi
không biết. Nó có…Tối nay? Tốt lắm. Ồ, còn về…Anh là David,
phải không? Đó là những gì tôi nghĩ về anh. Được rồi. Còn việc
mang chú bé lên thì thế nào?

Mời người chị của chúng ta sẽ lên đây tới đàn piano này, và
đàn cho chúng ta bài hát Mang Chúng Vào. Mục sư, nếu anh ấy
muốn, hãy lên đây, và chúng ta sẽ dâng cậu bé này cho Chúa. Bây
giờ, chúng ta cố gắng giữ theo lời Kinh Thánh.

17 Đây là cháu nội của anh, Anh West. Dường như không thể
được, phải không? Chị West, chị nghĩ gì về điều đó? Nó không…
Chị biết tôi nghĩ gì không, mặc dầu vậy? Chị biết không, tôi cũng
là ông nội đấy.

Điều ấy nhắc tôi nhớ về Anh Demos Shakarian. Anh ấy đang
đứng trước một đám đông lớn. Anh lẫn lộn mọi thứ giống như
tôi vậy, anh em biết đấy. Anh đứng ở đó. Anh nói, “Anh em biết,”
nói, “tôi—tôi đã bảo Rose, tôi cảm thấy,” đó là vợ anh, nói, “cảm
thấy già hơn nhiều từ khi tôi là bà nội.” Anh ấy nói, “Không. Tôi
có ý nói ông nội-…” Anh em biết đấy, tôi…

18 Không phải một mình anh đâu, Anh West à. Có nhiều người
trong họ ở đây. Và điều đó tốt thôi. Tôi nghĩ chúng ta có thể thực
sự biết ơn các cháu của chúng ta. Điều này không…Hy vọng điều
này nghe không tệ lắm. Nhưng tôi nghĩ, chúng ta có thể có thêm
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thì giờ với họ, hơn là với những con cái của—của chúng ta. Tôi đã
hỏi vợ điều đó, ngày nọ. Nói, “Tất nhiên.Mình thương chúngmột
lúc, trong khi chúngnó thươngmẹ của chúng, và cứnhư thế.”

19 Ồ, tôi có một đứa cháu nội nhỏ đằng sau đó. Nó nói, “Ông
ơi, giảng đi. Ông ơi, giảng đi.” Và tối Chúa nhật vừa rồi họ lấy
tiền dâng, và đặt trên bàn. Họ mang nó vào, phía sau đó, và—và
nó nghe tôi giảng qua micrô. Nó nói, “Ông ơi, giảng đi. Ông ơi,
giảng đi.”

Và Billy bảo, “Ừ, ông giảng trên đó.”

Nó nói, “Không.” Và hộp tiền dâng được đưa đi khắp nhà.
Nó—nó muốn đi ra đây, anh em biết. Và nó luôn la lớn lên với
tôi, biết, thấy tôi tại bất kỳ hội đồng nào. Nó la, “Ông ơi, giảng đi.”
La thật lớn. Vậy tôi biết chúng đáng yêu.

Bây giờ, tôi không biếtmình có thểmượn ít tóc đó không? Nó
không cần tóc đó ngay bây giờ. Tôi cần. Tên nó là gì? [Chị West
nói, “David Jonathan.”—Bt.] David Jonathan. Đó chẳng phải là
cái tên đẹp sao? Ồ, tôi hy vọng đời sống của nó giống như người
mà nó được đặt tên. Đa-vít, vua, Đa-vít; người mà, Đấng Christ
thì ngồi trên ngai ông; và Giô-na-than cũng vậy, người bạn yêu
dấu. Tôi—tôi nói với anh em, họ là những bạn thân đáng yêu.
Chúng ta rất biết ơn họ, rất nhiều. Tôi…Nó đang thức dậy. Và nó
có thể—nó có thể hô “a-men” thật tốt như những người còn lại
trong họ, anh em biết đấy, vậy chúng ta sẽ không để điều đó làm
phiền chúng ta. Chúng ta đang dâng nó cho Chúa.

Tôi nghĩ nó đáng yêu vô cùng, có đôi vợ chồng trẻ, mà Chúa
đã đặt trong sự chăm sóc của họmột cậu bé giống thế này, và đến
để dâng nó cho Chúa. Và khi anh chị em làm thế, tỏ cho thấy rằng
anh chị em không…rằng anh chị em đang dâng trở lại cho Chúa
những gì Chúa ban cho anh chị em. Chúa banphước chonó.

Bây giờ, nếu chị có thể ẵm cháu, tôi nghĩ có lẽ người mẹ có
thể ẵm cháu tốt hơn tôi một chút. Và còn chúng ta đặt tay lên nó
thì sao? Tốt hơn là anh sẽ làm điều đó nhé? Vì, tôi sợ mình làm
rơi nó hay là, không làm rớt nó, làm nó bị gãy hay cái gì khác,
anh em biết đấy. Và tôi luôn luôn sợ làm gãy chúng, anh em biết
đấy. Tôi—tôi…
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Meda đã nói, ngồi phía sau kia…Tôi nghĩ đây làmột công việc
tại bục giảng mà nàng hầu như ganh tị với tôi, anh em biết đấy.
Nàng thích ẵm…

Ồ, nhìn đây này, nó đang nhìn vào tôi. Nó là một cậu bé tốt
quý. Vâng, thưa quí vị. Có lẽ tôi có thể bồng ẵm nó. Tôi tự hỏi. Ồ,
chị ơi, đừng…Tôi hy vọng nó không rơi xuống. Đây này, nó chẳng
đáng yêu sao?Đáng yêu chứ? Cháu thế nào?Ồ, này, dễ chịu.

Chúng ta hãy cúi đầu.

Lạy Chúa Jêsus, cách đây nhiều năm, khi Cơ-đốc giáo được
sinh trong hình dạng một Người được gọi là Đấng Christ, Đấng
Mê-si được xức dầu, Jêsus là Tên Ngài. Người ta đã mang những
con trẻ của họ đến cho Ngài, để Ngài có thể đặt tay lên chúng và
ban phước cho chúng. Và Ngài phán, “Hãy để con trẻ đến cùng
Ta, và đừng ngăn cấm chúng nó, vì Nước Thiên đàng thuộc về
những kẻ giống như con trẻ ấy.” Đôi vợ chồng nhỏ bé đáng yêu
này, ông bà của họ và họ là những tín đồ thật của Lời.

Lạy Chúa Jêsus, con mang đến, và ẵm đến cho Ngài, mục sư
và con, tối nay, bé David Jonathan West đáng yêu này. Con dâng
nó cho Ngài, từ tay ngườimẹ và cha. Con dâng nó cho Ngài, Chúa
ôi, vì sức khỏe, sứcmạnh,một cuộc sống hầu việc lâu dài, để vinh
danh Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng đã mang nó vào trong thế
gian này. Nguyện xin những ơn phước của Đức Chúa Trời yên
nghỉ trên nó. Cầu xin Thánh Linh ngự trên đứa trẻ này. Nếu còn
có ngày mai, xin cho cậu bé thực hiện Phúc âm mà cha mẹ và
ông bà của nó rất yêumến ngày hôm nay. Xin nhậm lời, Chúa ôi.
Bây giờ, trong Danh của Chúa Jêsus Christ, con dângNgài đứa trẻ
này, dâng cả đời sống của nó. A-men.

Tôi tin họ muốn chụp một bức hình của cậu bé. [Máy ảnh
bấm—Bt.] Tôi cũng đã nhảy.

Xin Chúa ban phước cho chị, chị ơi. Nguyện chị luôn yêu
thương và ấp ủ trong lòng Chúa Jêsus, và em bé được nuôi lớn
trong sự khuyên dạy của Đức Chúa Trời, và có một bé trai tuyệt
vời. Tôi tin chắc. Xin Chúa ở cùng chị.

Tôi nghĩ nó làm rơi núm vú nhỏ của nó phải không? Họ đã
nhặt nó không? Ô, chao ôi!
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Bây giờ chúng ta hãy hát bài hát quen thuộc đó,Mang Chúng
Vào.Mọi người, bây giờ cùngnhau, vì chúbé. Được rồi, chị ơi.

Mang chúng vào, mang chúng vào,
Mang những con trẻ đến với Jêsus.

20 Tôi không biết những bàn tay tốt hơn để đưa chúng vào. Còn
anh chị em? Bàn tay của Chúa Jêsus!

21 Bây giờ, tôi biết trời bên ngoài nóng bức. Tôi muốn nói người
bảo vệ, người anh em của tôi, Doc, hay người khác, mà lo về điều
đó. Một số chị em đang làm hỏng những chiếc váy của họ vì—vì
lớpmỡ trên ghế. Bao nhiêu chị emdínhmỡđó? Tôi biết, có vợ tôi,
hai con gái của tôi, bé Betty Collins, Bà Beeler, vài người trong họ.
Nó là cái gì đó, bôi mỡ trên đó. Nếu như anh có thể nhìn xem nó,
Doc, khi nào anh có thể. Nó là, tôi nghĩ, nó ở nơimà chúng…Nó là
mỡ hay sơn, hay cái gì đó, ngay chỗ họ đứng lên và ngồi xuống,
những chỗ ngồi. Và phải không? [Anh Edgar “Doc” Branhamnói,
“Không có mỡ trên chúng, lấy nó đi rồi.”—Bt.] Ồ, thế thì, tôi—tôi
không biết đó là gì. Cái gì đó tôi thật…Đã đề cập với tôi, và tôi nói
tôi sẽ đề cập chuyện ấy với—với Doc. Được rồi.

Bây giờ, buổi nhóm cầu nguyện tối thứ Tư. Có gì khác không?
Anh có thông báo gì không? Anh có thông báo gì của anh không,
AnhNeville? Tất cả những thông báo được đưa vào đây rồi.

22 Vậy thì, nếu Chúa cho phép, sáng Chúa nhật tới, tôi muốn
giảng về đề tài tuyên cáo thế hệ này vì đã đóng đinh Đấng Christ.
Anh emnói, “Thế hệ này không thể làmđiều đó.” Chúng ta sẽ tìm
thấy họ đã làm, hay không, nương theo Lời. Bây giờ, sáng Chúa
nhật tới, nếu Chúa muốn. Nếu, bây giờ, nếu—nếu—nếu điều gì
đó xảy ra…

23 Tôi cũng định có mặt tại Houston, tuần này, trong một hội
đồng, màmất thời gian của tôi cho đến Chúa nhật, vậy tôi không
biết là tôi sẽ có thể hay không. Nhưng chúng ta có hai Chúa
nhật nữa để nhóm, trước đó, dù thế nào đi nữa. Rồi chúng tôi
đi Chicago cho hội đồng, hoặc là một buổi nhóm tại Chicago, vào
tuần cuối cùng trong tháng này. Và sau đó tôi phải đưa gia đình
trở lại Arizona, vì—vì kỳ nghỉ của chúng đã hết rồi và những đứa
trẻ phải trở lại trường.
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24 Bây giờ, bao nhiêu anh chị em thích việc đọc Lời, và những
ơn phước của Chúa? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Hết thảy
chúng ta đều thích, thật tuyệt vời.

25 Bây giờ, trời thì nóng, và tôi biết một số trong anh em phải
trở về nhà tối nay. Tôi biết Anh Rodney và Charlie, và họ, phải lái
xe những chặng đường dài. Và đợi một chút, anh em đang trong
kỳ nghỉ, phải không? Ồ, tôi nghe anh em sẽ đi câu cá.

“Chúa không phân bổ thời gian cho một người khi người đó
đang câu cá. Anh emkhông trở nên già hơn khi anh emđang câu
cá.” Vậy, bây giờ, các cô gái hãy đi với họ. Hiểu không? Còn tôi
sẽ đi xuống và tham gia với các anh em, nếu tôi có thể. Và anh
em biết đấy, “Chúa nhân từ,” họ nói, “không phân thì giờ cho
một người khi anh ta đang đi ra câu cá.” Cứ câu cá thật nhiều
khi anh em—khi anh em cảm thấy tất cả đều xoắn chặt lại. Đó
là điều tốt nhất để thư giãn, mà tôi đã từng tìm thấy trong đời
mình, là đi câu cá.

26 Một lần nọ, tôi có một tấm thiệp nhỏ, từ Ông Troutman.
Người nào từng nhớ Ông Troutman, công ty nước đá ở New
Albany không? Ông có một tấm thiệp nhỏ ở trên đó, có ghi, “Ra
ngoài câu cá.” Và tiếp tục, nói, “Một người đàn ông mà có…Mỗi
người đàn ông, các anh em người, ra ngoài câu cá. Với bàn tay
giúp đỡ, họ sẽ luôn luôn bắt được, ra ngoài câu cá.” Có tám hay
mười điều khác biệt. Rồi khi anh ta xuống đến tận cùng, nói,
“Con người gần gũi Đức Chúa Trời hơn khi người đó ra ngoài
câu cá.” Vì vậy tôi nghĩ điều đó gần như đúng. “Người giàu và
người nghèo giống nhau cả, khi ra ngoài câu cá.” Hiểu không?
“Một bàn tay giúp đỡ, người ấy luôn bắt được, khi ra ngoài câu
cá.” Vàmọi sự gần như, “Ra ngoài câu cá.”

27 Ồ, tôi sẽ kể cho anh em sựđánh cá khác tôi đã thực hiện trong
khoảng bamươi ba năm qua, là đi câu linh hồn của nhiều người.
Cầu xin Chúa vùa giúp chúng ta để chiến thắngmọi linh hồnmà
chúng ta có thể tìm thấy.

28 Bây giờ, tối nay, bài giảng nầy đang được ghi âm. Vậy thì, sáng
nay, (nếu Jim cómặt tại đây, hay đang thu âm), tôi—tôi nghĩ, trên
băng ghi âm, người nào đó đã nhắc tôi chú ý tới điều đó, tôi nói,
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“Đợt xuất hành thứ hai.” Tôi không có ý nói thứ hai. Ấy là, “Đợt
xuất hành thứ ba.”

Đức Thánh Linh trong hình thể một Trụ Lửa, Đức Chúa Trời
giáng xuống bày tỏ, đã đem đến đợt xuất hành đầu tiên, và—và
mang vào…mang Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập.

Đợt xuất hành thứ hai là Đấng ChristmangHội thánh ra khỏi
Do-thái giáo.

Và, Đợt Xuất Hành Thứ Ba, là khi cùng Trụ Lửa đó cất Nàng
Dâu lên từ hội thánh. Hiểu không? Từ trong tự nhiên; từ trong
thuộc linh; và Thuộc linh ra từ trong thuộc linh. Ba, đấy, đúng
hơn là, Thuộc linh ra từ hội thánh. Thế thì chúng ta có ba, chúng
ta có được ba giai đoạn về điều đó.

29 Bây giờ, tối nay, tôi muốn làm băng ghi âm khác, và băng
đó được gọi là: Đời Sống Bạn Có Xứng Đáng Với Phúc Âm Không?
Chắc là sẽ không dài lắm. Ồ, với chỉ vài câuKinh Thánh và những
ghi chú tôi có tại đây, nhưng trước hết chúng ta muốn đọc Lời
Đức Chúa Trời. Trước khi chúng ta làm điều đó, chúng ta cứ cúi
lòng mình trước Ngài một lát.

30 Lạy Chúa Jêsus, bất cứ người nam nào, hay người nữ, hoặc
trẻ em, về thuộc thể, có thể giở lại những trang của Kinh Thánh
này, nhưng không có ai có thể bày tỏ được Nó ngoài Ngài. Con
cầu nguyện, Chúa ôi, về việc lấy chủ đề này như nó đã được đặt
trong lòng con để gởi ra trong các dân, cho dân sự, để họ có thể
biết được họ được yêu cầu sống loại đời sống gì. Vì, nhiều người
đã hỏi con, “Có phải Đời sống Cơ-đốc là một đời sống phục vụ
hội thánh không? Có phải là giúp đỡ người nghèo, người có nhu
cầu không? Hay chỉ là một thuộc viên thường xuyên? Có phải là
lòng trung tín trung thành với giáo hội không?” và những câu
hỏi như vậy. Cha ôi, nguyện xin câu trả lời chính xác đến tối nay,
qua những lời này, khi chúng con gắng sức để—để mang lời giải
đáp đến cho dân sự. Chúng con cầu xin, trong Danh Chúa Jêsus
Christ. A-men.

31 Bây giờ lật ra Kinh Thánh của anh em, đến Sách Tin lành Lu-
ca, và chúng ta sẽ bắt đầu ở chương thứ 14 và câu 16, để đọc vài
câu Kinh Thánh làm cơ sở, chomột nền tảng, dành cho bài giảng
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này mà chúng ta sẽ cố gắng phân bổ khoảng ba mươi đến bốn
mươi phút. Bây giờ, câu thứ16 của chương thứ14Tin lànhLu-ca.

Lúc đó Ngài phán với người ấy,Một người kia dọn tiệc
lớn, vàmời nhiều người ăn:

Khi đến giờ ăn, sai các đầy tớ mình đi nói với những kẻ
được mời rằng: Hãy đến, vì—vì mọi sự đã sẵn rồi.

Song họ đồng lòng xin kiếu hết. Người thứ nhứt nói với
người rằng: Tôi…có muamột đám ruộng, cần phải đi coi;
xin cho tôi kiếu.

Kẻ khác rằng: Tôi có mua năm cặp bò, phải đi xem thử;
xin cho tôi kiếu.

…Kẻ khác nữa rằng: Tôi mới cưới vợ,…vậy tôi đi không
được.

Vậy người đầy tớ trở về, trình tất cả việc nầy cho chủ
mình. Chủ bèn nổi giận, biểu đầy tớ,…

Để ý, không phải các đầy tớ. “Đầy tớ.”

…Hãy đi mau ra ngoài chợ, và đường nhỏ, và các thành
phố, đemnhững kẻ nghèo khó, và tàn tật, đui, què vào đây.

Và đầy tớ trình rằng: Thưa Chúa, điều Chúa đã dạy, đã
làm rồi, mà hãy còn thừa chỗ.

…chủ nhà lại biểu đầy tớ rằng: Hãy ra ngoài đường cái
và dọc hàng rào, gặp ai thì ép mời vào, cho được đầy nhà
Ta.

Vì Ta nói cùng các ngươi, Trong những kẻ đãmời trước,
không có ai được nếm bữa tiệc của Ta đâu.

32 Bây giờ, anh em để ý, có ba lần, hay ba lượt, của điều đó
không? Khi họ đi ra, lần thứ nhất, và gọi những người được gọi,
hay, đượcmời đến, và họ đã không đến. Vậy đã cómột chiến dịch
chữabệnh, đi ra đểmời nhữngngười bịmùvàquè. Và phòng vẫn
còn trống, vậy đầy tớ đi ra và ép buộc những người tốt, xấu, và
thờ ơ; họ nên đi vào.
33 Bây giờ, anh em đọc một ẩn dụ khác của điều này, cũng theo
trật tự đó, trong Ma-thi-ơ 22:1 đến 10, nếu anh em thích đọc, có
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thể đọc sau này. Nhưng tôi—tôi rút ra đề tài này từ đó: Đời Sống
Bạn Có Xứng Đáng Với Phúc ÂmKhông?

34 Vậy thì, ở đây Chúa Jêsus đang phán…Con người luôn luôn
cố có những cớ, để không nhận lãnh Lời Đức Chúa Trời theo lời
mời của Ngài. Dầu nó được chứng minh cho họ một cách vững
chắc, rằng đó là—rằng đó là Tiệc Tối của Ngài và lời mời của
Ngài, nhưng con người luôn tạo nên những cái cớ. Và nếu anh
em đọc Tin lành Ma-thi-ơ 22, anh em sẽ tìm thấy những cớ ấy,
cũng có ở đó. Và—và họ cố…

35 Điều đó đã đi trở lại trong tất cả thời đại. Đi trở lại trong thời
đại đó, và nói một người mời họ, và—và có một vườn nho. Và
chúng ta tìm thấy ẩn dụ đó. Và cáchmà người chủ sai những đầy
tớ của mình để thu hoạch nho từ vườn nho này. Đầy tớ đầu tiên
đến, họ đã làm gì? Họ đuổi người đi. Đầy tớ kế tiếp đến, họ cũng
ném đá người. Và họ đuổi hết đầy tớ này đến đầy tớ khác; những
kẻ tàn ác. Cuối cùng, nhà vua sai đến, con trai của mình. Và khi
con trai người đến, chúng ta thấy, rằng, “Họ nói, ‘Đây là kẻ thừa
kế. Chúng ta sẽ giết nó, rồi chúng ta sẽ có mọi thứ.’” Lúc ấy Chúa
Jêsus phán với họ, “Nhà vua sai quân đến và tàn sát những kẻ
giết người đó, và đốt cháy các thành của chúng.”

36 Bây giờ, chúng ta thấy, khi Đức Chúa Trời ban cho con người
một lời mời, và làm điều gì đó, hay tiếp nhận lời mời mà Ngài đã
ban cho họ,mà con người lại chối bỏ, thì chẳng còn lại gì, sau khi
sự thương xót đã bị từ chối, ngoài sự phán xét. Nếu anh em bước
qua biên giới của sự thương xót, lúc ấy chỉ còn lại một điều, và
đó là sự phán xét. Và chúng ta thấy rằng con người đã làm điều
đó trong mọi thời đại. Nó đã xảy ra, hầu như mọi thời đại, trong
Kinh Thánh.

37 Khi Đức Chúa Trời sai Nô-ê đến, đầy tớ của Ngài, và làm
một lối thoát cho tất cả những người muốn được—được cứu.
Nhưng người ta chỉ nhạo cười và chế giễu Nô-ê. Nhưng Đức
Chúa Trời đã làm một con đường, nhưng họ lại xin kiếu. Điều
đó không theo—theo suy nghĩ hiện đại của họ. Nó đã không…
Nó không phải là cách mà họ muốn, vì vậy họ đã xin kiếu trong
thời Nô-ê.
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38 Họ đã xin kiếu trong thời Môi se. Họ đã viện cớ trong thời
của Ê-li. Họ đã viện cớ trong thời của Đấng Christ. Và họ viện cớ
ngày hôm nay.
39 Bây giờ, Ngài đang phán trực tiếp với dân Y-sơ-ra-ên, những
người được gọi đến bữa tiệc, mà tôi cũng muốn áp dụng điều ấy
cho những người ngày hôm nay, hội thánh, những người được
mời đến dự tiệc,mà khôngmuốn làmđiều đó, bữa tiệc thuộc linh
của Chúa. Và họ không muốn làm điều đó. Họ không muốn làm
điều đó. Họ có những điều khác để làm.Họ tìmnhững cớ.
40 Vậy thì, nếu Y-sơ-ra-ên, cách đây hai ngàn năm, chấp nhận
lờimờimà họ được ban cho, họ hẳn sẽ không như ngày hômnay.
Cách đây hai ngàn năm, Y-sơ-ra-ên đã khước từ lời mời đến dự
tiệc cưới, và họ đã khước từ nó và đi vào sự phán xét. Nhưng,
như Chúa Jêsus phán, họ đã ném đá và giết các tiên tri được sai
đến với họ, bằng cách viện cớ, vậy thì, họ đã viện ra những cớ
trong mỗi thời đại.
41 Chúng ta tìm thấy, trong thời Chúa Jêsus, rằng Ngài đã
không—Ngài đã không liên kết với bất kỳ ai trong họ. Họ nói,
“Khi nào Người này đã có được sự hiểu biết này? Người đến từ
trường nào? Chẳng phải Đây là Con trai của thợ mộc sao? Chẳng
phải mẹ Người được gọi là Ma-ri? Các anh emNgười, chẳng phải
là Giô-sê và Gia-cơ sao, vân vân? Và chẳng phải chị em Người ở
với chúng ta sao? Thế thì Người này lấy thẩm quyền này ở đâu
để làm điều này?” Hiểu không? Nói cách khác, Ngài đã không
liên hiệp gì với họ. Vì vậy họ nói, “Hắn là Bê-ên-xê-un. Hắn là
người Sa-ma-ri. Hắn bị quỷ ám, và Hắn bị điên khùng. Hắn là
một—Hắn là một…Hắn là một Người mà có tà linh, trong hàng
ngũ tôn giáo, và đã khiến Hắn điên cuồng. Và đó là điều xảy ra.
Hắn ở ngoài kia giống như một người hoang dại. Đừng để ý gì
tới Hắn.” Và chúng ta biết những gì đã xảy đến cho Y-sơ-ra-ên.
Và họ đã kêu la. Họ tin chắc rằng Người đó sai trái, cho đến nỗi,
ồ, họ định tội Ngài, họ nói—họ nói, “Hãy để Huyết của Người
đổ trên chúng tôi và con cái chúng tôi.” Và Huyết ấy đã đổ ở đó
suốt từ đó.
42 Chúa Jêsus đang cố gắng nói với họ rằng những cớ của họ là
điều đã giết chết các đấng tiên tri, và đã giết những người công
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chính hầu đến. Họ tiếp nhận những tín điều mà loài người đưa
cho họ, thay vì nhận lấy Lời Đức Chúa Trời. Và, bằng cách làm
vậy, đã làm cho Lời Đức Chúa Trời không hiệu quả.
43 Bây giờ, hoặc là anh em phải nói, trong điều này, rằng Đây là
ý chỉ của Đức Chúa Trời và sự ao ước của Đức Chúa Trời, hoặc
là điều gì khác mà anh em có thể trồng lên, mà tốt hơn những gì
Đây có. Vậy thì, anh em phải lấy điều này hay điều kia. Anh em
không thể hầu việc Đức Chúa Trời và ma-môn được. Và anh em
phải nói, “Đây là Lẽ thật,” hay “Đó là một phần của Lẽ thật,” hay
“Nókhôngphải là hết thảyLẽ thật,” hoặc “Nókhôngđược đặt vào
với nhauđúng đắn,” hay “Nó không được thông giải đúng.”

Và Kinh Thánh nói, rằng, “Lời của Đức Chúa Trời không phải
là sự thông giải riêng.” Không một ai khác được cho là đặt sự
diễn giải vào Nó, Nó đã được viết theo cách mà Đức Chúa Trời
muốn Nó được thông giải. Những gì Nó nói, Đó, đó là những gì
được cho là. Cứ nhận lấyNó theo cáchNó được nói, cáchNó được
chép xuống Đây.
44 Bây giờ, họ chấp nhận những tín điều. Họ làm cho những lời
hứa của Đức Chúa Trời không còn hiệu quả với họ. Họ bỏ qua
Điều đó. Họ sẽ trượt ra khỏi Nó.
45 Bây giờ, nếu nước Nga đã nhậnƠn phước ngũ tuần, cách đây
bảymươi lămnăm, khi Đức Thánh Linh giáng trên nước Nga, thì
họ đã chẳng thành những người cộng sản ngày hôm nay. Vậy thì,
cách đây bảy mươi lăm năm, họ đã có một cuộc phục hưng lớn
ở nước Nga. Đức Chúa Trời đến giữa họ, và họ đã có những cuộc
phục hưng vĩ đại, trên đường vào tận Siberia. Và họ đã làm gì?
Họ đã chối bỏ Nó. Và ngày hôm nay, đất nước đã chết, các hội
thánh không thể có nhà thờ nhóm lại, chỉ dưới sự cho phép. Và
họ bị định cho sự phán xét. Đã lâm vào cơn giận dữ hoang dại
này của chủ nghĩa cộng sản; đã bánmình chomaquỷ.
46 Cách đây năm mươi năm, Đức Thánh Linh đã giáng xuống
Anh quốc. Ngay sau đó xuất hiện George Jeffreys, và F.F.
Bosworth, và Charles Price, Smith Wigglesworth, những chiến
binh vĩ đại đó của đức tin, cách đây nămmươi năm, và đã dâng
cho Anh quốc cuộc phục hưng Thánh Linh. Nhưng người ta đã
làm gì? Họ nhạo cười những người đó, tống họ vào trong tù, gọi
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họ điên khùng, nghĩ rằng họ bị mất trí. Các giáo hội không cho
phép dân sự đến nghe họ. Và họ đã chữa lành những người đau
ốm, và đuổi quỷ, và làm những công việc vĩ đại. Và bởi vì Anh
quốc đó, như là một dân, chối bỏ Phúc âm, những tội lỗi của—
của nó đã được biết đến khắp thế giới. Tàn tệ còn hơn là một—
một đất nước bội đạo trên toàn thế giới, thậm chí bao gồm Rô-
ma và Pháp, là Anh quốc. Nó là mẹ của sự bội đạo. Ngay tại nơi
Finney và nhiều thầy giảng lớn đã rao giảng, tại—tại Haymarket,
và Charles G. Finney, và Wesley, và tiếp sau đó, và nó đã bác bỏ
Phúc âm đó.

47 Và bây giờ, thậm chí tuần qua, hay hai tuần vừa rồi, trên báo
chí, anh em tìm thấy nơi mà những người vĩ đại của họ quá yếu
đuối đối với—với tình dục của phụ nữ, cho đến khi các thám tử
tiến vào. Và người đứng đầu của họ tìm thấy một số người nữa
của họ. Các tạp chí đã đăng tải điều đó. Tội lỗi của họ về tai tiếng,
ngay trong chính quyền của họ, đã gieo danh nhục nhã của họ
khắp thế giới. Vì sao? Nó chối bỏ Lẽ thật. Nó viện cớ của nó, và nó
xong đời. Anh quốc đã bị rửa sạch hết, với Đức Chúa Trời, cách
đây lâu rồi. Nếu…

48 NướcMỹ, cách đâymười lăm năm, khi cuộc phục hưng chữa
lành vĩ đại tiếp tục từ ngũ tuần, bùng phát ra trong đất nước, và
có những cuộc phục hưng tại thủ đô,Washington, DC. Các vị tổng
thống, phó tổng thống, những người vĩ đại, các nhà cầm quyền;
những điều vĩ đại đã xảy ra, những bậc cầm quyền và—và nhiều
người đã được chữa lành. Giống như, Dân biểu Upshawbị tàn tật
trong—trong sáumươi sáu năm, và họ không thể ngoảnhmặt đi
và nói không phải như vậy. Nó ở ngay trước họ, nhưng họ đã
chối bỏ Nó.

49 Và, tối nay, đó là lý do dân tộc này dừng lại. Nó bị kết tội.
Không còn hy vọng cho nó, chút nào. Nó đã vượt qua lằn ranh
giữa sự phán xét và sự thương xót. Và nó được bầu lên trong
những gì nó có tại đây, để kiểm soát đất nước. Và nó bị hư hoại,
tới tận cốt lõi. Chính trị của nó thối nát. Đạo đức của dân tộc nầy
xuống thấp hơn bất cứ cái gì tôi có thể nghĩ đến. Và hệ thống tôn
giáo của nó thối rữa hơn đạo đức. Trong việc làmđiều nầy, nó trở
nên, bây giờ nó tự gia nhập, với mọi giáo hội, và dân tộc, đi vào
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sự liên hiệp các giáo hội, và nhận lấy dấu hiệu của con thú. Thật
là điều tồi tệ! Tại sao vậy? Đấng Christ ban cho họ cơ hội, “Hãy
đếndự tiệc của Ta,” tiệc ngũ tuần,mà cónghĩa là “nămmươi.”
50 Khi Thánh Linh tuôn đổ trên nướcNga, họ đượcmời đến bữa
tiệc ngũ tuần, bữa tiệc thuộc linh, và họ đã từ chối Nó. Nước Anh,
Thánh Linh đã tuôn đổ trên họ, và họ đã chối bỏ Nó. Nước Mỹ,
Thánh Linh được tuôn đổ trên họ, và họ đã bác bỏNó.
51 Ngài đã mời ba lần. Ba lần, Ngài đã sai đi, và họ đã không
chịu lắng nghe bữa tiệc. Rồi Ngài sai đi lần nữa, và Ngài phán,
“Hãy đi và ép buộc những người ấy đến. Bàn phải được dọn sẵn.
Bàn tiệc đã sẵn sàng. Vẫn còn chỗ.” Và tôi tin, rằng, có lẽ, có lẽ
trong vài tháng tới, hay gần như vậy, hay năm tới, hoặc bất kể là
gì, Đức Chúa Trời sẽ gởi đến một cơn rúng động khác trên toàn
đất nước, vì có ai đó vẫn còn ngoài đó, nơi nào đó, đó là một Hạt
giống được định trước, mà Ánh Sáng phải rơi trên, nơi nào đó,
nơi nào đó trên thế giới. Dân tộc, chính nó, bị chết.
52 Tôi đã xem trong tạp chí Life tuần này; ở dưới, ồ, dưới Little
Rock, ngày nọ, hay, đúng hơn là, Hot Springs. Và ở đó tôi đã thấy,
tôi tin đó là thống đốc bang New York, với vũ nữ khỏa thân nào
đó ở Honolulu, nhảy với cô ta. Bây giờ…Và ở đây, dưới đó, là một
người có danh tiếng khác. Ồ, thật là một sự nhục nhã! Hãy nhìn
vào đất nước của chúng ta ngày nay. Hãy nhìn vào tình trạng
của—của đất nước chúng ta. Hãy nhìn nó đã đi đến đâu, nó đã
lún sâu như thế nào.
53 Hãy nhìn hệ thống tôn giáo của chúng ta hôm nay. Làm thế
nào những giáo hội có thể từng lâm vào trong tình trạng họ đang
ở bây giờ? Là vì họ đã khước từ và chối bỏ Sứ điệp của Đức Chúa
Trời, lời mời đến dự tiệc. Anh em có thể gọi một đời sống như
thế là xứng đáng với Phúc âm không? Anh em có thể gọi một đời
sống, mà có thể thiết lập và cho phép dân sự của—của họ làm
các thứ ấy, hút thuốc lá không?
54 Ngày nọ, ở dưới đây, một giáo hội nào đó, một đội bóng nhỏ
liên đoàn đang chơi dưới đây tại công viên, và con trai nhỏ của
em rể tôi là cầu thủ némbóng chomột trong các đội. Và vì vậy nó
đi ra ngoài đó ném bóng, và cómột liên đoàn giáo hội đang chơi.
Và cómục sư, với nhữngngười trẻ nàyngoài đó trên sân, đang thi
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đấu. Và mục sư hút điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, thuộc
về một giáo hội láng giềng thực sự ở ngay đây bên chúng tôi.
Và anh em có thể tưởng tượng được không một người…Và thậm
chí những người đang ngồi trong cử tọa để ý điều đó. Nhưng
trận đấu đang diễn ra vậy nên họ thậm chí không để tâm đến
điều đó.

55 Giáo hội lớn nào đó, một giáo hội Báp-tít, mà tôi biết, cho
phép hội thánh nghỉ sau giờ trường Chúa nhật, mười lăm phút,
để mục sư và tất cả họ có thể đứng bên ngoài và hút thuốc, trước
khi họ vào lại để phục vụ bổn phận với Chúa. John Smith, nhà
sáng lập của giáo hội đó, đã cầu nguyện bằng tất cả sức lực, để
Đức Chúa Trời ban đếnmột cơn phục hưng, cho đến nỗimắt ông
sưng húp ban đêm, và vợ ông đã phải dẫn ông đến bàn và dùng
muỗng cho ông ăn. Nếu…Con người đó sẽ lật mình trongmộ nếu
ông biết giáo hội đó đã ở trong tình trạng ấy. Điều gì vậy? Họ đã
được mời đến, và đã khước từ. Đó là điều duy nhất. Và anh em
nhớ, Chúa Jêsus đã phán, ở đây, rằng những người đã được mời,
và từ chối, sẽ không được nếmbữa tiệc tối củaNgài.

56 Khi Đức Chúa Trời sai Thánh Linh đến và gõ cửa một người,
và người ấy cố tình khước từ Nó, lúc nào đó người ấy sẽ quay
lại với Nó cho lần cuối cùng của mình, và rồi anh em sẽ không
còn là người được hưởng đặc ân. Anh em có thể ngồi trong nhà
thờ và lắng nghe Phúc âm, và đồng ý với Phúc âm. Anh em cũng
có thể làm thật nhiều như nói, “Tôi biết Điều đó đúng,” nhưng
không bao giờ đặt một ngón tay trên Nó, để phục vụ Nó, chính
anh em. Hiểu không? Anh em chỉ lắng nghe Nó, vì anh em nói,
“Tôi tin Nó thì đúng.” Đó chỉ là cảm thông với Nó thôi.

Tôi có thể nói, “Tôi tin đó làmười ngàn đô la.” Điều đó không
có nghĩa tôi có đượcmón tiền đó. Hiểu không? Tôi có thể nói, “Đó
là nước lạnh tốt lắm,” nhưng không chịu uống nó. Anh em biết
tôi có ý nói gì chứ?

Và đây là Sự sống Đời đời. Và không chịu thực hiện nó, ngày
nào đó anh em sẽ vượt qua lằn ranh giữa sự phán xét và ơn
thương xót, và lúc ấy anh em sẽ không có đặc ân để đến và nhận
lãnh Nó.
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57 Với anh em những người đến đây. Tôi không chịu trách
nhiệm cho những ai mà…hay là—hay là những mục sư truyền
đạo khác giảng cho. Nhưng, nếu Nó là đúng, anh emmắc nợ đời
sống mình với Nó. Còn có điều gì nữa anh em từng tìm thấy, mà
sẽ là nhiều hơn là lợi ích với anh em, hơn là biết rằng anh em có
thể có Sự sống Đời đời?
58 Chuyện gì xảy ra nếu tôi cho đi những viên thuốc con nhộng
ở đây, mà, khoa học đã chứng minh, được chứng minh một cách
khoa học rằng viên thuốc nầy sẽ làm cho anh em sống được một
ngàn năm? Ồ, tôi—tôi sẽ phải đem một toán dân quân ra ngoài
đây, và lùa hết họ ra khỏi chỗ đó. Anh em sẽ không phải kêu gọi
tin nhận cho điều đó. Anh em chỉ phải đánh bật họ ra khỏi nó,
để sống một ngàn năm.

Và, tuy nhiên, khoa học đã chứng minh rằng Đức Chúa Trời
Đời đời, tất cả quyền phép của sự sống lại của Ngài, mà hứa cho
anh em Sự sống Đời đời, và Sa-tan sẽ đặt những lữ đoàn của nó
ngoài đó và giữ anh em cách xa Nó. Hiểu không? Tuy nhiên, anh
em có thể nhìn, và nhạy cảm đủ để nhìn vào mặt của Nó và thấy
rằngNó đúng, nhưng rồi lại bác bỏNó. Hiểu không?
59 Điều gì đó, hầu như viện cớ nào đó. “Trời nóng quá. Tôi mệt
quá. Tôi sẽ đi, ngày mai.” Chỉ viện cớ gì đó, họ chỉ làm thế thôi.
Bởi sự chối bỏ ngày thăm viếng, điều đó phân rẽ anh em khỏi
Đức Chúa Trời.
60 Bây giờ, chúng ta để ý. Và, trong Cựu Ước, họ có những gì họ
gọi là năm hân hỉ. Đó là khi tất cả những người, mà là những
nô lệ, có thể ra đi tự do khi năm hân hỉ vang tiếng. Và rồi nếu
người nô lệ không ra đi, nếu có cớ nào đó người ấy đưa ra, rằng
người ấy không muốn quay trở về xứ mình, thì người đó phải
được đánh dấu trong lỗ tai, bằng dùi, ở ngạch cửa đền thờ. Và
rồi cho dẫu có bao nhiêu năm hân hỉ đến đi nữa, người đó đã bị
bán đứt. Anh ta không bao giờ có thể trở lại như làmột công dân,
ở Y-sơ-ra-ên nữa. Anh ta làm gì? Anh ta đã chối bỏ lời mời. Anh
ta đã không phải trả điều gì. Món nợ nô lệ của anh ta đã xong rồi.
Gia đình anh ta được tự do. Anh ta có thể đi ngay trở lại quê nhà
củamình và có tài sản riêng của mình. Nhưng nếu anh ta không
chịu làm điều đó, anh ta không còn được phân chia gì nữa vào
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lúc đó với Y-sơ-ra-ên, và quyền sở hữu của anh ta được ban cho
người khác.

61 Bây giờ, điều giống như vậy trong tự nhiên cũng áp dụng
cho thuộc linh. Rằng, nếu chúng ta, như những người thừa kế
của Sự sống Đời đời, và chúng ta nghe Phúc âm và biết Nó đúng,
mà chúng ta chối bỏNó, và không chịu làm theo điều đó hay lắng
ngheNó, thì chúng ta nhận lấy dấu của con thú.

62 Vậy thì, người nào đó nói, “Bây giờ, sẽ có một—một dấu của
con thú, nó sẽ đếnngàynào đó.”Hãy để tôi nói cho anh em.Nó đã
đến rồi. Hiểu không? Ngay khi Thánh Linh bắt đầu giáng xuống,
dấu của con thú bắt đầu xảy ra. Hiểu không?

63 Anh em chỉ có hai điều. Một trong chúng, là, tin nhận Lời,
nhận lấy Ấn của Đức Chúa Trời. Chối bỏ Nó, nhận lấy dấu của
con thú. Chối bỏ Ấn của Đức Chúa Trời là nhận dấu của con thú.
Mọi người có hiểu không? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Chối
bỏ Ấn của Đức Chúa Trời là nhận lấy dấu của con thú. Vì, Kinh
Thánh nói, “Tất cả ai không được đóng ấn bởi Ấn của Đức Chúa
Trời đều đã nhận lấy dấu của con thú.”

64 Khi tiếng kèn vang lên, và tất cả muốn đi tự do thì có thể đi.
Những người không đi, đã bị đánh dấu.

Vậy thì, anh em thấy, dấu hiệu con thú, nếu chúng ta nói về
nó trong tương lai, là khi nó được bày tỏ, khi anh em nhận ra đó
là những gì anh em đã làm rồi. Hiểu không? Và Thánh Linh cũng
vậy, Nó phải được bày tỏ. Khi chúng ta nhìn thấy Chúa Jêsus đến
trong vinh quang, và cảm thấy rằng quyền phép biến đổi đó, và
thấy người đã chết sống dậy khỏi mộ, và biết rằng thêmmột giây
nữa, chúng ta sẽ được biến đổi và cómột thân thể giống như của
Ngài. Nó sẽ được tỏ bày. Rồi, nhìn thấy những người mà chối bỏ
Nó, sẽ bị bỏ, ra ngoài.

65 Chúa Jêsus chẳng đã nói những nữ đồng trinh đi ra để gặp
Đấng Christ sao? Một số người trong họ đã ngủ gục, canh đầu
tiên, canh hai, ba, bốn, năm, sáu, đến canh thứ bảy. Nhưng, đến
canh thứ bảy, thì có tiếng, “Kìa, Chàng Rể đến. Hãy đi ra để gặp
Người.” Và những người đang mê ngủ, thức tỉnh. Tất cả các thời
đại trở lại, với Ngũ tuần, tỉnh thức. Hiểu không? Từ thời đại thứ



20 LỜI ĐƯỢC GIẢNG

bảy, thời đại hội thánh thứ bảy, suốt con đường trở lại, đã thức
dậy. Và những người này đang sống, trong thời đại hội thánh này,
họ được thay đổi. Và họ đã đi vào.

Ngay chính lúc họ đi vào, nữ đồng trinh ngủ gục đến và nói,
“Chúng tôimuốnmuamột ít Dầu của các chị.”

66 Nhưng họ nói, “Chúng tôi chỉ có đủ cho chúng tôi. Hãy đi đến
họ để mua Nó.”

“Và trong lúc họ đang cố gắng nhận Dầu này, Chàng Rể đến.”
Chưa bao giờ có một lần nào trong lịch sử thế giới, mà những
người phái Tân giáo, Báp-tít, Giám Lý, Trưởng Lão…Các tờ báo
đã đầy dẫy. Các tờ báo tôn giáo đang ngợi khen Đức Chúa Trời,
rằng những nữ đồng trinh ngủ gục bây giờ đang cố gắng nhận
lãnh ngũ tuần, đang cố gắng nhận lãnh Thánh Linh. Và dân sự
chẳng nhận ra điều ấy sẽ không xảy ra, theo Lời Đức Chúa Trời
sao? “Trong lúc họ đang cố gắng quay trở lại, Chàng Rể đến đem
Nàng Dâu đi. Và họ bị quăng vào trong sự tối tăm, để bị phán
xét,” vì họ đã khước từ lời mời.

67 Tất cả các dân được mời đến. Đức Chúa Trời, trong mọi thời
đại, gởi đếnÁnh Sáng củaNgài, và Nó đã bị chối bỏ.

68 Và, bây giờ, ngày hôm nay không khác gì thời nào khác, chối
bỏ ngày của sự thăm viếng. Khi Đức Chúa Trời đang có sự thăm
viếng với Hội thánh và với dân sự, thì hãy tiếp nhận Nó. Đừng
trì hoãn cho đến sang năm, cuộc phục hưng kế tiếp. Đó là thì giờ,
“Ngày nay là ngày cứu rỗi.”

69 Và nên nhớ, Đức Chúa Trời đã không hề gởi một Sứ điệp, vào
thời nào, ngoài những gì Ngài đã chứng thực Nó với siêu nhiên.
Chúa Jêsus, chínhNgài đã phán, “NếuTa không làmcác công việc
của Cha Ta, thì đừng tin Ta. Nhưng nếu Ta làm các công việc, các
ngươi hãy tin các công việc nếu các người không thể tin Ta,” và
khi anh em thấy nó bị cắt bỏ rõ ràng và—và đã tỏ bày.

70 Bây giờ thì giờ đã đến mà kẻ nô lệ chối bỏ Nó, thì nó bị đục
vào tai bằng cái dùi, rồi sẽ không bao giờ nghe được Nó nữa. Vậy
thì nó tự đưa mình vào liên hiệp các giáo hội, đi ngay vào để
nhận dấu hiệu của con thú.
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71 “Một trong những tham vọng lớn,” ai đó cho tôi tờ báo ngay
lúc này, giáo hoàng mới này nói, “là liên hiệp các giáo hội lại với
nhau.” Họ sẽ làm điều đó thật chắc chắn như tôi đang đứng đây.
Và những người Tin Lành ngã vào đó. Hiểu không? Bởi vì, giáo
hội…Kinh Thánh nói, Phao-lô, vị tiên tri của Chúa, đã nói, “Ngày
đó sẽ không đến trừ khi có sự bỏ đạo đến, trước tiên, và rồi…
trước khi con người tội ác sẽ được bày tỏ. Hắn ngồi trong đền
thờ của Đức Chúa Trời, tự tôn chính mình, lên trên mọi sự mà
người ta xưng là Đức Chúa Trời; hắn, như là Đức Chúa Trời,” tha
thứ tội lỗi trên đất, và vân vân. Thật điều nầy đã xảy ra! Nhưng
nó không thể xảy ra cho đến khi có sự bội đạo, cho đến khi hội
thánh bắt đầu từ bỏ bữa tiệc thuộc linh, tự kéo nó trở lui và tự tổ
chức. Và lúc ấy sự khải thị không ở lại với hội thánh.

72 Hãy nhớ, Y-sơ-ra-ên đã bước đi, ngày và đêm, bằng Trụ Lửa.
Khi Trụ Lửa đó di chuyển, họ di chuyển với Nó. Và hãy nhớ, Nó
là một trụ Lửa ban đêm, và đámMây vào ban ngày. Vì vậy Nó có
thể đến, ban ngày hay ban đêm, bất kỳ lúc nào. Nhưng, bất kỳ
nơi nào Nó ở, thì có một sự cầu thay, để họ sẽ chắc nhìn thấy Nó
được. Đó là Ánh sáng ban đêm, và đámMây vào ban ngày, và họ
đã đi theoNó. Vâng, thưa quí vị. Sự việc không hề thay đổi!

73 Martin Luther nhìn thấy Nó. Ông đã làm gì? Ông ra khỏi đạo
Công giáo. Nhưng họ đã làm gì? Họ xâymột hàng rào nhỏ chung
quanh, nói, “Chúng tôi là những tín đồLutheran. Đây là điềuđó.”

74 RồiWesley thấy Nó di chuyển ra khỏi nơi đó. Ông chết. Họ đã
làm gì? Xây một hàng rào nhỏ quanh đó, nói, “Đây là điều đó.”
Ánh Sáng đã làm gì? Tiếp tục dời khỏi đó,một lần nữa.

75 Ngũ Tuần thấy Nó. Họ đã làm gì? Di chuyển ra khỏi phái
Wesley và phái Na-xa-ren, và đại loại như vậy. Họ làm gì? Họ xây
một hàng rào nhỏ bao quanh nó, gọi, “Chúng tôi là một ngôi,” và
“Chúng tôi là ba ngôi,” và “Chúng tôi là Hiệp nhất,” và tất cả điều
này. Ngài đã làm gì? Đức Chúa Trời đã tiếp tục dời ngay ra khỏi
nó. Hiểu không?

76 Chúng ta không thể làm thế. Chúng ta phải đi theo, mỗi ngày,
mỗi giờ của ngày, mỗi bước đi của con đường. Chúng ta phải
được dẫn dắt bởi Chúa Jêsus Christ. Nếu không, chúng ta nhận
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lấymột đời sống tổ chức. Vàmột đời sốngmà không đi theo Đấng
Christ, hằng ngày, thì không xứng đáng.

77 Một người mà là Cơ-đốc nhân vào Chúa nhật, và đi nhà thờ,
ngồi phía sau đó và nghĩ anh ta làm chủ hội thánh bởi vì anh
làm điều này, điều kia, hay điều nọ, và vào thứ Hai sẽ trộm cắp và
nói dối. Còn phụ nữ mà đi ra những bãi tắm công cộng, và—và
ở ngoài đó trên những đường phố, với những bộ đồ vô đạo đức
trên người!

78 Tôi nghĩ về—về đệ nhất phu nhân, thậm chí không có trang
điểm gì, để đi đến trước giáo hoàng; và trở về, và bày ra mốt tóc
cắt tỉa đầu cho phụ nữ trong nước. Và tất cả những chiếc váy này,
mà, khi bà đã trở thành mẹ, mọi người đàn bà trong nước đều
muốnmặcmột trong những chiếc váy kiểu mẫu củamẹ bấy giờ.
Đúng thế. Đó là những gươngmẫu. Và họ biết rằng những người
đó sẽ làm thế. Họ nhận lấy linh của thế gian. Và điều đó không
thuộc về Hội thánh Đức Chúa Trời hằng sống.

79 Phụ nữ phải hướng tới Chúa Jêsus Christ. Chị em nên nhìn
về Sa-ra và những phụ nữ của thời CựuƯớc.

80 Bây giờ, họ trở nên như vậy…Đêm nọ tôi đã giảng, nơi nào
đó, về những người nữ vâng phục chồng mình. Vâng phục ư?
Vâng. Điều đó đã đi ra khỏi nghi thức hôn nhân, cách đây một
thời gian lâu. Nhưng họ sẽ không làm điều đó. Không, thưa quí
vị. Họ sống tại Mỹ, và họ cho anh em biết như vậy. Họ sẽ không
vâng lời. Nhưng, hễ chừng nào chị em không làm điều đó, thì
đừng bao giờ cố gắng tự xưng mình là một Cơ-đốc nhân, vì chị
em không phải. Tôi không quan tâm chị em nhảy múa và nói
tiếng lạ như thế nào, nếu chị em không vâng phục chồng mình,
chị em đi ra khỏi ý chỉ của Đức Chúa Trời.

81 Một người nữ mà mặc những quần đùi và làm những điều
nầy mà nàng làm trên đường phố, đừng tự xưng mình là Cơ-đốc
nhân. Chị em muốn có thế gian và vẫn còn khư khư giữ lời làm
chứng của mình. Chị em không thể làm điều đó trong sự Hiện
diện của Đức Chúa Trời, khi chị em biết rõ hơn mình nên làm
điều đó.
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82 Để ý, “bị dùi vào tai,” đánh dấu, khi ấy anh chị em sẽ không
bao giờ nghe được nữa. Hãy nhớ, đó là dấu hiệu bịt tai lại. Anh
chị em không còn nghe Nó được nữa. Anh chị em sẽ không lắng
nghe. Anh em sẽ không bao giờ có khả năng nghe lại lần nữa,
làm điều đó lần nữa.
83 Ồ! “Nàng không tin Điều đó.” Ô, chao ôi! “Đừng nói với nàng.
Nàng tin điều đó.” Không. “Nàng nói cho anh đúng…” Nàng
không biết Nó. Làm sao có thể một—một quí bà…Cứ hỏi chị em,
làm sao một quí bà có thể…

Như tôi đã giảng hôm Chúa nhật, tối Chúa nhật vừa rồi, cách
tối nay một tuần, về “một đèn đỏ lóe lên,” cách mà—mà—mà
dáng vẻ của phụ nữ trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết. Vậy thì,
điều đó không có gì—không có gì chống lại người nữ, bây giờ,
điều đó đúng…nhưng là cách nàng điều khiển điều đó. Hiểu
không? Sự…Nàng đã theo lối đó, đặt mình vào sự cám dỗ, giống
như Ê-va bị đặt trước cây ấy.
84 Mỗi người, mỗi con trai đến với Đức Chúa Trời, phải trải qua
thì giờ thử thách đó. Đây là thời đại của phụ nữ, quốc gia này là,
nơi nàng phải trải qua sự thử thách đó. Nếu nàng có thể là một
người nữ xinh đẹp, và hành động giống như một người chị, ơn
phước của Chúa ở trên nàng. Nhưng khi nàng có thể tự làm cho
mình để—để biết điều này, và phô bày chính nàng, hoàn toàn tỏ
cho thấy rằngnàng cómột—một linh xấu trênmình.Nàng không
có ý theo lối đó, tôi không nghĩ, nhiều người trong họ không nghĩ.
Nhưng họ không nhận ra điều đó.
85 Anh em có thể cho tôi biết rằng một người nữ đàng hoàng,
có suy nghĩ lại có thể tự khoác lên mình, những bộ quần áo nhỏ
xíu nàymàhọmặc ra ở đây trên đường phố không?
86 Tôi có hai cô con gái trẻ đang ngồi tại đây. Tôi không biết
hậu quả sau này bọn trẻ sẽ là gì. Tôi chỉ cầu nguyện cho chúng.
Những người trẻ tuổi, ngày hôm nay, tôi không…Anh em không
thể bảo được đâu. Tôi không biết. Chúng không được miễn trừ
khỏi điều đó. Chúng phải đứng trên đôi chân của chính mình,
trước Chúa Jêsus Christ, và đưa ra câu trả lời. Chúng không thể
đi vào trên những gì…trên—trên những gì mà tôi tin, và những
gì mẹ của chúng tin. Tôi không biết chúng làm những gì. Nhưng
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tôi thực sự tin, vào thì giờ này, nếu những cô gái họ đi ra ngoài
trên đường phố, với loại áo quần đó trên người, và một người
nam lăng nhục họ, trong loại quần áo đó, tôi không tin, nếu tôi
có cơ hội, tôi thậm chí có thể định tội người đàn ông. Đúng thế.
Tôi lên án các cô gái. Họ không việc gì làm thế.
87 Hãy lắng nghe. Nếu con người nghĩ, và người ta dạy rằng,
“Con người không hơn gì một con vật. Anh ta đến từ loài vật.” Và
nhìn xem, thế thì, anh emđưa người ấy ra đó như…
88 Anh em lấy ví dụ một con chó đến với một con chó cái nhỏ
vào những lúc nào đó, qua những hàng rào và mọi thứ khác, vì
con giống cái nhỏ trong điều kiện đó; heo, bò, mọi loài vật khác.
Và nếu chúng ta có đời sống thú vật; mà, chúng ta là vậy, phần
thể chất. Và rồi khi một người đàn bà tự phô bày mình ra như
thế, nàng chứng minh rằng nàng cũng giống con chó nhỏ đó,
nếu không giống như vậy, chính xác, vì nàng sẽ không làm điều
đó. Nàng biết. Tự nhiên dạy cho nàng rằng người đàn ông đó sẽ
ngắm nàng. Và Kinh Thánh nói, “Hễ ai nhìn một người đàn bà
mà động lòng ham muốn nàng thì đã phạm tội tà dâm với nàng
ở trong lòng mình rồi.”
89 Điều ấy đặt ra một thì giờ thử thách. Và ma quỷ làm đẹp
những người nữ, và cởi trần họ, và phô bày họ ra ở đó, để thử
anh em. Hỡi các ông, hãy quay đầu đi. Hãy là những con trai của
Đức Chúa Trời. Hỡi những người nữ, hãy trang phục giống như
những con gái của Đức Chúa Trời. Đừng trả lời vì tội tà dâm ở
nơi xa kia vào Ngày đó.
90 Nếu người nữ đó, cho dẫu nàng ngây thơ như thế nào…Nàng
có thể không hề làm điều gì sai trật, không hề có ý nghĩ trong
tâm trí làm sai trật. Nhưng khi tội nhân đó ngắm hình thể yêu
kiều của người nữ đó (biết rằng người đó là nam giới, và nữ giới
thì ở trongmột, các tuyến ở trongmột, và nam giới ở trong tuyến
khác), và tội nhân đó sẽ phải trả lời cho hành động củamình vào
Ngày Phán xét: Ai đã làm điều đó? Ai phạm tội? Không phải anh
ta. Chính chị em. Chị em đó, vô đạo đức.
91 Hãy nhìn vào đất nước này. Trước đây thường có, khi họ—họ
có những bộ váy cao đến đầu gối mà phụ nữ mặc, chúng ta phải
gởi sang Paris đểmua chúng. Ngày nay, Paris gởi đến đây đểmua
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chúng. Nó đã trở nên quá ô uế đến nỗi Paris không thể theo kịp
nó. Đúng vậy. Toàn bộ…Tại sao? Chối bỏ Phúc âm. Tại sao?

Paris không có Nó. Đó là nướcmột trăm phần trăm đạo Công
giáo. Người Tin Lành thậm chí không thể len được vào đó. Hãy
nhìn Billy Graham. Tôi nghĩ chỉ có sáu trăm Cơ-đốc nhân trong
cả Paris, trong số hàng triệu, sáu trăm Cơ-đốc nhân, tín đồ Tin
Lành. Đó không phải là đầy dẫy Thánh Linh. Đó chỉ hoàn toàn là
tín đồ Tin Lành, sáu trăm người trong họ, trong hàng triệu lần
triệu. Họ không có được cơ hội để chối bỏ Nó.

92 Nhưng những người nầy có Phúc âm. Và khi họ đi ra khỏi Sứ
điệp và Phúc âm mà họ đã nhìn thấy được bày tỏ, nhạo cười Nó
bởi vì những tín lý mại dâm cũ đã làm họ lung lạc; và mục sư
nào đó đứng trên bục giảng, nghĩ nhiều đến một đô la và phiếu
ăn hơn là ông nghĩ về linh hồn, của những người mà ông giảng
cho, điều đó đúng, đó là những gì nó đã làm. Bây giờ nó dẫn đầu
thế giới.

93 Anh em nhớ, cách đây không lâu, trong đền tạm này. Tôi đã
giảng về một đề tài, cách đây chừng hai mươi năm, “Tôi sẽ cho
anh em thấy nữ thần của nước Mỹ,” và đã có cô gái trẻ ở đây,
đang ngồi đó với nó. Chuyện là như thế. Thậm chí bây giờ, họ đã
có thần ấy rồi. Họ đang có được những gì họ cầu xin. Và họ đang
nhận nó. Chỉ thế thôi.

94 Không. Họ sẽ không chịu tin điều đó. Không, thưa quí vị. Họ
cho anh em biết họ là những công dân Mỹ, và họ có quyền để—
để thực hiện bất kỳ cách nào họmuốn. Tôi chỉmong…

95 Xin để tôi nói cho anh em. Tôi sẽ nói cho anh em biết giờ
nầy. Không, thưa quí vị, chính trị sẽ không bao giờ có tác dụng.
Không, thưa quí vị, nền dân chủ sẽ không bao giờ có tác dụng.
Nền dân chủ bị thối nát, đến tận xương tủy. Nếu nó có thể điều
hành được giữa vòng một nhóm người Cơ-đốc, nó sẽ tốt. Nhưng
khi anh emđặt nó ra ngoài đó trong thế gian, thì nó trở nên tất cả
những cánhbuồmvàkhông có chiếc neonào.Hoàn toànđúng.

96 Hãy nhìn tại đây, ngày hôm nay. Bất cứ điều gì có thể xảy ra,
và họ sẽ cứ…Bất cứ điều gì, kéo theo một ít hoạt động chính trị,
và họ sẽ được chấp nhận với kẻ sát nhân.
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97 Khi tôi giảng dưới đó, tối ấy để cố cứu đời sống của hai đứa
trẻ. Chúng phạm tội thật nặng. Thậm chí viên luật sư đã đến phía
sau tôi ở đó, và ông nói, “Đúng vậy.” Ông ấy nói, “Tôi không tin
vào việc lấy đi mạng sống người ta.” Ông nói, “Nếu quý vị lưu
ý những hồ sơ tội phạm hình sự của quý vị, ai là những người
đã bị giết trong những chiếc ghế điện và các thứ? Đó không phải
là những người giàu có. Anh ta có khả năng mướn luật sư và
một vài sự lôi kéo, thủ đoạn dơ bẩn nào đó, và một số điều khiển
ở đây, và một số điều khiển ở đây, và đút lót thứ gì đó.” Ông ấy
nói, “Chính là những đứa trẻ tội nghiệp như thế, mà không có đủ
tiền để mua một bữa ăn đàng hoàng, đó là loại người mà nhận
lấy điều đó. Đó là loại người họ châm điện, người nào đómà như
họ gọi là một đám người dốt nát, và họ cứ giữ cái tên của chúng
về án tử hình.”
98 Tôi nói, “Kẻ sát nhân đầu tiên đã từng phạm tội trên thế giới,
một người anh giết người em, và Đức Chúa Trời đã không cất
mạng sống của người ấy vì điều đó. Ngài đặt một cái dấu trên
người, để không có ai lấy đi mạng sống người. Đúng. Đó là Quan
Án Tối Cao.”

Tôi thấy người ta đã bỏ bản án đối với chúng. Bây giờ chúng
sẽ nhận một phiên xử khác. Dĩ nhiên, chúng sẽ có được sự sống
bây giờ, mà sẽ là mười một năm, và có lẽ được cho tại ngoại có
điều kiện. Chúng phạm tội. Chắc chắn. Chúng phạm tội. Chúng
nên bị gởi đến trại cải huấn, suốt đời, nhưng không bị cất đi
mạng sống của chúng. Không ai có quyền cất đi sự sống của
người khác. Không, thưaquí vị. Tôi không tin vàođiều đó. Không,
thật vậy.
99 Ồ! Họ nói…Sao, họ không tin rằng họ đi ra ngoài ý chỉ của
Chúa, bởi vì đó là tất cả họ biết về, tất cả họ muốn nghe về. Họ
quay tai nghịch lại Lẽ thật, ở trong đó.
100 Ai-cập cũng đã khôngmuốn biết rằng nhómnhững kẻ cuồng
tín thánh ấy ở dưới đó là ý chỉ của Chúa. Làm sao họ có thể
muốn biết con người điên dại nào đó đã đi vào trong đó, từ đồng
vắng, với chòm râu xõa xuống giống như thế này, và bảo, “Hỡi
pha-ra-ôn, tôi đến trong Danh của Chúa. Hãy phóng thích những
người đó”?
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Pha-ra-ôn sẽ nói, “Ai? Ta ư? Đem nó ra ngoài.” Hiểu không?
“Ta ư?”

“Nếu vua không làm điều đó, Chúa là Đức Chúa Trời sẽ trừng
phạt đất nước này.”
101 Tuy nhiên, “Lão già lẩm cẩm, tống hắn ra nơi nào đó. Hãy để
cho hắn đi. Mặt trời hầu như nướng đầu óc của hắn rồi.” Hiểu
không? Nhưng điều đómang đến sự phán xét, vì người ấy làmột
vị tiên tri và có CHÚA PHÁN NHƯ VẬY. Hoàn toàn chính xác. Họ
đã không muốn tin điều đó.

Rô-ma cũng không muốn tin, nhưng, điều đó vẫn xảy ra
giống như vậy.
102 Y-sơ-ra-ên đã không muốn tin rằng đó là Đấng Mê-si. “Làm
sao có thể được, đám người—đám người Ga-li-lê đó?” Họ nói,
“Chẳng phải tất cả những người này là người Ga-li-lê sao? Họ đã
đến từ đâu? Loại đám đông nào Ngài đi với? Những người rất
nghèo nhất mà có thể hiệp lại cùng nhau, đó là đám đông Ngài
hội hiệp với. Đó là những người đến nghe Ngài, là những người
nghèo, những người mà không biết gì. Họ không được chọn. Họ
không phải là—họ không phải là loại người trí thức như chúng
ta. Họ làmột đámngười nghèo khổ.” Anh emnghe nói điều đó về
cuộc phục hưng trong thời nay. “Loại đámđông nào nghe người?
Loại người nàođếnnhữngbuổi nhómnày?Họ là loại người gì?”
103 Tôi nghe một người nói, cách đây không lâu…Ồ, ông ta hầu
như…Ông là cha kế của Hope. Và tôi đã nói với ông về phép báp-
têm Đức Thánh Linh. Ông ta nói, “Này, ai sẽ tin một việc giống
như thế, trừ phi loại người nào đó giống như đám các anh đi lên
đó?” Ông ấy nói, “Anh để cho Ông A hay B gì đó, một thương gia
trong thành phố ở đây, gian ác như tất cả người khác, để cho ông
ấy nói rằng ông ta đã nhận lãnh Đức Thánh Linh, thì tôi sẽ tin
điều đó.”
104 Tôi nói, “Đừng lo. Ông ta sẽ không bao giờ nói điều đó.” Người
đàn ông đó đã chết lập tức, không có Chúa. Hiểu không?

Anh em cẩn thận về những gì mình đang làm. Hãy cẩn thận
về những gì mình đang nói. Anh emmuốn cómột đời sống xứng
đáng với Phúc âm. Đúng.
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105 Y-sơ-ra-ên đã không tin điều đó, nhóm người ấy. “Con người
điên dại đó, được sanh ra, có Tên là Jêsus người Na-xa-rét,” họ
nghĩ, “một sự sinh ra không hợp pháp.” Và người ta tin điều đó.
Bởi vì, họ nói, “Đó không phải là con của ông ấy. Tại sao, cha
Người là Giô-sép, và Ma-ri đã có thai Con Trẻ này trước khi họ
thậm chí…Được sinh ra, ồ, đó là con hoang. Và Người là gì? Chỉ
là một kẻ rồ dại. Chỉ là một trong những gã khôi hài. Đừng đi để
nghe Người.” Họ đã làm gì? Họ đang đưa linh hồn họ đến hỏa
ngục. Họ đã nhận lấy…

106 Chúa Jêsus phán, “Hãy để mặc họ. Nếu kẻ mù dắt kẻ mù, cả
hai không rơi vào hố sao?” Đúng thế. Họ không biết điều đó. Họ
khôngmuốn tin Nó. Họ không thể tin.

107 Họ không thể nhìn thấy thật là một dân đơn sơ với một Sứ
điệp đơn sơ, bị chối bỏ, có thể gây ra chomột nước vĩ đại sụp đổ.
Bây giờ hãy lắng nghe. Họ đã không thể hiểu điều đó: một nhóm
người đông, bình thường, đơn sơ đó. Anh em biết, Kinh Thánh
nói rằng, “Đoàn dân đông vui lòng nghe Chúa Jêsus.”

108 Tôi có một điều nhỏ xảy ra tại Mê-xi-cô, cách đây không lâu.
Tướng Valdena, người được chọn của Đức Chúa Trời, Ánh Sáng
chiếu ngang qua lối nhỏ của ông một lần, vào một trong những
buổi nhóm. Chiến binh người Công giáo vĩ đại đó, một trong
những vị tướng cao nhất tại Mê-xi-cô, đã đến một cách khiêm
nhường nơi bàn thờ và nhận lãnh phép báp-têm Đức Thánh
Linh. Ông đã quay trở lại xuống Mê-xi-cô. Ông tiếp tục kêu cầu
cho tôi, đến dưới đó. Cuối cùng, tôi quyết định đi xuống. Chúa
dẫndắt tôi; cómột khải tượng. Tôi đã kể cho vợ tôi. Đi xuốngđó.

Và khi đó, ông làmột trong những vị tướng đứng đầu của họ,
tướng bốn sao, ông đi đến tổng hành dinh, đến chính quyền. Và,
họ, họ chống lại những người Tin Lành ở dưới đó dữ lắm, anh
em biết đấy. Vậy họ biết đây sẽ là một buổi nhóm khủng khiếp,
vì thế ông đã đi xuống đó và lấy một đội dân quân. Và khi đó, họ
có một trường đấu lớn. Và họ định mang tôi vào giống như thế.
Nhà cầm quyền đã đem tôi vào.

Vì vậy, khi họ làm vậy, giám—giámmục, một trong những vị
giám mục lớn của giáo hội Công giáo, đi đến gặp ông, đến viên
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thống đốc, và nói, “Thưa ông, tôi biết rằng ông đang mang vào
một người không phải là Công giáo.”

Đáp, “Vâng. Thế thì sao?”

“Ồ,” ông ta nói, “ông không thể có một người giống như thế
ở trong đây. Chính quyền này chưa bao giờ biết làm một điều
như thế.”
109 “Nhưng,” nói, “chúng tôi đã làm điều đó bây giờ.” Ông nói,
“Ồ,” nói, “người đó là một người đáng kính trọng. Tôi hiểu rằng
hàng ngàn người đến để nghe người ấy. Tướng Valdena, ông
ấy là bạn thiết của tôi.” Ông nói…Và đã có…Chính thống đốc là
người Tin Lành, anh em biết đấy, Giám Lý. Vì thế ông nói—ông
nói, “Người ấy là người đáng kính trọng, theo như tôi biết.” Nói,
“Đại tướng Valdena ở đây, ông ấy được cải đạo dưới ảnh hưởng
của người này.” Nói, “Tại sao, ông ấy, theo như tôi biết, là người
có tiếng tốt.” Nói, “Hàng ngàn người, họ tuyên bố, sẽ đến nghe
người ấy.”

Và giámmục này nói, “Đó là loại người gì, thưa ông? Chỉ là kẻ
dốt nát. Đó là những kẻmàđi, nghemột người giốngnhư thế.”
110 Thống đốc nói, “Thưa ông, ông đã có họ trong năm trămnăm,
tại sao họ dốt nát?” Thế là đủ. Không có tranh cãi gì nữa. Ồ, chao
ôi! Điều đóđãbẻ gãy sừng củahọ. Vâng, thưaquí vị. Đúng thế.
111 Rồi khi đứa bé đó được làm cho sống lại từ kẻ chết, tôi đã
sai một người dọn đường cho người đó. Thiếu phụ nói, bằng
tiếng Tây-ban-nha, “Đứa bé đã chết, lúc chín giờ sáng nay.” Và
trời đang mưa như trút, cơn mưa. Có khoảng mười ngàn người
trở lại với Đấng Christ, mỗi đêm.

Đêm trước đó, một ông già bị mù đã nhận được thị lực của
mình trên bục. Ồ, gấp ba hay bốn lần đền tạmnày, và cao khoảng
chừng đó, những chiếc khăn choàng và những chiếc mũ đang
nằm. Và tôi chỉ…
112 Họ đã dòng tôi xuống, trên dây thừng, để cho tôi vào. Tôi chỉ
bước ra đó và bắt đầu giảng, bằng đức tin.

Billy đến, nói, “Bố ơi, bố sắp phải làm điều gì đó, với người
đàn bà ấy.” Nói, “Con có được ba trăm người giữ trật tự đang
đứng tại đó. Họ không thể chặn lại một người phụ nữ nhỏ bé,
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nặng gần, năm mươi ký.” Và người phụ nữ xinh đẹp, nhỏ bé đó
hầu như, rất cao, ồ, có lẽ là con đầu của nàng. Tôi có thể nói chị
ấy thì hai mươi ba hay haimươi lăm tuổi.

113 Và chị đang đứng đó, và tóc chị xõa xuống, và đang ẵm đứa
bé. Và chị cứ lao vào hàng đó. Những người nam đẩy chị lui. Chị
leo lên trên họ, đứa bé trên hông chị, bất cứ cách nào, đi luồn
qua giữa chân họ, hay bất kỳ cách gì. Họ có thể đưa chị lên đó,
và phải đẩy nàng ra khỏi bục.

114 Và họ không có thẻ cầu nguyện nào để trao cho chị. Cậu ấy
nói, “Nếu con để chị ấy đi vào đó, thưa Bố, với đứa bé đã chết,
không có thẻ cầu nguyện, và…” Nói, “Những người khác họ đứng
đó, đã đứng ở đó hai hay ba ngày rồi, trong mưa và nắng ấy. Và
để cho chị đứng trước họ,” nói, “điều đó sẽ gây ra một—một sự
lộn xộn ở dưới đó.”

115 Tôi đáp, “Thôi được rồi.” AnhMoore có mặt tại đó, và anh ấy
hầu như hói đầu giống tôi. Và tôi nói, “Chị ta không biết ai ra ai,
vì quá nhiều người.” Tôi nói, “Hãy sai…” Và—và hai anh em,một
trong những anh em tại đền tạm ở đây, mà anh ấy đã đi về miền
Vinh Hiển bây giờ rồi, tôi không thể nghĩ ra được tên của anh ấy
vào lúc này, nhưng, anh ấy đang đứng ở phía sau đó. Vì vậy tôi
bảo, “Anh Moore, hãy đi xuống, cầu nguyện cho đứa bé. Chị ấy
sẽ không biết ai, đó là tôi hay anh. Cứ đi xuống. Và chị ấy không
nói được tiếng Anh.”

Và vì vậyAnhMoore nói, “Được rồi, AnhBranham.”

116 Anh bắt đầu bước xuống. Tôi nói, “Như tôi đang nói, một-…”
Và tôi thấy một đứa bé, đứa bé Mê-xi-cô đang ngồi trước tôi,
chỉ cười. Tôi nói, “Đợi một chút.” Và tôi nói, “Hãy để thiếu phụ
đi qua.”

Billy nói, “Bố, con không thể làm thế. Chị ấy…”

Tôi nói, “Bố đã thấymột khải tượng, Billy à.”

Nói, “Ồ, điều đó thì khác.”

117 Vậy là chúng tôi để đám đông giãn ra như thế và mang chị
ấy đi qua. Chị đến đây, quỳ gối xuống, với những hạt cườm cầu
nguyện trong bàn taymình. Tôi nói, “Đứng lên.”
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Vậy tôi cầu nguyện, “Lạy Cha Thiên thượng, bây giờ con
không biết Cha sắp làm gì. Con không biết hoặc là Cha chỉ muốn
con làm thỏamãn người phụ nữ bằng sự cầu nguyện cho đứa bé,
hay là gì. Nhưng,” tôi nói, “con đặt tay trên đứa bé, trong Danh
Chúa Jêsus.” Cũng giống như tôi đã làm với AnhWay, nằm tại đó
trên sàn nhà, chết, ngày nọ. Và cái mền bị hất ra, và đứa bé đó
bắt đầu kêu khóc. Và nó trở lại với sự sống củamình. Khi…

118 Tôi đã saimột tùy phái viên, Anh Espinosa, đi với chị đến bác
sĩ, và lấy một bản khai có tuyên thệ từ bác sĩ đó, “Đứa bé đó đã
chết.” Đó là khoảng mười giờ đêm ấy. “Đã chết sáng hôm đó lúc
chín giờ, trong văn phòng của ông ấy, với bệnh viêm phổi.” Anh
đã lấymột lời chứng có tuyên thệ từ vị bác sĩ.

Báo chí không thể giữ im lặng được, anh em biết đấy, vậy họ
đã đến. Họ phỏng vấn tôi. Và họ đã nói với tôi, người đó nói, “Anh
có nghĩ rằng những thánh đồ của chúng ta cũng có thể làm điều
đó không?”

Tôi bảo, “Nếu họ đang sống.”

“Ồ,” người đó nói, “anh không thể là một vị thánh cho đến
khi anh qua đời.” Thế đấy. Hiểu không? Và người ta…

119 Anh em thấy, ngày nọ, nơi mà họ có nữ tu này họ đã làm lớn
chuyện, trên báo chí không? Vì vậy, một thánh đồmới đã chết, ồ,
cách đâymột trăm năm, hay gần như thế, và họ làmmột…phong
thánh cho bà bây giờ, làm cho bà ta thành một thánh. Và họ nói
rằng—rằng bà từ cõi chết trở lại và đã cầu nguyện cho người
bệnh nào đó bị bệnh máu trắng. Có phải không? Chuyện đó đã
được đăng trên một trong những tạp chí. Cứ nghĩ cách mà họ
cố làm lớn chuyện đó, và trong khi có hàng trăm và hàng trăm
trường hợp ngay dưới mũi của những người ở đây. Điều đó là gì?
Cho một việc để đưa giáo hội Tin Lành vào ngay trong đó, đấy,
làm cho nó nghĩ điều gì đó.

Và rồi những công việc thực sự của Chúa, nơi mà đã được
chứng thực một cách hoàn hảo, đã được chứng minh, họ không
dám đụng đến báo chí với điều đó. Anh em thấy đó. Họ đã nhận
một lời mời và bác bỏ nó. Vâng, thưa quí vị.
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120 Họ không thể hiểumột Sứ điệp giản dị như thế nào, một dân
sự đơn sơ thế nào, chối bỏ một điều giống như thế sẽ khiến cho
họ đi vào cơn hỗn loạn.
121 Một phụ nữ nói với tôi, cô từ Đèo Grants, bang Oregon, cách
đây một thời gian, cô gái Công giáo đi ra ngoài đó lên án và viết.
Cô là một phóng viên báo chí, với một gói thuốc lá trong tay. Và
cô nói, “Tôi muốn nói chuyện với ông.”

Tôi hỏi, “Cô muốn nói gì?”

Cô nói, “Tôi muốn hỏi ông một vài câu hỏi về tôn giáo này
của ông.”

Và tôi nói, “Cômuốn hỏi điều gì?”

Và cô nói, “Bởi thẩmquyềnnào ông làmđiều này?”
122 Tôi đáp, “NhânDanh Chúa Jêsus Christ, bởi sự kêu gọi Thiêng
liêng.” Và cô ta cứ tiếp tục, làm ra vẻ khôn lanh. Tôi nói, “Chờ
một chút.”

Cô ấy nói, “Nếu tôi phải hội hiệp với đám người ngu dốt trên
đó,” cô nói, “tôi sẽ thậm chí không muốn là một Cơ-đốc nhân.”
Cô ấy nói, “Và nếu họ…Họ nói rằng những người đó họ sẽ cai trị
trái đất ngày nào đó.” Cô ấy nói, “Tôi hy vọng tôi không có mặt
tại đây.”

Tôi bảo, “Đừng lo. Cô sẽ không có đâu.” Tôi nói, “Cô…không
phải lo về điều đó.”

“Tại sao,” cô ấy nói, “tất cả người ấy ở đó đang hành động kỳ
quặc và kêu la!”

Tôi nói, “Và cô tuyên bố là người Công giáo à?”

Cô ấy đáp, “Đúng.”
123 Tôi bảo, “Cô có biết nữ đồng trinh Ma-ry được ban phước
phải nhận lãnh Thánh Linh và nói tiếng lạ, và nhảy trong Thánh
Linh, theo cùngmột cách họ đã làm, trước khi Đức Chúa Trời tiếp
nhận bà không? Cô gọi bà ấy làmẹ củaĐức Chúa Trời.”

Cô ấy nói, “Điều ấy vô lý.”

Tôi nói, “Chờmột chút. Tôi…”

“Tôi không cho là xem trong Kinh Thánh.”
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124 Tôi nói, “Thế thì làm sao cô biết đó là Lẽ thật là gì hay
không?”

Cô ấy nói, “Tôi tin lời của giáo hội tôi.”
125 Tôi nói, “Đây là Lời của Đức Chúa Trời. Đây này Nó ở ngay
đây. Tôi thách cô nhìn xem Nó. Và Ma-ry đã có mặt cùng với
họ trong phòng cao tại đó, và đã nhận lãnh phép báp-têm bằng
Thánh Linh giống như những người còn lại của họ. Và cô gọi bà
là mẹ của Đức Chúa Trời.” Tôi nói, “Rồi gọi đó là, ‘Đám rác rưởi,
nói lộn ngược à’?” Tôi nói, “Đừng lo. Cô sẽ không có mặt Ở Đó.
Cô đừng lo nhiều về điều ấy, nếu cô chỉ lo thế thôi. Tốt hơn là cô
nên lo về linh hồn tội lỗi của chính cô đấy, cô gái à.” Và tôi đã để
mặc cô ta.
126 Bây giờ hãy nghĩ về tất cả những điều này, một sự đơn giản.
Đức Chúa Trời đã làm cho nó thật đơn giản.

Làm thế nào A-háp có thể, làm sao Giê-sa-bên có thể, làm
sao những người đó có thể nghĩ rằng Ê-li là một tay phù thủy,
dầu ông là con người thuộc linh? Thậm chí A-háp đã nói, “Đây là
người đã gây tất cả rắc rối này cho Y-sơ-ra-ên.”

Ông nói, “Chính bệ hạ mới là người gây rắc rối cho Y-
sơ-ra-ên.”
127 Làm sao đất nước đó có thể nghĩ, điều đó, chối bỏ sứ điệp
của một con người có gương mặt râu tóc bù xù như thế, không
bộ quần áo tế lễ nào trên người, và đại loại như vậy, sẽ là sự định
tội về điều đó?

Làm thế nào Ai-cập có thể, cai trị thế giới, các pha-ra-ôn, và
giai cấp và những người quyền cao chức trọng của nó…? Thế giới
chưa bao giờ đến nơi đómột lần nữa, về khoa học và đại loại như
vậy. Làm thế nào họ có thể suy nghĩ, để chối bỏ một đấng tiên tri
già támmươi tuổi, với chòm râu xõa xuống, tóc xám, lưng khòm,
một người ẩn náu? Và bước ra khỏi đó với một sứ điệp, “Bệ hạ
hoặc là để họ đi, hay là Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt đất nước.” Làm
sao Pha-ra-ôn có thể? “Hỡi Pha-ra-ôn, bệ hạ phải vâng lời tôi.”
128 Pha-ra-ôn bảo, “Vâng lời ư?” Ồ, ông ta, Pha-ra-ôn! “Vàmột lão
già, lão già dở hơi nào đó,” họ nghĩ, “khước từ một gã giống như
vậy,màhủy diệt đất nước sao?”Nhưng thật là vậy. Ồ, chà!
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Chúng ta hãydừng lại, tạmdừngmột vài phút và cầunguyện,
và suy nghĩ. Chúng ta đang sống trong thời nào? Chúng ta đang ở
đâu? Thời đại khoa học, hiện đại khác. Chúng ta tốt hơn nên suy
nghĩ. Có lẽ, anh em ngừng lại, dân sự ngừng lại và cầu nguyện
một chút, và nghĩ ngợi một chút, anh em sẽ cảm thấy tốt hơn sau
khi anh em làm xong điều đó. Đúng thế.
129 Một Cơ-đốc nhân không phải là một công cụ, hay thứ gì đó
của kiểu mỏ lết cơ giới đối với một chế độ tôn giáo vĩ đại. Đúng
thế.Một Cơ-đốc nhânkhôngphải là loại công cụ gì đó giữ chomột
tổ chức tôn giáo hoạt động. Một Cơ-đốc nhân, đó không phải là
Cơ-đốc nhân. Một Cơ-đốc nhân phải là giống nhưĐấng Christ. Và
Cơ-đốc nhân không thể là Cơ-đốc nhân cho đến lúc Đấng Christ
đến trong người, Sự Sống của Đấng Christ ở trong người. Rồi nó
sản sinh Đời SốngmàĐấng Christ đã sống, và anh em làmnhững
gì mà Đấng Christ đã làm.
130 Tôi đang nói về điều gì? Mối quan hệ cá nhân với Đấng
Christ. Đó là gì? Đời sống của anh chị em có xứng đáng với Phúc
âm không?

Bây giờ tôi đang cố gắng đặt ra nền tảng ấy ở đó, để tỏ cho
anh chị em thấy điều đó, các ông và các bà là những người đàn
bà, đàn ông đã được nổi danh.
131 Kinh Thánh đã nói. Anh chị em có để ý không? Tối Chúa nhật
vừa rồi, điều gì đó tôi đã quên đưa vào, Sáng thế ký chương 6 và
câu thứ 4. “Những người nam đómà đã lấy những người nữ, làm
vợ, là những tay anh hùng thuở xưa, nổi danh.” Những người
đàn ông nổi danh, được tiên đoán đến trở lại. “Như việc đã xảy
đến trong đời Nô-ê thể nào, thì cũng sẽ xảy đến trong sự Đến của
Con Người.” “Những tay anh hùng nổi danh lấy những người
nữ,” không phải là những người vợ, “những người nữ; chạy theo
xác thịt lạ.”
132 Hãy nhìn vào Anh quốc, cách đây một đôi tuần. Hãy nhìn
vào nước Hoa Kỳ. Hãy nhìn mọi nơi, nó đầy dẫy nạn mại dâm.
Những người tai to mặt lớn, những văn phòng cao, vĩ đại, mang
sự nhục nhã đến cho đất nước, chạy theo đàn bà. Con người vĩ
đại đó tại Anh quốc, giống như, một kiểu lãnh chúa gì đó, ồ, anh
em có để ý không, ông ta có một người vợ đẹp. Hình của bà treo
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ở đó, khắp nơi. Hãy nhìn vào gái điếm nước Nga đó, nhưng cô ta
ănmặc khêu gợi tình dục hết thảy, và phơi bày chínhmình ra đó,
bày xác thịt phụnữ của cô ta ra. Và đàn ông sa ngã vì nó.

133 Những gì chúng ta cần hôm nay là những con trai của Đức
Chúa Trời. Chúng ta cần những người trong chính quyền, đó là
những con trai của Đức Chúa Trời. Đúng thế. Bởi vậy, một nhà
vua tin kính, tốt sẽ chấm dứt tất cả những thứ vô nghĩa này.
Không còn sự giật dây nào nữa. Giống như Đa-vít đã làm, ông đã
làmnó chấmdứt. Chắc chắn vậy, vì ông là vua. Và chỉ có…

134 Cách thực sự, là, Đức Chúa Trời là Vua, và Đức Chúa Trời
sai đến một vị tiên tri. Sa-mu-ên chẳng đã cho họ biết trước khi
họ từng có một vị vua sao? Ông bảo, “Đức Chúa Trời là Vua các
ngươi. Ta há có bảo cho các ngươi điều gì trong Danh của Chúa
mà không ứng nghiệm chăng?”

Họ nói, “Không. Đúng thế.”

“Ta có bao giờ ăn nhờ vào các ngươi không?”

“Không. Ông không hề xin xỏ chúng tôi để sống.”

“Ta đã không hề bảo các ngươi điều gì ngoài những gì đúng,
trước Chúa.” Nói, “Đức Chúa Trời là Vua của các ngươi.”

135 “Ồ, chúng tôi nhận ra điều đó. Và chúng tôi biết ông là một
người tốt, Sa-mu-ên. Chúng tôi tin Lời của Chúa đến cùng với
ông, nhưng chúng tôi muốn cómột vị vua, dầu sao đi nữa.” Hiểu
không? Đó là những gì họ có.

136 Ngũ Tuần muốn có một tổ chức, dù sao đi nữa. Nó phải tổ
chức. Đúng thế. Muốn giống như những giáo hội còn lại. Anh
em đó. Cứ tiếp tục, điều đó, đó là những gì phải xảy ra. Nhưng
Đức Chúa Trời là Vua của chúng ta. Đức Chúa Trời là Vua của
chúng ta. Vâng, thưa quí vị.

137 Đó là cái gì? Là bởi vì dân sự đó, như họ đã làm trong thời
của Đấng Christ, giống như họ làm trong mỗi thời đại, họ tìm ra
một cớ. Họ có những tín điều riêng của họ. Anh em có thể không
muốn nói, “Tôi—tôi đã mua một con bò, và tôi phải đi xem nó—
nó có làm việc hay không, hay cho sữa không, hay—hay là nó thế
nào.” Anh em có thể không lấy cớ đó.
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Nhưng đây là kiểu viện cớ người ta có thể nói, “Tôi là người
Trưởng Lão. Chúng tôi không tin vào điều Đó. Tôi là người Báp-
tít. Chúng tôi không tin vào những thứ giống như Thế. Ồ, tôi là
tín đồ Lutheran.” Ồ, điều đó chẳng có gì liên quan với Nó. Điều
đó không có nghĩa anh em là Cơ-đốc nhân. Điều đó có nghĩa
rằng anh em thuộc về một nhóm người được tổ chức. Và anh em
thuộc về chỗ hội họp Lutheran, chỗ hội họp Báp-tít, chỗ hội họp
Ngũ Tuần. Không có chuyện như Hội thánh Ngũ tuần. Không có
chuyện nhưHội thánh Báp-tít. Nó là nhà hội họp Báp-tít, nhà hội
họp Ngũ Tuần, nhà hội họp Trưởng Lão.

Nhưng chỉ có một Hội Thánh. Và chỉ có một con đường duy
nhất anh em có thể đi vào Nó, và đó là bởi sự Sanh ra. Anh em
được sanh ra trong Hội Thánh của Chúa Jêsus Christ, và là một
thành viên của Thân thể Ngài, thuộc về phái đoàn thuộc linh của
Thiên đàng. Rồi những dấu hiệu, Đấng Christ đó ở cùng với anh
em, sống qua anh em.
138 Thưa các Cơ-đốc nhân, ồ, anh chị em phải có mối liên hệ cá
nhân với Đức Chúa Trời. Để trở thành con trai của Đức Chúa
Trời, anh em phải trở nên liên hệ với Đức Chúa Trời. Ngài phải
là Cha của anh em, để anh em là con trai của Ngài. Và chỉ những
con trai và con gái của Ngài được cứu, không phải chỉ làm thuộc
viên giáo hội, nhưng là các con trai và các con gái. Có một điều
duy nhất mà sẽ sinh ra điều đó, đó là sự Sanh ra mới. Sự Sanh ra
mới là điều duy nhất sản sinh ra mối liên hệ với Đức Chúa Trời.
Đúng không? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Các con trai và các
con gái. Rồi khi điều nầy xảy ra, thì nhữngngười đàn ông…
139 Đây là câu hỏi tôi muốn đem đến cho anh em. Người ấy nói,
“Chúng ta làm gì sau khi chúng ta được sanh lại?” Rất nhiều
người đã hỏi tôi câu hỏi đó. “Anh Branham, tôi nên làm gì lúc
đó?” Nếu anh em được sanh lại, bản tánh toàn bộ của anh em
được thayđổi. Anh emđã chết với nhữngđiều anh em từngnghĩ.
140 “Ồ,” anh em nói, “Anh Branham, khi tôi gia nhập giáo hội, tôi
đã có điều đó.”

Ồ, thế thì, khi, Đức Chúa Trời phán, “Chúa Jêsus Christ hôm
qua, ngày nay, và cho đến đời đời không bao giờ thay đổi. Ngài
vẫn còn chữa lànhkẻđau.Ngài vẫn còn tỏ cho thấy khải tượng.”
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“Nhưng, thưa Anh Branham, giáo hội của tôi!” Vậy thì, anh
em không được sanh lại. Hiểu không? Anh em không thể; vì,
nếu chính Đức Chúa Trời, nếu Sự Sống của Ngài ở trong anh
em, giống như…anh em ở trong, sự sống của cha anh em, và,
nếu chính Sự Sống của Đức Chúa Trời ở trong anh em, và chính
Thánh Linh mà ở trong Đấng Christ, ở trong anh em, làm thế
nào Thánh Linh có thể sống trong Chúa Jêsus Christ và viết điều
Này, và rồi quay trở lại trong anh em mà chối bỏ điều Đó? Hiểu
không? Không thể làm thế được. Nó sẽ chấm câu mỗi Lời là
như vậy.
141 Thế thì, nếu anh emnói, “Ồ, tôi làmột thuộc viên tốt của giáo
hội,” điều ấy không có gì liên quan gì với Nó cả.

Tôi biết người ngoại giáo. Dưới châu Phi, giữa vòng những
người anh em da đen của tôi ở dưới đó, tôi tìm thấy đạo đức của
họ những người ấy còn cao hơn—hơn chín mươi phần trăm dân
Mỹ. Ồ, trong một vài bộ lạc tại đó, nếu một cô gái trẻ chưa kết
hôn cho đến độ tuổi nào đó, hay là khi cô ấy có cỡ kích nào đó
và chưa có ai đến lấy cô, họ biết có điều gì đó sai trật. Họ loại cô
ra khỏi cộng đồng. Cô bỏ đi kiểu trang điểm bộ lạc của cô, và cô
đi vào thành phố, rồi cô chỉ trở thành kẻ nổi loạn. Và khi cô kết
hôn rồi, cô được kiểm tra trinh tiết. Nếu màng trinh nhỏ bé bị
rách, lúc ấy cô phải nói ai đã làm điều đó. Và họ sẽ xử tử cả hai
người, với nhau. Sẽ chẳng có nhiều vụ xử tử như vậy tại Mỹ nếu
điều đó xảy ra? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Hiểu không? Thế
thì anh em gọi họ là những người ngoại giáo à? Ồ, chao ôi! Họ
có thể đến dạy cho nhiều người, mà tự xưng mình là thuộc viên
giáo hội, cách để sống trong sạch. Đúng thế.
142 Chưa hề tìm thấy một trường hợp hoa liễu nào trong cả
chuyến đi xuyên qua Nam Phi. Họ không có thứ như thế. Quý vị
đấy. Hiểu không? Đó chỉ là những cách dơ dáy của riêng, người
da trắng chúng ta. Đúng thế. Cách xa khỏi Đức Chúa Trời.
143 Khi điều này xảy ra, điều anh em sẽ làm lúc đó, là anh em
sẽ thấy rằng Thánh Linh đến trong anh em, từ sự Sanh ra mới,
anh em sẽ tin và làm mọi việc mà Đức Chúa Trời phán trong
Lời Ngài là dành cho anh em làm. Và mọi điều mà Kinh Thánh
trích thuật cho anh em làm, anh em sẽ chấm câu nó với tiếng “a-
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men.” Và anh em sẽ không dừng lại, ngày và đêm, cho đến lúc
anh em nhận lãnh nó. Đúng thế. Đúng thế. Và trong suốt thời
gian này, chắc chắn anh em sẽ, ở trên mọi sự, sanh bông trái của
Thánh Linh.

144 Anh em nói, “Tôi sẽ nói tiếng lạ không?” Anh em có thể làm
điều đó, và anh em có thể không. “Tôi sẽ la hét chứ?” Anh em có
thể làm điều đó. Anh em có thể không.

Nhưng có một điều chắc chắn anh em sẽ làm. Anh em sẽ
mang bông trái của Thánh Linh. Và trái của Thánh Linh là tình
yêu thương, sự vui mừng, bình an, đức tin, nhịn nhục, nhu
mì, hiền lành, kiên nhẫn. Sự nóng giận của anh em không còn,
“Ồoo!” Cứ nhớ, khi anh em có điều đó rồi, Chúa Thánh Linh sẽ
lấy những chất độc ra khỏi anh em. Hiểu không? Khi anh em đi
đến một chỗ mà anh em muốn gây om sòm với mọi người mà
anh em đến, thì có điều gì đó là sai trật. Khi anh em đến một nơi
mà…một mục sư sẽ đọc một phân đoạn Kinh Thánh, rằng thật
sai trật để làm một điều nào đó, và, anh em sẽ…Cứ nhớ, không
có Cơ-đốc giáo ở đó chút nào cả. Đó là bây giờ, rằng, “Bởi những
trái của họ mà các ngươi sẽ biết họ.” Đó là những gì Chúa Jêsus
đã phán. Hiểu không?

145 Nếu đó là Lời, và Đức Chúa Trời phán vậy, Thánh Linh ấy ở
trong anh em sẽ bắt kịp với Lời đó, mỗi lúc. Bởi vì, Đức Thánh
Linh chân thật sẽ đáp ứng với Lời, vì Lời là Sự Sống và Thánh
Linh. Chúa Jêsus phán, “Những Lời của Ta là Sự Sống.” Và nếu
anh em có Sự sống Đời đời, và Ngài là Lời, làm thế nào Lời có thể
chối bỏ Lời được? Thấy không? Anh em tạo nên Đức Chúa Trời
là kiểu người gì? Đó là một điều để biết, rằng anh em là người
Cơ-đốc, khi anh em hoàn toàn có thể đồng ý đối với mọi Lời của
Đức Chúa Trời.

146 Và anh em sẽ tìm thấy chính mình ở trong tình yêu thương
với những kẻ thù của mình. Ai đó nói, “Ồ, anh ta chẳng là gì
ngoài một thánh quá máu.” Và anh em bắt đầu trở nên…Ồ! Hãy
cẩn thận. cẩn thận. Hãy cẩn thận. Nhưng khi anh em thật sự tìm
thấy, chính mình, rằng anh em yêu thương người đó! Bất kể họ
có làm gì, anh emvẫn yêu thương họ. Hiểu không?
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147 Sau đó anh em bắt đầu tìm thấy, và sự kiên nhẫn của anh
em có được từ điều đó kéo dài, cho đến khi nó thật sự không có
sự chấm dứt. Dẫu ai đó cứ bảo với anh em, “Ồ, tôi không quan
tâm gì những điều anh nói đâu!” Đừng bực tức. Nếu bực tức, tốt
hơn anh em nên đi cầu nguyện, trước khi nói chuyện lại với họ.
Vâng. Đúng thế.

Đừngmắc vàonhững sự ồn ào. Đừngưa thích gây gỗ omsòm;
nếu anh chị em thích thấy người nào đó đứng lên trong nhà thờ,
nói, “Anh biết gì không? Tôi sẽ nói với anh, ông A hay B gì đó đã
làm điều nầy điều kia.”

Anh embảo, “Này, thưa anh, xấu hổ cho anh.”
148 Nếu anh em nói, “Ồ, phải thế không?” Lắng nghe vụ tai tiếng
đó ư? Hãy coi chừng.

Đức Thánh Linh không phải là một chỗ ô uế. Hiểu không?
Không, không. Không, không. Tấm lòng được Thánh Linh cư
ngụ, thì đầy dẫy sự thánh khiết, thanh sạch. “Không nghĩ
điều ác, không làm điều ác; tin mọi sự; nín chịu, nhịn nhục.”
Hiểu không?
149 Đừng làm om sòm. Khi gia đình trở nên ồn ào, đừng làm ồn
với họ. Mẹ chị em nói, “Mẹ không để con đi lên đó, cái nhà thờ cũ
kỹ đó nữa. Ồ, con à, hết thảy những gì con đang nghĩ về bây giờ,
con đang để tóc dài. Con trông giống như bà già nào đó.” Đừng
làm ồn với bà.

Hãy nói, “Được rồi, thưa mẹ. Điều đó ổn thôi. Con yêu mẹ,
giống như vậy. Và con sẽ cầu nguyện cho mẹ hễ chừng nào con
còn sống.” Hiểu không?
150 Vậy thì, đừng làm om sòm. Hiểu không? Nóng giận chỉ sinh
ra nóng giận. Điều đầu tiên anh chị em biết, là anh chị em làm
buồn lòng Thánh Linh đi ra khỏi anh chị em, và anh chị em sẽ
làm om sòm lại. Thế thì Thánh Linh cất cánh Mình bay đi. Nóng
giận sinh ra nóng giận.

Và tình yêu sinh ra tình yêu. Hãy đầy dẫy tình yêu thương.
Chúa Jêsus phán, “Bởi điều này mà mọi người biết các ngươi là
môn đồ của Ta, khi các ngươi yêu thương, lẫn nhau.” Đó là bông
trái của Thánh Linh, là tình yêu thương.
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151 Và anh chị em biết không, chính anh chị em, là một kẻ sáng
tạo nhỏ không? Anh chị em có biết điều đó không? Chắc chắn.
Anh chị emđãnhìn thấynhữngngườimàanh chị emyêu thương
ở chung quanh. Anh chị em không biết tại sao. Chỉ là một kiểu
yêu thương của con người. Anh chị em thấy điều đó không? [Hội
chúng nói, “A-men.”—Bt.] Đúng là hầu như, ở đó, anh chị em
thích ở gần họ. Đó là…Họ tạo nên bầu không khí đó, bởi vì đời
sốngmàhọ sống, cách họnói chuyện, sự trò chuyện của họ.

Rồi, anh chị em thấy những người đó, mỗi lần, anh—anh chị
em tránhhọ.Mọi lúc, họmuốnnói về điều gì xấu, và nói về người
nào đó. Hãy nói, “Ồ, chà! Họ đến đấy. Họ sắp chỉ trích ai đó. Anh
ta đang có mặt ở đây bây giờ, anh ta sắp nói về người này. Tất cả
những điều họ làm là kể những trò đùa dơ bẩn, hay điều gì đó về
phụ nữ, hay điều gì giống như thế.” Anh em thật ghét ở gần họ.
Hiểu không? Họ tạo ra. Dường như, họ là những người xinh đẹp
duyên dáng, nhưng họ tạo ra bầu không khí đó.

Và những điều mà anh em suy nghĩ, những điều anh em
làm, các hành động, những điều anh em nói về, tạo nên một
không khí.
152 Tôi đi vào văn phòng của một người, trong thành phố này ở
đây. Và người đó là thành viên ban quản trị, haymột chấp sự, đó
là, trong một nhà thờ tốt đẹp. Tôi đi vào đó để gặp người đó về
công việc nào đó. Và có một ra-đi-ô ở trên đó, với nhạc kích động
rock-and-roll hay điệu nhảy tuýt, bất kỳ điều gì, thật mạnh hết
sức. Và tôi đoán có bốn mươi tấm hình sex trong văn phòng của
ông ấy, về những phụ nữ khỏa thân. Vậy thì, anh em không thể
bảo tôi ông ta là chấp sự đến mức nào, hay như thế nào đi nữa.
Anh em hãy để cho tôi xem anh em nhìn những gì, và anh em
đọc những gì, và anh em nghe loại nhạc gì, anh em nhóm họp
với đám đông nào, và tôi sẽ bảo cho anh em loại linh gì ở trong
anh em. Hiểu không? Vâng.
153 Anh em nghe một anh chàng nói, “Tôi làm thế nầy thế kia
à? Đám đó…” Chỉ nhớ, tôi không quan tâm những gì anh ta nói.
Lời nói của người đó có ý nghĩa hơn. Hành động của anh ta có
ý nghĩa hơn bất cứ điều gì anh ta có thể nói. Anh ta có thể làm
chứng, nói rằng anh ta là người Cơ-đốc, chắc chắn, và có thể làm
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bất kỳ điều gì. Nhưng anh em hãy quan sát anh ta sống loại đời
sống nào. Điều đó nói cho biết anh ta là gì.

154 Giờ đây, anh em có thể tưởng tượng rằng, một người với một
đời sống mà sẽ nói, “Tin vào sự chữa lành Thiêng Liêng à, điều
đó dành cho những con chim. Điều đó cách đây nhiều năm rồi.
Không có chuyện như thế ngày nay”? Một đời sống như thế có
xứng đáng không với Phúc âm, mà, “Đấng Christ đã bị thương vì
những gian ác của chúng ta, và bởi những lằn roi của Ngài mà
chúng ta được lành bệnh”? Anh em nói, “Nhưng tôi là chấp sự.”
Tôi không quan tâm. Anh em có thể làmột giámmục.

155 Khi tôi nghe Giámmục Sheen nói, cách đây khoảng hai năm,
đi xuống; chưa hề gặp lại ông ta. Khi ông ấy nói, “Một người tin
và cố gắng sống bởi Kinh Thánh ấy, thì giống như người nào đó
đang cố gắng đi qua những dòng nước bùn.” Giám mục Sheen,
rồi quay lại, nói, “Khi tôi lên Thiên đàng, anh em biết chuyện gì
không? Khi tôi gặp Chúa Jêsus, tôi sẽ nói với Ngài, ‘Tôi là Giám
mục Sheen,’ và Ngài sẽ nói, ‘Ồ, vâng, Ta đã nghe mẹ Ta nói về
ngươi.’” Chủ nghĩa ngoại giáo, những con người mà sẽ phỉ báng
Lời đó. Xin Đức Chúa Trời thương xót. Tôi không phải là quan
tòa. Hiểu không?

Lời đó là Lẽ Thật. Đúng. Và Thánh Linh của Chúa sẽ nhận ra
Bản Viết của ChínhNgài. Ngài nhận diện bằng Bản Viết của Ngài.
Nó—Nó—Nó nói về Ngài. Và anh em được nhận diện bởi tin Nó,
và Nó ban cho anh emnhững tín chỉ nhận diện.

156 Đừng làm om sòm với những người khác. Và đừng—và đừng
có những sự om sòm gia đình này, như tôi đã nói. Yêu thương
sinh ra yêu thương. Và nóng giận sinh ra nóng giận.

157 Bây giờ, bây giờ chúng ta hãy xem. Hãy nhìn Chúa Jêsus, chỉ
trongmột phút. Ngài là gươngmẫu của anh em. Tôi hy vọng anh
em không bị mệt quá. Hãy nhìn. Chúng ta hãy nhìn xem Chúa
Jêsus, chỉ một phút. Ngài là gương mẫu của chúng ta. Ngài đã
phán vậy. “Vì Ta đã làm gương cho các ngươi, vậy các ngươi nên
làm chonhữngngười khác nhưTa đã làm cho các ngươi.”

158 Bây giờ hãy xem. Khi Ngài đến trong thế gian, khi có nhiều
hơn, sự vô tín càng nhiều hơn trong thế gian như đã từng có,



42 LỜI ĐƯỢC GIẢNG

thậm chí điều đó không làm chậm bước Ngài. Ngài đã đi ngay
vào việc rao giảng giống như vậy, và chữa lành giống như vậy.
Chẳng hề có gì quấy rầy Ngài. Có những kẻ chỉ trích. Con Người
đã bị chỉ trích từ lúc Ngài là một Hài Nhi cho đến lúc Ngài chết
trên cây thập tự. Điều đó có ngăn chặnNgài được không? Không,
thưa quí vị. Mục đích của Ngài là gì? “Luôn làm điều mà Cha đã
viết. Luôn làm điều vui lòng Cha.”

159 Hãy nhìn Chúa Jêsus. Nói về chúng ta tự hạ mình không?
Khi Chính Đức Chúa Trời trở nên một Hài Nhi, thay vì đến trong
một—một chiếc nôi nhỏ trong một căn nhà đàng hoàng nơi nào
đó, thì lại được sinh ra ngoài đó trong một máng cỏ chuồng lừa,
giữa những con bê đang kêu be be. Họ đã quấnNgài trong những
mớ giẻ, lấy ra từ cổ một ách con bò. Người nghèo nhất trong
những người nghèo nhất, và, tuy nhiên, là Đấng Sáng Tạo của
trời và đất.

160 Một đêm mưa, lạnh, họ nói, “Thưa Thầy, chúng tôi sẽ đi về
nhà với Thầy.”

161 Ngài phán, “Con cáo có hang, và chim trời có tổ, nhưng Ta
thậm chí không cómột chỗ để gối đầu Ta.”

Đức Chúa Trời, Đức Giê-hô-va, Ngài đã tự hạmình và trở nên
một Người; tượng trưng trong xác thịt tội lỗi, để cứu chuộc anh
chị em và tôi. Thế thì chúng ta là ai? Ngài là gương mẫu của
chúng ta. Tôi là ai? Chẳng là gì cả.

162 Tôi đã nói cho ai đó, chiều nay, trongmột buổi nhómnhỏ. Tôi
nói, “Mọi con trai được sanh bởi Đức Chúa Trời phải được thử
thách, trước hết, bị sửa phạt.” Tôi nhớ lúc mình bị thử thách,
hay là thì giờ tuyệt vời nhất của tôi. Khi một—khi một người
được sanh lại, có một vết nhỏ xíu, như cỡ móng tay của người
ấy, mà Đức Chúa Trời tiêm vào trong anh ấy, hệ thống, và nó rơi
vào trong lòng của anh và neo lại ở đó. Rồi Sa-tan bắt anh phải
chứngminh nó. Nếu nó không có ở đó, anh chết.

163 Tôi nhớ ở đó trong bệnh viện khi ấy, tôi khoảng hai mươi hai
tuổi, có lẽ là, hai mươi ba, khoảng đó, là một thanh niên. Và cha
tôi, hấp hối trong cánh tay tôi, và tôi thưa với Đức Chúa Trời như
là đấng chữa lành. Và cha của chính tôi lên cơn đau tim, ngã đầu
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trong cánh tay tôi, và tôi cầu nguyện cho ông; và thấy ông mở
mắt và nhìn tôi, và từ giã, để đi gặp Đức Chúa Trời. Tôi đưa ông
đi và chôn cất bên cạnh người em trai tôi, những đóa hoa vẫn
đang còn tươi trên mộ người, và tôi giảng một Đức Chúa Trời
chữa lành người đau. Làm việc cho Công ty Dịch vụ Công cộng,
mỗi giờ hai mươi xu, và vợ tôi làm việc tại một xưởng may áo sơ
mi; để giúp chúng tôi kiếm sống vì cậu bé mười tám tháng tuổi
của chúng tôi, Billy Paul, và đứa con tám tháng tuổi mà nàng
đang bế.

Tôi thấy Chị Wilson gật đầu. Chị còn nhớ điều đó; Roy
Slaughter và vài người ngày xưa.

164 Tôi đã làm gì? Đi xuống những đường phố, với ổ bánh mì
săng-wich trong tay, đi xuống cột chỉ đường, và làm chứng cho
mọi người đi qua, về tình yêu của Đức Chúa Jêsus Christ. Đi đến
nhà xe và hỏi họ xem thử tôi có thể sử dụng nó được không, trò
chuyện với người thợ cơ khí. Đi vào đó, nói, “Này các bạn, các bạn
đã được cứu chưa? Tôi thấy điều gì đó trong lòng mình.” Đi vào
trong tiệm tạp hóa vào ban đêm. Về đến nhà vào lúc hai hay ba
giờ sáng, từ những cuộc gọi người đau ốm suốt đêm dài. Không
thể…Chỉ ngồi xuống, thay vàmặc quần áo đi làm của tôi. Và ngồi
đó trong ghế và nghỉ ngơi cho đến rạng sáng, đứng lên và đi. Và
thật gầy ốm, do kiêng ăn và cầu nguyện, cho đến nỗi tôi phải
cầu nguyện để được mạnh mẽ, và thoát khỏi tình trạng bế tắc.
Giảng, và giảng Đức Chúa Trời thật là kỳ diệu, Đức Chúa Trời là
sự thương xót, ĐứcChúaTrời là tình yêu thương, đối với dân sự.

Còn, ở đây, bố tôi đang hấp hối trong cánh tay tôi. Và các em
trai tôi đã qua đời, bị giết chết trong lúc tôi đang đứng trong bục
giảng dưới đây tại nhà thờ Ngũ Tuần nhỏ dành cho người da
màu, đang giảng. Có người đến bảo tôi, “Em trai của anh bị chết
trên xa lộ. Xe hơi tông cậu ấy và giết chết cậu ấy.” Máu của chính
người em trai nhỏ xuống từ áo sơ mi của mình, tại chỗ ông bồng
cậu ấy lên trên xa lộ. Ngay sau khi tôi chôn cất người em trai, bố
tôi qua đời. Rồi, vợ tôi đã nằm ngoài đó.

165 Và tôi đã đi, đến đây tại đền tạm này. Từ nơi này, nơi dựng
bục giảng này, nói cho dân sự, sáu tháng trước khi nó xảy ra, “Sẽ
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có một trận lụt. Và tôi đã nhìn thấy một Thiên sứ cầm một cây
roi, và đo, ‘Haimươi hai bộ trên Đường Spring.’”

Sandy Davis và họ đang ngồi tại đây, cười, bảo, “Đó chỉ là
khoảng tám hay mười in-sơ vào năm 1884, anh ạ. Điều gì đang
nói với anh vậy?”
166 Tôi đáp, “Sẽ có vậy. Bởi vì, tôi đã nhìn thấy như thế trongmột
trong những trạng thái xuất thần của tôi, và Nó bảo tôi như vậy.
Và nó sẽ xảy ra ở đó.” Và cómột cái dấu trên Đường Spring, ngày
nay, hai mươi hai bộ nước. Tôi nói, “Tôi đã vượt qua nóc đền tạm
nầy trongmột chiếc thuyền.” Và tôi đã làmnhư vậy.
167 Suốt thời gian đó, vợ tôi bị ốm. Tôi cầu nguyện cho nàng. Và
tôi đi đến đền tạm, nhiều người đang đợi nàng. Tôi nói, “Nàng
đang hấp hối.”

“Ồ, đúng là vợ anh, đó.”
168 Tôi nói, “Nàng đang hấp hối.”

Tôi đi qua đó và cầu nguyện và cầu nguyện và cầu nguyện.
Và tôi giơ tay ra. Nàng nắm lấy tay tôi. Nàng nói, “Billy, em sẽ gặp
anh vào buổi sáng, đứng đằng Kia.” Nói, “Hãy đem bọn nhỏ cùng
đến và gặp em tại Cổng.”
169 Tôi nói, “Cứ la lớn lên, ‘Bill.’ Anh sẽ ở Đó.” Hiểu không? Và
nàng ra đi. Tôi đặt nàng nằmxuống ở đó trong nhà xác.

Đi về nhà, nằm xuống. Và khi tôi…Bé Billy Paul ở lại với Bà
Broy và họ, đau nặng. Bác sĩ dự kiến nó chết vào bất kỳ lúc nào.
Tôi cầu nguyện cho Billy. Và ở đây Anh Frank đến và kiếm tôi.
Nói, “Con anh đang hấp hối, bé gái ấy.”
170 Tôi đi đến bệnh viện. Bác sĩ Adair không muốn cho tôi vào,
ông bảo, “Nó bị viêmmàng não, ông đemnó về lại với Billy Paul.”
Có cô y tá cho tôi loại thuốc màu đỏ nào đó để uống, loại gây mê
gì đó, để làm tôi yên lặng. Và tôi cầm lấy rời căn phòng, ném nó
ra ngoài qua cửa sổ. Lẻn ra cửa sau, đi xuống tầng hầm.

Đứa bé nằm tại đó, trong phòng cách ly, trước bệnh viện, ruồi
bay đậu trên con mắt nó như thế. Tôi lấy một thanh chống muỗi
cũ, xua chúng đi, và đặt nó trên đứa bé. Tôi quỳ xuống, tôi cầu
nguyện, “Lạy Chúa, bố và em trai con nằmở đó, nơi xa kia rồi, và
những bông hoa ở trên mộ của họ. Hope đang nằm tại đó, nằm
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nơi xa kia. Còn ở đây là con bé của con, đang hấp hối. Xin đừng
mang nó đi, Chúa ôi.”
171 Ngài cứ kéo bứcmànxuống, dường nhưnói, “Imđi. Ta không
muốn nghe ngươi, chút nào.” Ngài thậm chí không muốn nói
chuyện với tôi.
172 Rồi, nếu Ngài không nói chuyện với tôi, đó là thì giờ của Sa-
tan. Nó nói, “Và ta nghĩ ngươi nói Ngài là Đức Chúa Trời nhân
lành. Ngươi đang la lên về tất cả những điều gì vậy? Ngươi chỉ là
một chàng trai. Hãy nhìn quanh, khắp thành phố. Mọi cô gái và
mọi thanh niên ngươi đã từng hội hiệp với nghĩ rằng ngươi đã
mất trí. Ngươi đấy.” Lúc bấy giờ, nó không thể bảo tôi không có
Đức Chúa Trời, vì tôi đã nhìn thấy điều Đó rồi. Nhưng nó bảo tôi
Ngài không quan tâm đến tôi.
173 Tôi cứ ngồi suốt đêm, suốt ngày. Tôi nói điều đó với Đức Chúa
Trời, “Con đã làm gì? Xin tỏ cho con, Chúa ôi. Đừng để người vô
tội phải chịu khổ vì con, nếu con làm điều sai trật.” Tôi không
biết Ngài đang thử tôi. Nhưngmỗi con trai đến với Đức Chúa Trời
phải bị thử thách. Tôi nói, “Xin nói cho conbiết conđã làmgì. Con
sẽ làm cho đúng lại. Con đã làm gì ngoài việc chỉ rao giảng suốt
ngày, suốt đêm, và chỉ trao phó đời sống con cho Ngài, thường
xuyên? Con đã làm gì?”

Sa-tan nói, “Đúng thế. Ngươi thấy đó, bây giờ, khi sự việc xảy
đến cho ngươi, và ngươi đã bảo cho hết thảy họ rằng người tin
Ngài là đấng chữa lành vĩ đại, và con của ngươi đang nằm ở đó,
sắp chết. Ngài thậm chí không nghe. Vợ ngươi đã chết với bệnh
lao phổi. Ngươi nói Ngài có thể chữa ung thư, và Ngài đấy. Vậy
thì, ngươi nói về Ngài nhơn lành, và Ngài thật tốt lành với người
ta. Còn ngươi thì sao?”
174 Rồi tôi bắt đầu lắng nghe nó. Đó là sự lý luận. Tôi nghĩ,
“Đúng thế.”

Nói, “Ngài có thể nói cho biết. Ngài không phải nói ra Lời. Cứ
nhìn đứa bé, và nó sẽ sống.”

Tôi đáp, “Đúng thế.”

“Và ngươi đã làm thật nhiều cho Ngài, và tuy nhiên đó là
những gì Ngài làm cho ngươi.”
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175 Tôi đáp, “Điều đó đúng.” Tôi bắt đầu suy nghĩ, “Ồ, điều gì
vậy?” Hiểu không? Mọi thứ bắt đầu gãy đổ, khi nó đi đến chỗ lý
lẽ. Nhưng, khi nó đến với điều Đó, điều Đó lơ lửng. Nó ở lại đó.
Tôi hầu như sắp nói, “Thế thìmình sẽ bỏ cuộc.”

Nhưng khi nó đưa xuống cho đến lúc mọi quyền lực lý lẽ
đã tan vỡ, thì nó đến với Sự sống Đời đời đó, sự Sanh ra mới đó.
Chuyện gì xảy ra nếuNó đã không có tại đó? NếuNó không có thì
sao? Chúng ta sẽ không còn biết cách nào khác theo cách chúng
ta làm bây giờ. Hội thánh này sẽ không có mặt tại đây giống thế
này, hàng ngàn và hàng triệu người khắp thế giới. Nhưng, cảm
tạ Đức Chúa Trời, Nó đã có ở đó.

176 Rồi khi đó tôi nghĩ, “Điều gì?Dầu saođi nữa,mình là ai?Mình
là ai, mà thắc mắc về sự oai nghi của Ngài? Mình là ai, mà hỏi
Đấng Sáng Tạo mà ban cho mình chính đời sống này trên đất?
Mình đã có đứa bé đó ở đâu? Ai đó ban nó cho mình? Dẫu sao
đi nữa, nó không phải là của mình. Ngài chỉ cho mình mượn nó,
trong một lát.”

Tôi nói, “Hỡi Sa-tan, hãy lui ra khỏi ta.” Tôi bước qua, đặt tay
trên đứa bé. Tôi nói, “Chúa ban phước cho con, cưng ơi. Trong
phút chốc, bố sẽ đem con xuống, và đặt con vào cánh tay củamẹ.
Các Thiên sứ sẽ mang linh hồn bé nhỏ của con đi. Và bố sẽ gặp
con vào sáng hôm đó.”

Tôi thưa, “Lạy Chúa, Chúa ban nó cho con. Chúa đang lấy nó
đi. Dẫu Chúa có giết con, giống như Gióp đã nói, tuy nhiên, con
vẫn yêu Ngài và con tin Ngài. Nếu Ngài có đưa con tới địa ngục,
con vẫn yêu Ngài, dù sao đi nữa. Con không thể tránh được điều
đó.” Anh em đấy.

Đúng là tri thức, nó phá đổ đi hết. Nhưng anh em phải có sự
liên hệ cá nhân. Anh emphải được sanh lại.

177 Đó là lý do những mục sư truyền đạo bỏ đi, giá phải trả lớn
cùng những việc khác. Họ nói, “Không có chuyện như sự chữa
lành Thiêng liêng. Không có chuyện như những chuyện nầy.”
Họ chưa hề đứng trên vùng đất thánh đó, như khi tôi đang rao
giảng sáng nay. Họ không biết gì về Nó cả. Làm thế nào họ có thể
nói rằng họ là những con cái của Đức Chúa Trời, mà chối bỏ Lời
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của Đức Chúa Trời? Làm sao anh em có thể làm điều đó, chối bỏ
chính Đức Thánh Linh đãmua chuộc anh em?

178 Ồ, cứ nhớ, Chúa Jêsus đã tự hạ mình, đến chết, vì anh em.
Ngài chẳng làm ồn ào gì. Khi họ nhổ nước bọt vàomặt Ngài, Ngài
đã không nhổ lại. Khi họ rứt râu của Ngài, Ngài đã không rứt râu
của họ. Khi họ vả một bên má, Ngài không hề vả lại họ, má kia.
Ngài cầu nguyện cho họ, bước đi tiếp, một cách khiêm nhường.
Ngài là tấm gương về sự khiêm nhường.

179 Ngài đầy dẫy đức tin. Tại sao? Ngài biết những Lời của Ngài
không thể sai. Ngài đã sống như vậy bởi Lời cho đến lúc Ngài trở
thành Lời.

Ôi Đức Chúa Trời! Xin cho con đưa cả hai tay với Đức Chúa
Trời, trước hội chúng này. Xin để con sống giống như thế. Xin để
Lời này rất hợp, đến nỗi con và Lời thì giống nhau: xin để những
lời của con là Lời này; xin để cho sự suy gẫm trong lòng con; để
Ngài ở trong lòng con, trên tâm trí của con; xin cột những điều
răn của Ngài trên cột thôngminh của con; cột chúng trên trụ cột
của tâm hồn của con; để con chỉ nhìn thấy Ngài; khi cám dỗ dấy
lên, xin để con nhìn thấy Đấng Christ; khi những sự việc đi sai
trật, xin để con chỉ nhìn thấy Ngài; khi con sẵn sàng, và kẻ thù
cố làm cho con giận dữ, xin để con nhìn thấy Chúa Jêsus, Ngài
sẽ làm gì?

180 Ngài thật ở quá nhiều trong Lời, cho đến nỗi Ngài và Lời trở
nên giống hệt. Hãy xem.

181 Ngài đã không phải làm om sòm. Ngài biết Ngài và Lời là
một. Ngài biết rằng Ngài là Lời của Đức Chúa Trời được bày tỏ,
và mạng lệnh của Đức Chúa Trời đó cuối cùng sẽ chinh phục thế
gian. Ngài biết điều đó, Lời Ngài. Ngài có đức tin. Ngài biết Ngài
ở đâu. Ngài đã không phải thảo luận, và nói, “Ở đây, các ngươi
có thể đến đây.”

182 Ma quỷ nói, “Này, trông đây, Ngươi có thể thực hiện những
phép lạ. Ngươi biết Ngươi có đức tin lớn. Ngươi có thể thực hiện
những phép lạ. Ta sẽ xây cho ngươi một tòa nhà, cỡ gấp đôi của
Oral Roberts. Vì, hết thảy dân sự…Điều—điều duy nhất Ngươi
phải làm, là tỏ cho họ thấy. Hãy nhảy ra khỏi tòa nhà ở đây, cứ
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phóng thẳng xuống, bởi vì có lời chép rằng, đấy, ‘Các Thiên sứ
sẽ nâng Ngươi lên, kẻo e chân ngươi vấp nhằm hòn đá chăng.’”
Hiểu không?

Ngài biết Ngài có quyền phép. Ngài biết rằng Ngài có thể làm
điều đó. Ngài biết nó ở trong Ngài, nhưng Ngài không muốn sử
dụng nó cho đến khi Đức Chúa Trời bảo Ngài làm. Hiểu không?
Ngài muốn ấy là Đức Chúa Trời ở trong Ngài, là Lời trong tất cả.
Và Ngài biết rằng, khi Ngài nói bất kỳ điều gì, thì đó là Lời Đức
Chúa Trời; và dẫu trời và đất có qua đi, Lời ấy sẽ chinh phục
ngày nào đó.

183 Ngài không omsòmvànhănnhó.Ngài chỉ phán ranhữngLời
của Đức Chúa Trời. Mỗi Lời ra từmôimiệng Ngài là Lời được xức
dầu của Đức Chúa Trời.

Chẳng tuyệt vời sao nếu chúng ta có thể nói rằng, “Lời của tôi
và Lời Đức Chúa Trời thì giống nhau. Những gì tôi nói, Ngài tôn
cao, bởi vì tôi không làm điều gì cho đến lúc Ngài bảo tôi trước”?
Ồ, đó là gương mẫu của anh em. Đó là một đời sống xứng đáng
với Phúc âm.

184 Không phải những thầy tế lễ kia mà rất học thức và thanh
lịch, và có tất cả những người quyền cao chức trọng ấy, và đứng
cầu nguyện dài dòng, mà nuốt nhà của những bà góa, và chia
nhau các chỗ ngồi cao trong—trong hội chúng, tất cả những điều
nàyởđó.Họ là…Đó là đời sống không xứngđáng với Phúc âm.

Nhưng Ngài xứng đáng với Phúc âm, thật nhiều, đến nỗi Đức
Chúa Trời phán, “Nầy là Con yêu dấu của Ta, trong Con Ta thật
vui lòng. Hãy ngheNgười. Lời Ta là Người. Người là Lời Ta. Người
và Ta giống nhau.”

185 Hãy biết, hãy xem điều này bây giờ. Ngài biết rằng Lời Ngài
cuối cùng sẽ chinh phục thế giới. Ngài biết Lời Ngài đến từ đâu.
Ngài biết Nó có thể không bao giờ sai, đó là lý do Ngài phán, “Cả
trời và đất sẽ qua đi, nhưng Lời Ta sẽ không bao giờ qua đi.” Hiểu
không? Ngài có thể nói điều đó. Đó là một Người Mà Ngài và Lời
củaĐức ChúaTrời trở nênnhưnhau. Ngài đã phán với họ…

“Ngươi nên làm điều này và điều kia.”
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186 Ngài phán, “Ai có thể định tội Ta? Ai có thể cáo buộc Ta?” Tội
lỗi là “sự không tin.” “Nếu Ta, bởi ngón tay của Đức Chúa Trời,
đuổi quỷ, thì các con trai của các ngươi đuổi chúng bởi ai?” Hiểu
không? Không phải thế, vậy nó phải là điều gì khác. Hiểu không?
“Nếu Ta…”

Họ bảo, “Ồ, chúng tôi đã đuổi quỷ.”
187 Ngài phán, “Nếu Ta làm điều đó bởi ngón tay của Đức Chúa
Trời, một Lời được chứng thực của Đức Chúa Trời, thế thì các
con trai của các ngươi sẽ đuổi chúng bởi ai? Thế thì các ngươi là
quan xét.”
188 Dân chúng vào thời của Ngài, và dân chúng đã nhạo cười
Ngài, nói chuyện về Ngài. Nhưng, Ngài, họ làm nhục Ngài, bằng
mọi cách có thể. Nói Ngài là mọi thứ gian ác, chống nghịch Ngài,
nhưng Ngài cứ tiếp tục.

Bây giờ tôi muốn kết thúc trong một phút, bằng việc nói
điều này.
189 Dân chúng của thời đại này là đám người loạn thần kinh.
Dân chúng của thời đại nầy là một đám người loạn thần kinh.
Họ sợ nhận những lời hứa của Chúa. Những thuộc viên giáo hội,
tổ chức giáo hội, những tổ chức giáo hội sợ nhận lấy thách thức
của lời Kinh Thánh của Đức Chúa Trời dành cho thời đại này.
Họ nhận biết. Họ nhận ra rằng những điều kiện hiện đại của họ
và phúc âm xã hội của họ mà họ rao giảng sẽ không đáp ứng
sự thách thức của thời đại này, không hơn gì Sam-sôn có thể đáp
ứng trong điều kiện của ông. Phải nhờ đếnĐức Chúa Trời.

Và đây là chương trình mà đã hứa điều đó. Tôi sẽ đến với
điều đó trong chỉ một phút nữa.
190 Tôi muốn nắm lấy lời đó, một phút. Dầu họ tự xưng họ là Cơ-
đốc nhân, họ chấp nhận tín điều, những tín điều do con người
tạo ra, thay thế cho Lời của Đức Chúa Trời. Vì vậy, họ có thể nhận
lấy tín điều đó, bởi vì con người làm ra nó. Nhưng họ sợ đặt đức
tin của họ ra đó trong Đức Chúa Trời mà họ tuyên bố họ thương
yêu. Đúng thế. Và rồi anh em nói rằng đời sống ấy xứng đáng với
Phúc âmkhông? Không thể được, dù họ là những thuộc viên giáo
hội. Nhưngđiều ấy không xứng với Phúc âm.Không, thật vậy.
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191 Phúc Âm! Chúa Jêsus phán, “Hãy đi khắp thế gian và giảng
Phúc âm cho mọi người. Những dấu hiệu này sẽ theo những
người tin.”

Và khi anh em chối bỏ điều mà đi theo những người tin, làm
thế nào anh em có được một đời sống…Cho dù, anh em có thể
không hề nói ra từ xấu nào đi nữa, anh em có thể giữ hết mười
điều răn, điều đó sẽ không có liên quan gì với nó. Nó vẫn không
xứng đáng với Phúc âm.Hiểu không?Nó không thể.

Những thầy tế lễ ấy đã giữ điều đó, và vẫn không xứng đáng.
Ngài phán, “Các ngươi thuộc về cha các ngươi, là ma quỷ.” Ai có
thể chỉ tay chê trách một trong họ? Một cái dấu phạm tội, và họ
bị ném đá không thương xót. Những người thánh! Và Chúa Jêsus
phán, “Các ngươi thuộc về cha của các ngươi, là ma quỷ,” khi
Phúc âm đến.
192 Dầu họ tự xưng là Cơ-đốc nhân, họ thích nắm giữ những giáo
điều, những giáo lý của họ. Ồ! Những giáo điều đóng khung và
đầy nghẹt tư tưởng của những con người hiện đại của thời đại
này. Vàmột người muốn được thành công trong thời này, phải đi
theo xu hướng suy nghĩ hiện đại. Hãy để tôi nói điều đó kỹ và rõ
ràng. Hiểu không? Một người, nếu anh em định thành công, anh
em phải đi theo suy nghĩ hiện đại của thời này. Nó…Họ đi lòng
vòng, nói, “Ồ, ông ấy chẳng đáng mến sao? Ông ấy chẳng tuyệt
vời sao? Ông ấy cứ ở lại đó thật trung thực, và ông ấy chẳng bao
giờ giữ chúng tôi quá mười lăm phút. Và mục sư của chúng tôi
không luôn luôn quở trách chúng tôi về những điều này.”

Xấu hổ cho mục sư đó. Bất kỳ ai có thể đứng trong bục giảng
và nhìn lướt qua tội lỗi của thời đại này, mà không kêu gào ra,
thì có điều gì đó sai trật với người đó. Người đó không xứng đáng
với Phúc âm mà mình tuyên bố là đang rao giảng. Đúng thế. Vì
vậy, bởi làm vậy, họ tự viện cớ, bằng cách nói, “Này, nhìn đây, hội
chúng của tôi!”
193 Một—một người đến đây, cách đây không lâu, đến một giáo
hội lớn nào đó, và ông đang viết một luận văn. Và ông nói, “Tôi
đang viết về sự chữa lành Thiêng liêng.” Nói, “Anh Branham à,
chúng tôi yêu mến anh, trong hệ phái của chúng tôi.” Một trong
những hệ phái lớn nhất, một trong những hệ phái lớn nhất của
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đất nước, hay thế giới. Và ông nói, “Chúng tôi yêumến anh, trong
hệ phái nầy.” Ông ấy cómặt ngay tại đây ở JeffersonVilla. Nhưng,
nói, “Tôi đến để tìm hiểu về sự chữa lành Thiêng liêng.” Ông ấy
nói, “Chỉ có một lỗi duy nhất mà hội thánh của tôi thật sự tìm
thấy.” Hiểu không? Ông ấy nói, “Anh giao thiệp với quá nhiều
người Ngũ tuần.”

Tôi nói, “Ồ, vậy thì, anh biết đấy, điều đó đúng.” Tôi nói,
“Đúng thế. Anh biết đấy, tôi luônmuốn cómột cơ hội ra khỏi họ.”
Tôi nói, “Tôi sẽ nói cho anh biết điều gì. Tôi sẽ đến thành phố của
anh, anh tìm hội thánh bảo trợ cho tôi.”

“Ồ,” ông đáp, “họ khôngmuốn.”

Tôi đáp, “Đó là những gì tôi nghĩ. Đó là những gì tôi nghĩ.”

194 Nói, “Anh biết, giáo phái của tôi sẽ không ủng hộ điều đó.” Đó
cũng là cách xin kiếu, như, “Tôi mới cưới vợ,” hay “mua một cỗ
bò.” Tôi không quan tâm anh em có bao nhiêu mảnh bằng tiến
sĩ, và anh em được người ta ngưỡng mộ nhiều như thế nào, bởi
giáo phái của anh. Loại linh vụ đó không xứng đáng với Phúc âm
được chép trong Sách này. Đúng.

195 Thuộc viên giáo hội nào mà ủng hộ thứ như thế, và tự xưng
mình là Cơ-đốc nhân! Và đi ra ngoài và sống…Và những người
nữ uốn tóc bềnh bồng, và mặc quần áo mà Kinh Thánh bảo họ
không nên. Đàn ông cứ tiếp tục theo cách họ đang làm bây giờ,
“bề ngoài có vẻ tin kính,” mà uống rượu và hút thuốc, và kết
hôn vài lần và trở nên những chấp sự trong giáo hội và thậm chí
những mục sư cũng vậy, và vân vân. Và những người mà sống
như vậy, là loại đời sống không xứng đáng với Phúc âm.

196 Một phụ nữ sẽ bước đi, và nói trên điện thoại và nói chuyện
ngồi lê đôi mách, và gây những xào xáo trong giáo hội, và những
điều như thế, đó là đời sống không xứng đáng với Phúc âm mà
chúng ta đang đại diện. Người nào phá vỡ hội thánh, và bắt đầu
phe phái giữa vòng dân sự, và các thứ giống như thế, thì không
xứng đáng với Phúc âmmà chúng ta rao giảng. Chính xác. “Đó là
bề ngoài có hình thức tin kính, nhưng bên trong chối bỏ quyền
phép đó,” quyền phép của Đức Chúa Trời giữ cho anh em khỏi
những điều đó.
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197 Để ý, bây giờ, họ không làm điều đó. Họ thật sự sẽ không làm
điều đó.Họ viện cớ, rằng, giáo hội của họ không tinNó.Họ…

Ồ, nhưng, Chúa Jêsus sẽ phán—phán với một người, tối nay,
phán với lòng người ấy và nói, “Ta muốn ngươi đi, hãy rao giảng
Phúc âm trọn vẹn.”

“Giáo hội của con không ủng hộĐiều đó, Chúa ôi. Ngài tha lỗi
cho con, nếu Ngài muốn. Con có một cơ hội tốt. Con—con—con,
Ngài biết đấy, con là mục sư, một trong những giáo hội lớn nhất
trong thành phố nầy, Chúa ôi. Ồ, chúng con ngợi khen DanhNgài
ở dưới đó! Vâng, thưa Ngài. Chúng con tin chắc. Con không thể
làm điều đó.” Cùng một cớ, cùng một việc. Vậy họ không đến với
bữa tiệc thuộc linh củaLời đượchứa, được chứng thực củaNgài.

198 Chúa Jêsus đã chẳng phán, “Nơi nào có xác chết, thì những
chim ưng sẽ nhóm tại đó”? “Những chim ưng,” này, không phải
là những chim kên kên. Những chim ưng! Nơi nào có xác chết
rữa, và đồ—và đồ—đồ ôi, thì dành cho kên kên họp lại. Nhưng
nơi nào có Thịt tươi, sạch, những chim ưng nhóm lại tại đó. Hiểu
không? Chắc chắn. Nơi nào có Lời, là Thức Ăn chim ưng, họ sẽ
nhóm lại chỗ đó.

199 Vì thế họ không đến với bữa tiệc thuộc linh mà họ được mời
đến. Anh em tin rằng Đức Chúa Trời đã ban cho nướcMỹmột lời
mời, mười lăm năm qua, với một cuộc phục hưng vĩ đại, với một
bữa tiệc thuộc linh không? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Họ đã
đến không? Không, thưa quí vị. Không, thưa quí vị. Thế thì, từ
chối không đến, thì đời sống đó có xứng với Phúc âm, dù họ đã
tự xưng là thế không?

200 Khi một người đến với tôi, cách đây không lâu, và ngồi tại
bàn, và nói, “Anh Branham, tôi muốn với tay qua bàn,” một vĩ
nhân, “tôi muốn nắm lấy tay anh. Tôi yêu mến anh.” Tôi đã ở
trong một nhà thờ và nghe anh ấy giảng. Nói, “Tôi yêu mến anh.
Tôi tin anh là đầy tớ của Đức Chúa Trời.”

Tôi nói, “Cảmơnanh, thưa tiến sĩ. Tôi cũng yêumếnanh.”

Anh ấy nói, “Tôi muốn nói cho anh biết tôi yêu mến anh
nhiều thế nào, như là một người anh.” Và nói, “Anh có thấy nữ
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hoàng nhỏ bé của tôi đang ngồi đây, vợ tôi không? Anh có nhớ
cô ấy không?”

Tôi nói, “Tôi nhớ.”

Nói, “Bác sĩ cho rằng nàng chỉ còn sống hai tuần, với bệnh
ung thư bướu. Và anh đã đến thành phố và cầu nguyện cho
nàng. Và đã ngước lên, và thấy một khải tượng. Nhìn lại và bảo
tôi, ‘CHÚA PHÁN NHƯ VẦY, nàng sẽ được chữa lành.’” Đốm lớn
trong lưng củanàng, lõmvào giốngnhư thế, trông giốngnhưmột
cái to lớn…giống như phần vú của phụ nữ lõm vào bên trong,
trong lưng nàng, ngay trong xương sống. Ngày hôm nay, thậm
chí không còn dấu vết nào của nó nữa. Nói, “Nữ hoàng của tôi
đang ngồi đó, một người sống động ngày hôm nay.” Nói, “Làm
sao tôi có thể làm điều gì ngoài yêu mến anh, vì cầu nguyện lời
cầu nguyện của đức tin đó? Làm sao tôi có thể không tin anh là
một—một đầy tớ của Chúa, khi anh thấy tôi, và đã nói thật chính
xác điều gì sẽ xảy ra?” Anh ấy nói, “Vậy thì tôi đã hiểu được điều
gì đó dành cho anh, Anh Branham à.” Anh ấy nói, “Tôi thuộc về
liên đoàn Ngũ Tuần lớn nhất.”

Tôi nói, “Vâng, thưa anh. Tôi biết điều đó.”

Anh nói, “Tôi đã trò chuyện với các anh em, cách đây không
lâu, và họ bảo tôi đến liên hệ với anh, và bảo anh rằng thật là
xấu hổ anh đã nhận linh vụ Đức Chúa Trời ban cho đó với đám
người ở ngoài sông và quanh quẩn như thế.”

Tôi hỏi, “Đúng không?”

Nói, “Đúng.” Nói, “Đức Chúa Trời gởi linh vụ đó đến những
nơi trọng tâm, nhữngnơi to lớn, những chỗ nổi bật nhất.”
201 Tôi đã nhìn thấy ma quỷ đang nói chuyện ngay lúc đó. Tôi
nghĩ, “Vâng. ‘Hãy nhảy xuống ngọn núi này, và tỏ mình, ngươi
biết đấy, khỏi tòa nhà này.’” Hiểu không?Hiểu không?

Tôi nghĩ, “Cứ dẫn anh ta xa thêm một chút.” Mẹ già tôi
thườngnói, “Cho con bò đủ sợi dây thừng, nó sẽ tự treo cổ.”

Tôi nói, “Đúng vậy không?”

“Vâng.” Nói, “Thật xấuhổ, bởi những gì anh làmkhông?”Nói,
“Anh là gì? Hôm nay anh có thể hầu như không tự mua được
cho chính mình một bữa ăn.” Và nói, “Hãy nhìn Oral Roberts và
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những người đó, bước vào, và đi ra đó với một trăm phần trăm
linh vụmà anh có. Hãy nhìn những gì họ hành động.”

Tôi đáp, “Vâng. Đúng thế.” Hiểu không?

Và anh ấy nói, “Nhóm tôi sẽ thu nhận anh. Chúng tôi sẽ nhận
anh vào, như—như làmột trong những người anh em của chúng
tôi. Hết thảy họ sẽ trao cho anh tay phải của sự thông công,
và chúng tôi sẽ thuê bao một máy bay, và cho anh mức lương
năm trăm đô la mỗi tuần, hay nhiều hơn nếu như anhmuốn. Và
chúng tôi sẽ gởi anh đến mọi thành phố lớn trong nước.” Điều
này xảy ra ngay tại Phoenix, Arizona, ngay qua bàn. Và anh ấy
nói, “Và chúng tôi sẽ trả cho anh…” Nói, “Rồi để cho thế giới, thế
giới bên ngoài, để cho những người tai to mặt lớn, những nhân
vật quan trọng ấy, những người ở trên nữa…” Nói, “Anh luôn
luôn nói chuyện về sa cơ lỡ vận. Chúng ta có cách đi lên và thoát
ra.” Nói, “Chúng ta hãy để chohọ thấy bàn tay của Chúa. Rồi tôi sẽ
để họ đem theo vợ tôi, và những người khác, có thể chứng minh
những điềumà anh nói ứng nghiệm.”
202 Tôi nói, “Vâng, thưa anh. Điều đó thật tuyệt.”

Bây giờ, xem đó, người ấy, ở địa vị của một Tiến sĩ Văn
chương, Tiến sĩ Luật, một người viết sách, đấy, tiến sĩ văn
chương, nhà văn tốt, người tốt. Hiểu không? Anh ta không biết
Kinh Thánh.

Anh em có biết rằng Thiên sứ đã thực hiện hầu như các công
việcmà đã không hề đến Sô-đômkhông? Ngài ở lại với nhómÁp-
ra-ham, đã được gọi ra.

Anh ta thật không biết điều đó. Tôi đểmặc anh ta, cứ ngồi đó
một chút. Tôi chỉ muốn xem mẻ cá là gì. Tôi nói, “Ồ, tôi sẽ phải
làm gì?”

Nói, “Ồ, Anh Branham, chỉ điều duy nhất họ nói…Chúng tôi
đã thảo luận điều đó, một vài điều, những điều cỏn con mà anh
dạy, anh hãy gác chúng quamột bên.”

Tôi nói, “Chẳng hạn, điều gì, thưa anh?”

“Ồ,” anh ấy nói, “phép báp-têm của anh, anh biết đấy. Anh
biết đấy, anh hầu như báp-têm giống một ngôi, điều gì đó như
thế.” Nói, “Những việc nhỏ như thế.”
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Tôi nói, “Hả?” Tôi cứ tiếp tục.

Và anh ấy nói, “Chứng cứ đầu tiên; và những thầy giảng nữ;
và chỉ một vài điều bé nhỏ như thế.”
203 Tôi bảo, “H-hả?” Tôi nói, “Anh biết, tôi ngạc nhiên rằng một
đầy tớ của Đức Chúa Trời muốn mời một đầy tớ khác của Đức
Chúa Trời, sau khi anh đã tôn kính tôi, gọi tôi là tiên tri, và biết
đó là Lời của Chúa, hay sự khải thị của Lời, đến với nhà tiên
tri. Và anh lại quay lại, Tiến sĩ Pope à, (điều đó không nói về trí
thông minh tốt của anh), và sẽ nói và mời, một đầy tớ của Đức
Chúa Trời, anh em yêu cầu đầy tớ khác của Đức Chúa Trời thỏa
hiệp về điều mà…?…có ý nghĩa đối với người còn hơn chính sự
sống.” Tôi nói, “Không, thưa anh, Anh Pope à. Tôi sẽ không làm
với bất kỳ giá nào. Không, thưa anh.”

Đó là gì? Cómột hạt giống của Sự sống Đời đời; sống hay chết,
dẫu anh là người vĩ đại hay không phải là người vĩ đại.
204 Ngày nọ, tôi đi ngang qua…Không thiếu tôn trọng với hai
người đàn ông nầy. Tôi nhìn qua đó, và có một bức tranh lớn
ở Tulsa, Oklahoma; nơi Oral Roberts mới đến, một thần học viện
dạy những mục sư truyền đạo. Nó sẽ chịu phí tổn (Và tôi biết
Demos Shakarian, Anh Carl Williams, và những người ở trong
ban trị sự của nó.) nămmươi triệu đô, với tòa nhà ba triệu đô-la;
một anh thanh niên Ngũ Tuần, đó là sự chia phần lớn mà Đức
Chúa Trời đã làm cho anh ấy.
205 Tôi nghĩ, “Mình, cómột thần học viện à?Mình chống lại điều
đó, ngay từ đầu.”
206 Và người ta nói, “Nhà tương lai của thần học viện lớn của
Oral Roberts.” Tiếp tục đi xuống đường, có một thứ hiện đại vô
cùng. Và Oral Roberts, trong một cái lều nhỏ rách rưới, đến với
buổi nhómcủa tôi trên Thành phốKansas, bangKansas.

Nói, “Nhà tương lai của Tommy Osborn,” ồ, chà, nơi gần ba
hay bốn triệu đô-la như thế.

Và ở đó, Tommy Osborn, một trong những Cơ-đốc nhân tốt
đẹp nhất. Ông ấy là một người chân thật, một người chân thật
được Đức Chúa Trời sai đến. Đứng ngay phía bên kia phố ở đó;
một thanh niên nhỏ bé, dễ bị kích động, cậu con trai và cô gái
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trong một chiếc xe hơi; chạy quanh, đi ra. Nói, “Anh Branham à,
tôi đã ở đó khi tôi thấymột người điên chạy ra. Và tôi đã thấy anh
chỉ ngón tay vào mặt người ấy, và nói, ‘Nhơn Danh Chúa Jêsus
Christ, hãy ra khỏi anh ta.’ Tôi đã thấy người ấy ngã xuống chân
anh; sau đó người ấy nói lời tiên tri của mình, nói, ‘Tối nay, tôi
sẽ hạ gục anh ra giữa cử tọa sáu ngàn năm trăm người.’” Và nói,
“Tôi thấy anh đứng đó, không hề nói một tiếng, và nói, ‘Nhơn
Danh Chúa, bởi vì anh đã thách đố Thánh Linh của Đức Chúa
Trời, tối nay, anh sẽ ngã dưới chân tôi.’ Người đó nói, ‘Tôi sẽ cho
anh thấy tôi sẽ ngã dưới chơn ai.’”

207 Và tôi nói, “Hãy ra khỏi người đó, ớ Sa-tan.” Người ấy đã ngã
sấp và lăn trên chơn phải tôi ngay trên sàn nhà.

Anh ấy nói, “Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời, Anh Branham.
Chỉ thế thôi.” Nói, “Tôi đã tự đóng đinh mình trong nhà hai hay
ba ngày.” Anh ấy nói thẳng. Anh ấy sẽ nói về điều đó. Anh ấy
không hổ thẹn về điều đó. Nói, “Anh nghĩ tôi có một ân tứ chữa
lành không?”

208 Tôi nói, “Hãy quên điều đó đi, Tommy. Anh được sai đi
để rao giảng Phúc âm. Hãy đi, rao giảng Nó. Hãy đi với Anh
Bosworth ở đó.”

209 Tôi nhìn ở đó, và tôi thấy. Tôi đã bắt đầu trước cả hai
người kia.

Tôi nghĩ, “Có một Oral Roberts với năm trăm máy móc, mà
thậm chí không một bàn tay con người nào chạm đến những
lá thư; bốn triệu đô-la trong thư từ, năm ngoái.” Bốn triệu; một
phần tư của tất cả số tiền đó được lấy đi, trong cả thế giới theo
đạo Cơ-đốc, khắp nơi. Một phần tư của số tiền đó trong tất cả các
nước theo Cơ-đốc giáo đến với một người. Thật là một nơi giàu
có! Tôi đi ra ngoài đó để xem nó.

210 Và, bây giờ, Oral là người anh em của tôi. Chao ôi! Tôi yêu
mếnanh. Anhấy conngười chân thật,một người chân thật, và tôi
yêu mến anh ấy. Và anh cứ nghĩ thế giới của tôi, và tôi cũng nghĩ
thế giới của anh. Chúng tôi thật sựbất đồng về—vềKinhThánh.
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Và, Tommy Osborn, không người nào tốt hơn. Tôi cứ nghĩ về
thế giới của anh. Anh ấy là một trong những người tốt nhất mà
tôi từng gặp, Tommy Osborn.

“Còn những người kia,” tôi nghĩ, khi tôi đi vào văn phòng của
họ và nhìn thấy những gì họ có, “tôi nghĩ mình cảm thấy xấu hổ
vì họ đến, thấy văn phòng của tôi”: một máy đánh chữ nhỏ, và
chúng tôi cố gắng đánh ra những lá thư. Và thật là thứ tội nghiệp!
Ngồi phía cuối của một toa xe kéo, vào lúc đó. Tôi nghĩ, “Rồi sẽ
ra sao?”

Rồi tôi bước ra. Tôi nghĩ, “Ồ, ‘Nhà tương lai của Oral Roberts.’
‘Nhà tương lai của TommyOsborn.’ Người này không nói chuyện
với người kia.”

Vậy, tôi đi xuốngđường. Tôi nghĩ, “Thế cònmình thì sao?”
211 Và Điều gì đó nói, “Hãy ngước lên.”
212 Tôi nghĩ, “Vâng, lạy Chúa, xin để con chứa những châu báu
của con ở trên Trời, vì lòng của con ở đó.” Bây giờ, tôi không nói
điều đó vì tội nghiệp. Tôi chỉ nói điều đó vì nó đã xảy ra, và Đức
Chúa Trời biết rằng điều đó là đúng. Hiểu không?
213 Khobáu của anh emởđâu?Anhemcómuốn trở thànhngười
vĩ đại nào đó không? Nếu vậy, anh em không là gì cả. Anh em
phải đến một chỗ cho đến lúc anh em không muốn là người vĩ
đại nào đó. Anh em muốn trở thành một đầy tớ bé nhỏ khiêm
nhường choĐấngChrist. Đó là conđường thoát ra. Chỉ thế thôi.
214 Anh Boze cùng họ đang gây dựng một hội thánh tại Chicago.
Họ phải để lại nhà thờ Philadelphia cho giáo phái đó. Bây giờ
họ đang nói về việc kiếm người nào đó với áo choàng của mình
trên lưng giống như thế này, một Tiến sĩ Thần đạo nào đó. Tôi
nói, “Anh em trên con đường đi ra của mình. Nếu anh emmuốn
tìm một mục sư thực sự cho hội thánh đó, hãy chọn một người
khiêm nhường bé nhỏ hầu như không thể đọc được tênmình, và
tấm lòng người ấy bùng cháy cho Đức Chúa Trời. Cứ lấy người
đó. Đó là người anh emmuốn có, người nào đómà không biết tất
cả những điều này, người nào đó không chỉ thị và xúi bẩy, và đưa
anh em vào tất cả các loại nợ nần, mọi thứ khác, và chỉ nuôi anh
embằng Lời Đức Chúa Trời. Đó là kiểu người để chọn.”
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Vậy, họ sẽ không đến bữa tiệc thuộc linh. Tôi phải kết thúc.
Tôi đã đi quá giờ lúc này. Chúng ta sẽ bãi nhóm, trong khoảng
sáu phút, ý Chúa.
215 Tôi nghe ai đó nói, “Nhưng, Anh Branham, anh nên nói trở
lại câu đó.” Nói, “Những người đó không phải loạn thần kinh.
Những người này không phải loạn thần kinh. Họ chỉ được giáo
dục.” Thế thì, họ là nhữngngười bị loạn giáo dục. Đúng thế. Vâng.
“Họ không loạn thần kinh. Họ có giáo dục.”

Thế thì tôi muốn hỏi anh em một câu hỏi. Hiểu không? Anh
em hiểu. Tôi muốn hỏi anh emmột câu vậy. Xin giải thích những
hành động của họ ngày nay, nếu họ không phải loạn thần kinh.
Hãy nói cho tôi biết chuyện gì đã làm cho họ hành động giống
như họ làm, nếu họ không bị thần kinh; đấy, mỗi người đang kéo
về cho hệ phái của mình, một cách tham lam. Chúa Jêsus không
giống như thế. Ngài không vội vàng về điều gì cả. Hiểu không?
Ngài không tham lam.Ngài là gươngmẫu của chúng ta.
216 Tội phạm, quốc gia, đất nước có thêm tội phạm hơn bao giờ
hết. Chuyện gì sai trật vậy? Những trẻ vị thành niên, các thuộc
viên giáo hội, lấy mạng sống người khác, đàn ông bắn vợ của họ
và gia đình, và đốt con cái họ. Và hãy nhìn vào làn sóng tội phạm.
Họ há chẳng loạn thần kinh sao? Thế thì có vấn đề gì vậy? Hành
động của họ là gì?

Các nước quyền lực điên cuồng, mọi người muốn lấy mọi…
những người còn lại và làm cho nó một ngọn cờ, một quốc gia,
đó là ngọn cờ của họ và dân tộc của họ. Thật là điên cuồng vì
quyền lực!
217 Vô đạo đức, tại sao, thế giới bại hoại hơn bao giờ hết. Phụ nữ
khỏa thân trên những đường phố, phụ nữ khỏa thân, và nói tâm
trí họ tỉnh táo không?Họ không thể. Họ thật sự không thể.
218 Hãy lắng nghe. Có một người trong Kinh Thánh cởi bỏ hết
áo quần mình, đó là Quân đoàn. Người đó bị mất trí. Khi Chúa
Jêsus tìm thấy người và ban cho người tâm trí tỉnh táo, người ấy
đã mặc lại quần áo. Đúng.

Điều gì khiến chị em cởi bỏ quần áo mình? Ma quỷ. Đúng
vậy. Rồi nói họ không phải bị loạn thần kinh sao? Hãy khởi hành
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xuống đường phố ở đây, và lái xe bốn khu phố mà không thấy
một người nữ khỏa thân, và trở lại và bảo cho tôi biết. Được rồi.
Tìm xem.
219 Thế thì anh em bảo họ không bị loạn thần kinh à? Thế thì
điều gì sai trật? Họ không thể ở trong tình trạng tỉnh táo. Một
người nữ tỉnh táo sẽ không làm điều đó; nàng có ý thức tốt hơn.
Nàng biết nàng đang phơi bày chínhmình.Một đámmaquỷ khát
dục ngoài kia, thật dơ bẩn, ô uế, luông tuồng, những kẻ say sưa,
những kẻ giết người, vàmọi điều khác. Anh emnói…
220 Thế giới đang uống rượu nhiều hơn lúc này. Họ tiêu thêm
tiền cho rượu, tại nước Hoa Kỳ, hơn là họ tiêu cho những đồ tạp
hoá. Tôi nghĩ chính là…Tôi quên bao nhiêu lần nữamón nợ rượu
cồn tốn mỗi năm, ở trong nước, hơn nó đã có. Và chứng nghiện
rượu làm cái gì? Đưa anh emđến nhà thương điên.
221 Ung thư. Khi các bác sĩ y khoa từ khắp thế giới viết trong
những tạp chí, và bảo anh em, “Ung thư bởi những toa xe hàng
hóa.” Thuốc lá. Thí nghiệm trên những con chuột nhắt, và đã
chứng minh rằng nó đem bệnh ung thư phổi đến cho anh em.
Bảy mươi phần trăm người ta bị ung thư phổi do hút thuốc lá.
Và những người đàn bà và đàn ông sẽ hút từng hơi và phà khói
vào mặt anh em. Nếu đó không phải loạn thần kinh, cái gì mới
là loạn thần kinh?
222 Khimà, Phúc âm của Chúa Jêsus Christ có thể được rao giảng
và được chứng minh, và Đức Chúa Trời của Thiên đàng trong
hình dạng Trụ Lửa của Ngài quét ngọn sóng trên dân sự và tỏ
cho thấy rằng Chúa Jêsus Christ đang ở trong phần cuối cùng sự
Hiện Đến của Ngài, ban cho họ dấu hiệu cuối cùng. Và họ nhạo
cười Nó và làm trò cười về Nó, và tự xưng mình là thuộc viên
của giáo hội; và rồi nói họ không phải bị loạn thần kinh à? Hãy
giải thích điều đó. Thì giờ của tôi cứ tiếp tục. Nhưng chỉ hỏi họ
có loạn thần kinh không. Tất nhiên. Họ là người loạn thần kinh
có giáo dục. Điều đó chính xác. Giải thích tình trạng của họ. Anh
em không thể.
223 Họ cắt tóc mình, mặc những bộ quần áo trần tục, bước ra
trên đường phố giống như thế. Và Kinh Thánh của Đức Chúa
Trời cảnh cáo chống lại điều đó, thậm chí cấmmột người nữ cầu
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nguyện với tóc ngắn. Và nói rằng một người đàn ông…Và nàng
làm điều đó. Nàng tuyên bố, chính nàng, với chồng nàng rằng
mình vô đạo đức, chính nàng, và anh ấy hoàn toàn có quyền để
cho nàng một tờ li dị và đuổi nàng đi. Điều đó hoàn toàn đúng.
Lời Đức Chúa Trời nói điều đó, và người nữ nghe điều đó, và
tiếp tục để tóc ngắn, và tự xưng mình là Cơ-đốc nhân. Nếu đó
chẳng phải là loạn thần kinh, thì loạn thần kinh là cái gì? Thế
thì, tôi muốn ai đó bảo tôi loạn thần kinh là gì. Vâng. Họ bị loạn
thần kinh.

224 Có giáo dục cao, các bằng cấp, đại học! Chúng ta đưa thêm
thời gian giáo dục vào cho con cái của chúng ta, với—vớimônđại
số và sinhvật, hơn là với KinhThánhvàChúa Jêsus Christ. Không
có đứa trẻ nào trong xứ nầy không thể nói cho anh embiết David
Crockett là ai. Không có đếnmột phần ba trong chúng có thể bảo
cho anh em Chúa Jêsus Christ là Ai. Thế thì, điều đó chẳng phải
là loạn thần kinh sao? Chắc chắn, nó là. Làm sao chúng ta có thể
cứ tiếp tục và tiếp tục, về cách họ đang làmđược!

225 Hãy nhớ. Và các giáo hội tán thành điều ấy, trong khi Kinh
Thánh lên án nó. Những người loạn thần kinh có chức vụ phải
không? Những người loạn thần kinh có giáo dục. Điều đó chính
xác. Các giáo hội tán thành nó.

226 Hãy nhớ lại Lót. Ông làmột người thôngminh. Hãy nhìn ông,
chỉmột phút lúc nầy. Đừng—đừng…Chúng ta đừng để…

Tôi xin lỗi vì đã quá đôi phút. Điều này—điều này thì quá
quan trọng. Nó sẽ đi ra trên…Anh em đến để nghe tôi thực hiện
băng ghi âm này.

227 Hãy nhìn. Hãy nhìn. Chúng ta hãy dừng lại một phút. Cầu
nguyện chỉmột giây, trong lòng, “Lạy Chúa, xin cho con thấy điều
đó.”Mở ra sự thông hiểu của anh em. Cầu xin Đức Chúa Trời làm
điều đó. Hãy nhìn xem…Đơn cử, chỉ đất nước nầy. Chúng ta hãy
nói những gì Đức Chúa Trời nói.

228 Kinh Thánh đã nói, rằng, “Những tội lỗi của Sô-đôm làm
phiền não linh hồn công nghĩa của Lót hằng ngày.” Ông thật sự
không có đủ sức mạnh tinh thần để đứng lên chống lại nó. Đúng
không? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Ông đã không thể làm
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điều đó, vì ông là thị trưởng thành phố. Ông đã không thể. Nhưng
Kinh Thánh nói, rằng, “Các tội lỗi của—của dân Sô-đôm đã làm
phiền não linh hồn ông.” Ông biết nó sai trật, nhưng ông không
có tập trungnghị lực để làmđiềuđó, để đứng lên chống lại nó.
229 Hãy nhìn xem. Có bao nhiêu Lót tại nước Mỹ, ngày hôm qua,
đọc Kinh Thánh của họ, chuẩn bị sứ điệp của họ cho thời đại
này, và bỏ qua phép báp-têm bằng nước trong Danh Chúa Jêsus
Christ? Có bao nhiêu người trong họ bỏ qua phép báp-têm bằng
Thánh Linh? “Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho
đến đời đời không hề thay đổi”? Mác 16, “Những dấu hiệu này
sẽ theo họ những người tin”? Giăng 14:12, “Kẻ nào tin Ta, những
công việc Ta làm họ cũng sẽ làm”? “Nếu các ngươi cứ ở trong Ta,
và Lời Ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin những gì mình muốn
và sẽ được điều đó”? Bao nhiêu Lót đã thấy Điều đó? Nhưng, bởi
vì lý cớ của họ, của hệ phái họ nên đã khước từ! Nó…Hãy nhìn
xem và thấy trong Kinh Thánh.
230 Hãy nhìn hội chúng của họ với những người nữ tóc uốn bềnh
bồng, và họ biết Kinh Thánh lên án điều đó. Hãy nhìn xuống
đường phố, với chính những thuộc viên giáo hội của họ đi xuống
phố, mặc những chiếc quần đùi, và họ biết Lời chống lại điều đó.
Song họ không có can đảm để kêu gọi chống lại điều đó. Nhưng,
tuy nhiên, người đó xưng nhận là Cơ-đốc nhân, linh hồn trong
người kêu lớn chống lại điều đó, nhưngngười không có dũng khí.
Nếu đó không phải là Sô-đômhiện đại, thì nó ở đâu?

Đức Chúa Trời ôi, xin ban cho chúng con người nào đó sẽ kêu
lớn chống lại nó. Đúng vậy. Giống như Giăng Báp-tít đã nói, “Cái
búađược đặt kề gốc cây.” Đó là những gì chúng ta cầnhômnay.
231 Hãy xem. Họ là Sô-đôm hiện đại. Hãy nhớ. Thấy không? Cả
xứ đã trở thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ hiện đại. Lót lại đang sống
lần nữa. Không…Sống trên tất cả, vì sự tin chắc trung thực trong
lòngmình đã bảo cho ông bằng Lời rằng ông sai trật.
232 Hãy nhìn Chicago, Chicago lớn hơn, khi họ ba trăm thầy
giảng đang ngồi ở đó. Và Chúa đã cho tôi hay đêm đó họ sẽ làm
gì. Họ giăng một cái bẫy cho tôi. Tôi, lúc tôi đi qua đó. Tôi đi và
nói cho Anh Carlson biết. Tôi nói, “Anh không thể tổ chức nhóm
trong khách sạn đó. Anh sẽ phải đem nó đến một nơi khác, và



62 LỜI ĐƯỢC GIẢNG

đó sẽ là một căn phòng màu xanh lam. Và họ đã giăng một chiếc
bẫy cho tôi, phải không, Anh Carlson?” Anh ấy gật đầu.

Cách đây vài ngày, anh ngồi đó trong văn phòng của tôi, vì
tôi đến, có buổi nhóm tại Chicago. Anh bảo, “Anh Branham, tôi
sẽ không bao giờ quên điều đó.”

Và tôi bảo, “Họ giăng cái bẫy cho tôi. Tại sao, Anh Carlson?
Anh sợ nói cho tôi biết tại sao, anh và TommyHicks phải không?”
Họ gật đầu. Tôi nói, “Tommy, tại sao anh không nói?”

Anh nói, “Tôi không thể làm điều đó.”

Tôi nói, “Tôi nghĩ anh nói anh sẽ làmơn cho tôi.”
233 Tôi nói, “Đêm qua Chúa đã bảo tôi. Anh sẽ đi xuống nơi đó
ngày hôm nay, và anh tìm thấy mình sẽ không đến tòa nhà đó
đâu. Anh sẽ đếnmột tòa nhà khác. Tiến sĩ Mead sẽ ngồi bên phía
này. Người damàu đó, vợ anh ta, mà hát, sẽ ngồi ngay tại đây, và
đại loại như vậy, nơi mà tất cả họ sẽ ngồi.” Tôi nói, “Sẽ có một tu
sĩ Phật giáo tại đó.” Và tôi nói, “Bây giờ hãy tìm xem. Họ đã giăng
bẫy chống nghịch tôi vì tôi rao giảng phép báp-têm bằng nước
trong Danh Chúa Jêsus Christ. Họ có điều đó chống lại tôi bởi vì
tôi đã giảng dòng giống của rắn; và chống lại bằng cớ, rằng, mỗi
người nói tiếng lạ có Thánh Linh, và các thứ.” Tôi nói, “Hãy đi
xuống và xem Đức Chúa Trời.”
234 Đi vào nơi đó, họ đi xuống nơi đó, và chính hai giờ đồng hồ
sau đó, hay hơn thế, khoảng thời gian ấy chiều hôm đó, họ đã
gọi cho Anh Carlson. Và người đó nói, “Cái người mà cho anh sử
dụng khách sạn đó, và đã trả dần tiền cho nó, đã nói, ‘Chúng tôi
phải hủy bỏ, vì người quản lý nói rằng ông ta đã hứa cho một
ban nhạcmướn đêm đó, hay sáng đó.’” Họ đã không thể sử dụng
nó được.
235 Vậy chúng tôi đi ra tới Town and Country. Và sáng hôm đó
khi chúng tôi đi vào trong đó, và đứng ở đấy, và—và Anh Carlson
nói, “Cómột điều. Các anh em có thể bất đồng với Anh Branham,
nhưng,” nói, “anh ấy không sợ nói ra những gì anh ấy tin.” Anh
nói, “Anh ấy đã nói cho tôi những điều này sẽ xảy ra một cách
chính xác theo cách của nó.” Anh nói, “Bây giờ anh ấy đang có
mặt tại đây. Hãy để anh ấy nói cho chínhmình.”
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236 Tôi lấy Kinh Thánh, “Tôi vâng theo khải tượng trên trời,” như
Phao-lô đã nói. Tôi nói, “Anh em đã tin nhận điều đó cho tôi, cho
phép báp-têm bằng nước trong Danh Chúa Jêsus Christ. Còn tốt
hơn ba trăm người trong quý vị tự giới thiệu mình như là Tiến
sĩ A hay B gì đó, và Tiến sĩ C hay D gì đó.” Tôi nói, “Tôi không có
được học vấn trung học. Nhưng tôi thách bất kỳ người nào ở đây
mang Kinh Thánh củamình ra và đứng đây bên cạnh tôi, và chối
bỏmột trong những Lời đã được nói.”

Anh em có điều đó trên băng ghi âm ở ngoài đây, nếu anh em
muốn nghe nó. Đó là đám đông im lặng nhấtmà anh em từng có.
Tôi nói, “Có chuyện gì vậy?” Có người nào tại đây, đêm nay, đã có
mặt trong buổi nhóm sáng đó? Hãy giơ tay lên cho chúng ta thấy.
Vâng. Ồ, chắc chắn, nhìn hết chung quanh.

Tôi nói, “Thế thì, nếu anh em không thể hậu thuẫn được điều
đó, thì đừng làm phiền tôi nữa.” Đúng. Nhiều tiếng la ó, khi họ
đứng chung quanh góc phố đó. Song trực diện với vấn đề, thì
khác hẳn. Đúng vậy. Nó…Nhữngngười đàn ông họ đi ra.
237 Tommy Hicks nói, “Tôi muốn có ba trăm cuộn băng ghi âm
đó, để gởi đếnmỗi thầy giảng BaNgôi giả hìnhmà tôi biết.”

Những người đó đã bắt tay tôi, nói, “Chúng tôi sẽ tới đền tạm
và chịu báp-têm.”

Họ đang ở đâu? Viện các cớ. “Tôi không thể làm điều đó.
Giáo phái của tôi không cho phép tôi làm điều đó. Tôi mới cưới
vợ. Tôi mua bò một cặp, hay đúng hơn là, một cặp bò. Tôi—tôi
mua một miếng đất. Tôi phải đi xem nó.” Hiểu không? Một vài
trong những thứ giống như thế, giống như, những cái cớ. Có phải
không? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Đời sống đó có xứng đáng
với Phúc âm không? [“Không.”]

Nếu Phúc âm là đúng, chúng ta hãy bán hết mọi thứ mà
chúng ta có và sống cho Nó. Hãy là một Cơ-đốc nhân. Vâng, thưa
quí vị. A-men. Hãy lưu ý lúc nầy, khi chúng ta kết thúc.
238 Nhưng những lý cớ của họ là những tín điều và giáo phái
của họ.

Nó giống như một cái cây. Tôi nhìn Anh Banks, ngày nọ. Tôi
có một—một cây thông, tôi đã trồng khi thoạt đầu tôi dọn lên
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đó, khoảng, ồ, cách đây khoảng mười lăm năm, hay hơn thế. Và
tôi để những cây nho, những nhánh mọc ra trên cây thông, và
chúng tôi đã không thể đưamáy cắt lại dưới đó. Và không có cọng
cỏ nào, dù sao đi nữa. Và tôi đi ra đó, lấy một cái cưa và cưa các
nhánh đó, cho đến lúc cây thông đó lên đến đây, chỗ anh em có
thể bước đi ở dưới với máy cắt cỏ. Và bồn cỏ xinh xắn nhất mà
anh em từng thấy thì ở dưới nó bây giờ. Đó là gì? Hạt giống đã ở
đó. Nó phải ngoi tới ánh sáng.

239 Và hễ chừng nào lấy giáo phái, các cớ của anh em, cố để làm
mờ đi Hạt giống đó mà anh em thực sự gieo ở đó, anh em đang
dự phần của Lót. Hãy ném chúng đi, và để cho Ánh Sáng Phúc
âm chiếu sáng trên ấy, quyền phép của Chúa Jêsus Christ. Vâng.
Giữ Ánh Sáng che khuất nó, sẽ giữ nó khỏi sự sống. Vì, nếu Ánh
Sáng đến được với hạt giống, nó sẽ sanh ra với Sự Sống.

Đó là lý do người ta nói, “Đừng đi đến một số kiểu nhóm lại
củahọ.”Họ sợhãimột sốÁnh Sáng sẽ giáng vàomột trongnhững
thuộc viên của họ.

240 Hãynhớngười phụnữởbên giếng. Nàng là gái điếm.

Những thầy tế lễ kia đứng đó. Họ đã thấy Chúa Jêsus bảo Na-
tha-na-ên, “Ta đãnhìn thấyngươi, lúc ngươi đứngdưới cây vả.”

Và những thầy tế lễ nói, “Hắn là Bê-ên-xê-bun. Hắn là tay
thầy bói. Đó là ma quỷ.”

241 Người phụ nữ nhỏ bé này, khi nàng bước lên đó, trong tình
trạng xấu xa của mình, sống qua với sáu người đàn ông. Và khi
nàng bước đến đó trong tình trạng ấy, trong tình trạng mà nàng
đã sống. Và Chúa Jêsus phán, “Hãy cho Tauống.” Cuộc trò chuyện
bắt đầu. Ngài phán, “Hãy đi gọi chồng củangươi và đếnđây.”

Nàng nói, “Tôi không có chồng.”

Phán, “Ngươi nói thật. Ngươi đã có năm đời chồng, và người
màngươi đang sống với, không phải là chồng của ngươi.”

Nàng thưa, “Tôi nhận biết Ngài là một đấng tiên tri, thưa
Ngài. Tôi biết ĐấngMê-si sẽ làmđiều đó khi Ngài đến.”

Chúa Jêsus phán, “Ta là Đấng ấy.”
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242 Điều đó không có gì bàn cãi. Khi Ánh Sáng đó đã chớp sáng
qua Hạt giống ấy đang nằm trong người kỵ nữ nhỏ bé đó, thời kỵ
nữ đã qua rồi. Nàng đi vào trong đường phố, làm vinh hiển Đức
Chúa Trời, nói, “Hãy đến, xem một Người đã bảo cho tôi những
điều tôi đã làm. Chẳng phải Đây là Đấng Mê-si sao?” Đó là gì?
Ánh Sáng đã đến với hạt giống đó phía sau dưới bóng của cái vỏ
kỵ nữ. Vâng, thưa quí vị.

Bây giờ chúng ta hãy kết thúc, tôi xin nói điều này. Tôi không
biết tôi còn bao nhiêu trang nữa, nhưng tôi—tôi chắc chắn sẽ
không nói hết. Khoảng mười trang, nhưng mới nói hết một nữa.
Nhưng chúng ta hãy kết thúc, trong việc nói điều này.
243 Chúng ta hãy so sánh điều gì đó, một lần, về một đời sống
xứng đáng. Chúng ta hãy so sánh đời sống của Thánh Phao-lô với
người cai trị trẻ tuổi giàu có. Cùng một Ánh Sáng đã giáng vào
cả hai người. Cả hai có cùng một lời mời từ Chúa Jêsus Christ.
Có đúng vậy không? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Cả hai họ
đều được huấn luyện chu đáo trong lời Kinh Thánh. Cả hai đều
là những nhà thần học. Hãy nhớ, Chúa Jêsus đã bảo—bảo người
cai trị trẻ tuổi giàu có, “Hãy giữ những điều răn.”
244 Nói, “Tôi đã làm điều này, từ khi còn trẻ.”

Chàng là một người được huấn luyện. Thánh Phao-lô cũng
vậy. Cả hai điều được huấn luyện chu đáo trong lời Kinh Thánh.
Nhưng, cả hai họ đều có Lời. Một người có Lời từ tri thức; người
kia cómầmSự Sống trongmình. Khi Ánh Sáng ấy chớp lên, trước
mặt Phao-lô, ông hỏi, “Lạy Chúa, Chúa là Ai?”

Phán, “Ta là Jêsus.”

“Thưa, có tôi đây.” Ông đã sẵn sàng.
245 Ánh Sáng giáng vào cả hai người. Một người có hạt giống;
người kia thì không. Đó là cách nó xảy ra ngày hôm nay: hội
thánh thuộc linh, hội thánh xác thịt.
246 Người giàu có cớ của anh. Anh đã không thể làm theo. Anh
gánh nặng trĩu với quá nhiều bạn bè của thế gian. Anh không
muốn từ bỏ việc giao thiệp với họ.

Đó là vấn đề với nhiều người hôm nay. Anh em nghĩ, vì anh
em thuộc về một nơi hội đoàn, anh em thật sự không thể bỏ tình
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huynh đệ đó. “Hết thảy họ đều uống và các thứ giống như thế.
Họ làm điều này.” Được rồi, cứ tiếp tục với điều đó; không có gì
chống lại chỗ hội họp, không có gì chống lại nhà thờ. Tôi đang nói
về anh em.Hiểu không?Vâng. Hiểu không?Không có gì chống lại
điều đó. Vì, bên tám lạng, và bên nửa cân. Tôi vừa mới đi xuyên
suốt nói với anh em giáo hội chẳng là gì ngoài nơi hội họp, giáo
phái, nếu họ bác bỏ Lời của Đức Chúa Trời.

247 Chú ý. Người giàu có những cớ của anh ta. Mặc dầu, anh
không bao giờ quên lời chứng củamình. Chúng ta thấy rằng anh
đã kinh doanh lớn. Anh có sự hiểu biết. Và anh đi đến một nơi
giống như thế cho đến lúc anh phải tăng lên thật nhiều, cho đến
lúc anh phải xây những kho chứa mới để chứa những thứ của
mình. Và khi anh chết; và một cử nhân nào đó, với cổ áo dựng,
giảng cho đám tang của anh, không nghi ngờ gì. Và khi ông ta
làm thế, ông ta có thể đã nói…Họ treo cờ rũ, và nói, “Người anh
em yêu dấu của chúng ta, thị trưởng của thành phố này, bây giờ
đang ở trong cánh tay của Đấng Toàn Năng, bởi vì ông ấy là một
thành viên lớn của giáo hội. Ông ấy đã làm điều nầy điều kia, và
điều nọ.”

Kinh Thánh nói, “Người giàu ở nơi âm phủ đang bị đau đớn,
ngước mắt lên.” Hiểu không?

248 Và hãy nhớ, anh ta vẫn cònmuốn giữ nghề nghiệp của mình
trong hỏa ngục. Anh nhìn thấy La-xa-rơ, ở trong lòng của Áp-ra-
ham, và anh bảo, “Tổ phụ Áp-ra-ham ơi, hãy sai La-xa-rơ xuống
đây.” Vẫn còn gọi người là “tổ phụ.” Hiểu không?

Chàng đã lấy tri thức, và đến một giáo hội tri thức. Khi Ánh
Sáng giáng vào chàng, chàng đã khước từ Nó.

Nếu đó không phải là xu hướng hiện đại của ngày hôm nay,
tôi không biết nó là gì. Cho dẫu Đức Chúa Trời có chớp sáng
ngang qua lối nhỏ của họ đi nữa, Trụ Lửa hay có thể là bất cứ cái
gì; họ vẫn còn, với tri thức của họ, họ có thể giải thích Nó sai lạc,
và đi vớimột nhóm trí thức, vì địa vị xã hội.

249 Song Phao-lô đã ở trong địa vị xã hội rồi, với tri thức tuyệt
vời, một học giả vĩ đại dưới Ga-ma-li-ên, cánh tay phải của thầy
tế lễ thượng phẩm, đến mức mà ông đi đến với các thầy tế lễ
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và nhận những mệnh lệnh để bắt hết những người thánh quá
máu bỏ tù. Nhưng khi Ánh Sáng giáng trên lối đi của ông, và ông
thấy rằng cùng Trụ Lửamà đã dẫn dắt Y-sơ-ra-ên qua đồng vắng
chính là Chúa Jêsus Christ, ông đã bỏ tất cả những gì ông từng
biết. Ông đến với Sự Sống.

250 Anh em có thể gọi đời sống của người giàu có đó là một đời
sống xứng đáng với Phúc âmmà anh ta đã nghe không? Dù anh
là một người tin, anh em có thể gọi loại đời sống đó…Giữa vòng
nhữngngười tri thức và tiêu khiển, tối hômấyởđó trên…khimặt
trời lặn, tổ chức tiệc, và có lẽ một thầy tế lễ nào đó đang đứng
trên cao ở đó, đang cầu nguyện. Và ông có những trò tiêu khiển,
và người ăn xin đang nằm ở cổng dưới đó. Và ông cho người đó
bánh mì nướng, và nói về đức tin vĩ đại của ông mà ông có nơi
Đức Chúa Trời. Và trước rạng đông, sáng hôm sau, trước khi mặt
trời mọc, ông đã ở trong hỏa ngục. Đúng thế. Đó là những kẻ trí
thức của anh em.

251 Nhưng Phao-lô, khi Ánh Sáng giáng vào ông, chúng ta hãy so
sánh đời sống của ông và xem nó có xứng đáng không. Chuyện
gì đã xảy ra? Khi, Phao-lô, Ánh sáng giáng vào ông, ông đã quên
tất cả tri thức của mình và lánh khỏi nhóm trí thức đó, và ông
đã bước đi trong Thánh Linh của Chúa Jêsus Christ. Vinh quang
thuộc về Đức Chúa Trời! Với sự khôn ngoan như ông đã có, ông
thậm chí không hề dùng những từ ngữ to tát.

Khi ông đến giữa những người Cô-rinh-tô, ông nói, “Tôi
không bao giờ đến với anh em với sự khôn ngoan của con người.
Tôi không hề đến với anh em với những lời to tát, vì anh em sẽ
đặt đức tin của mình vào đó. Song tôi đến với anh em trong sự
đơn sơ, trong quyền phép sự sống lại của Chúa Jêsus Christ, để
đức tin của anh emsẽ ở tại đó.” Đó là sự sống.Hãyquan sát nó.

252 Ông đã không bao giờ sử dụng học thức của ông. Ông đã
không bao giờ bước đi với nhóm thông tuệ. Ông bước đi trong
Thánh Linh của Đấng Christ, khiêm nhường, vâng phục đối với
Lời của Đức Chúa Trời, khi Nó nghịch lại những giáo điều của
họ rất nhiều. Nhưng Phao-lô đã nhìn thấy Ánh Sáng và bước đi
trong Nó (đúng không?), để cho Sự Sống của Đấng Christ phản
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ánh Chúa Jêsus Christ với thời đại mà ông sống, để dân sự có thể
nhìn thấy Thánh Linh củaĐức Chúa Trời ở trong ông.

Và người khiêm nhường tin điều đó, thật nhiều, đến nỗi họ
thậm chí muốn mang những chiếc khăn tay vào. Họ lấy chúng
ra từ thân thể của ông. Và họ tin điều đó, đến mức mà, ông thật
là một tiêu biểu của Chúa Jêsus Christ như vậy, cho đến nỗi, bất
kỳ cái gì ông chạm đến, họ tin, được ban phước. Vâng. Thật là
một người kỳ diệu, dâng đời sống mình, sự giàu có của mình,
và mọi sự ông có! Học thức của ông; quên tất cả, để bước xuống
với những ngư dân, và những kẻ ăn xin và những kẻ không ra gì
trên đường phố, để cho những ánh sáng của ông phản ánh tình
yêu của Chúa Jêsus Christ.

Ông nói, “Tôi đã chịu đòn roi trên lưng, bốn mươi chín lần;
đừng làm khó cho tôi.” Ông cũng đã nói, “Tôi mang trong mình
những dấu vết của Chúa Jêsus Christ.” Con người bé nhỏ ấy trong
một tình trạng kinh khiếp giống như thế, ông nói, “Tôi mang
trong thân thể tôi những dấu vết của Chúa Jêsus Christ.” Thật
con người cao trọng nầy khác hẳn với tất cả các thầy tế lễ chung
quanh ông.
253 Và khi ông ở La-mã, và không có ai đứng bên cạnh ông. Và
họ đang xây nên một khối, để chặt lấy đầu ông, ở ngoài đó. Đó
là nơi mà nó đã kể điều đó. Ồ, chao ôi! Ông nói, “Hiện nay mão
triều thiên đã để dành cho ta, mà Chúa, là Quan Án công bình
sẽ ban mão ấy cho ta vào Ngày đó; và không những cho ta mà
thôi, nhưng bây giờ cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của
Ngài.” Đó là một đời sống xứng đáng với Phúc âm, hay là, một
con trai.
254 Ông đấu tranh cho Đấng Christ. Ông để cho Phúc âm phản
ánh qua ông. Trước khi ông làm điều đó, ông đi và học hỏi Phúc
âm. Ông đi xuống xứ Ả-rập và ở lại đó trong ba năm, và nhận lấy
CựuƯớc. Và đã được bày tỏ, bởi CựuƯớc, rằng Ngài là Chúa Jêsus
Christ. Và ông đã để Nó phản ánh qua ông, cho một nhóm người
khiêm nhường. Điều đó, ông, khi…Ông nói, “Tôi biết được no đủ
thể nào, và tôi cũng biết chịu đói và thiếu thốn thể nào.”

Một người có học thức giống như ông, và một học giả giống
như ông, đứng bên…với sự uyên bác từ Ga-ma-li-ên, một trong
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những giáo sư vĩ đại nhất đã có vào thời đó, và đứng cạnh kề với
thầy tế lễ thượng phẩm. Thưa anh em, ông có thể xứng đáng có
hàng triệu đô-la và có tất cả loại tòa nhà. Đúng thế. Nhưng ông
nói, “Tôi…”

255 Ông thậm chí không có gì ngoài một cái áo khoác. Và Đê-ma
đã nhìn thấy một người với một linh vụ giống như thế! Ti-mô-
thê Nhì, chương 3, ông nói, “Đê-ma đã lìa bỏ ta, và tất cả những
người khác, yêu mến thế gian hiện tại này.” Nói, “Khi ngươi đến,
hãy mang chiếc áo khoác đó ta đã để lại ở trên đó. Trời bắt đầu
lạnh.” Một người với một linh vụ như thế, mà có thể chỉ có một
cái áo choàng thôi sao? Vinhquang thuộc vềĐức ChúaTrời!

256 Nhắc tôi nhớ về Thánh Martin, khi ông đang cố đại diện cho
Phúc âm, và mọi thứ, trước khi ông được cải đạo. Trong—trong
Tiền giáo hội nghị Nicene, hay giáo hội nghị Nicaea, các Cha
Nicaea, trong lịch sử. Ngày nọ, ông đang đi qua các cổng thành ở
đó. Ông đến từ thành Tours, nước Pháp. Và có những người…Một
ông già nằm tại đó, hấp hối, không có quần áo. Và nhiều người
đi qua, mà đã có thể cho ông quần áo, và họ đã không làm. Họ
đi qua và làm ngơ ông già. Và Thánh Martin đã đứng đó và nhìn
thấy điều ấy. Họ nói ông…

257 Mỗi người lính có một—cómột người giữ để cho đôi ủng của
mìnhđược sáng. Và ôngđãđánhbóngđôi ủng củađầy tớmình.

Và ông cởi áo khoác ra, và lấy một con dao và cắt nó, một
nửa, làm đôi, bằng thanh gươm của ông. Quấn ông già lại trong
đó, nói, “Cả hai chúng ta có thể sống.”

Ông về nhà và đi ngủ. Nằm tại đó, nghĩ về ông già đã kêu
khóc. Lập tức, Điều gì đó đánh thức ông. Ông nhìn. Đứng trong
phòng, ở đó Chúa Jêsus Christ đang đứng cũng được quấn trong
một mảnh vải cũ giống như mảnh vải mà ông đã gói ông già.
Phán, “Hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những
người hènmọn nhất nầy, ấy là các ngươi đã làm cho chínhmình
Ta vậy.” Đó là một đời sống xứng đáng với Phúc âm. Anh em biết
ông, cũng đã đóng ấn đời sống như thế nào, phải không?

258 Hãy nhìn Polycarp, đứng lên vì phép báp-têm trong Danh
Chúa Jêsus, chống lại giáo hội Công giáo La-mã. Và họ đã đưa
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ông lên giàn thiêu; phá đổ nhà tắm và thiêu cháy ông. Hãy nhìn
Irenaeus, những người còn lại trong họ, đã chịu khổ vì cứu cánh
này. Đó là những đời sống xứng đáng.
259 Hãy xem những gì Phao-lô đã nói trong Sách Hê-bơ-rơ,
chương 11. Nói, “Họ đã bị cưa xẻ, kéo ra từng phần; bị lưu lạc rày
đây mai đó, mặc những da chiên và da dê, và ở trong sa mạc, và
bị thiếu thốnmọi đường và đại loại như vậy; những đời sốngmà
thế gian này không xứng đáng cho họ ở.” Anh em đấy. Đời sống
đó xứng đáng với Phúc âm. Bao nhiêu người của tôi và của các
anh emsẽđứng trongNgàyPhánxét, với nhữngngười như thế?
260 Hãy nhìn Phao-lô bây giờ. Chúng ta sẽ đi tiếp. Ông đứng lên
vì Phúc âm, để Chúa Jêsus tuôn chảy qua ông rất nhiều. Cho dù
thế nào đi nữa, điều gì, bất kể người nào nghĩ gì về điều đó. Ở đó,
thầy tế lễ thượng phẩm, ồ, ông đã đi và để bị chém đầu, vì Nó.
Ông là đại diện xứng đáng của Phúc âm. Hãy để cho…Hãy nhìn
tại đó. Bất chấp người ta nghĩ gì, ông để cho dòng Sự sống Đời
đời tuôn chảy qua ông, nhiều đếnmức ông nói, “Tôi muốn chính
mình bị dứt bỏ lìa khỏi Đấng Christ, vì các anh em tôi.”

Bây giờ anh em biết anh em làm những gì khi anh em có Sự
sống Đời đời không? Đó là câu hỏi của anh em. Đó là câu trả lời
của anh em. Anh em có thể lấy phía tri thức; hay, lấy phía Này,
nếu anh em thực sự có Sự sốngĐời đời. Đó là những gì xảy ra.
261 Đó là những gì xảy ra. Phao-lô, sẵn sàng dứt bỏ lìa khỏi Đấng
Christ, để cho những người của ông…Những người mù lòa, dốt
nátmà khôngmuốn nghe Phúc âm của ông!

Tôi nghĩ, xấu hổ cho chính bản thân mình. Tôi sẵn sàng từ
bỏ họ, vì họ không lắng nghe tôi. Tôi cảm thấy mình ăn năn. Và
tôi đã ăn năn. Hiểu không?
262 Chú ý. Cho dẫu những người khác nghĩ gì, đây là một kiểu
đời sống xứng đáng với Phúc âm.

Bây giờ tôi sẽ kết thúc.
263 Người giàu có, giống như hầu hết chúng ta ngày hôm nay, đã
ngăn chặn và khước từ Lời Sự Sống, và trở nên thành viên của
giáo hội; và tỏ cho thấymột đời sống,mà chứngminh trong Kinh
Thánh, là không xứng đáng với Phúc âm mà anh được yêu cầu
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nhận lãnh. Đúng không? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Làm thế
nào Phúc âm có thể tỏa sáng qua bóng tối giống như thế, bác bỏ
quyền phép của Đức Chúa Trời?

264 Vậy thì, cách duy nhất để sốngmột đời sống xứng đáng, là để
cho Đấng Christ và Lời Ngài (mà, Ngài là Lời) phản ánh chính Nó
thật hoàn hảo trong anh em cho đến nỗi Đức Chúa Trời chứng
thực những gì Ngài đã phán trong Lời. Vì, Đấng Christ đã chết để
Ngài có thể dâng chính Ngài trước Đức Chúa Trời, một Của Lễ.
Và Nó trở lại trong hình thức của Chúa Thánh Linh, để phán ảnh
chính Ngài qua dân sự của Ngài, để tiếp tục công việc của Ngài;
phản ảnh chính Ngài qua anh em, để làm ứng nghiệm Lời được
hứa của Ngài trong những ngày tương lai này.

Giống như Giăng Báp-tít đã nghe, khi ông nghe Đấng Christ
đến. Và Đấng Christ bước ra vào dòng nước. Và Giăng nói, “Kìa
Chiên Con của Đức Chúa Trời.”

Không một ai khác nhìn thấy Nó. Nhưng ông đã nhìn thấy
Nó, Ánh Sáng đó giáng xuống từ Trời, giống như chim bồ câu. Và
một Tiếng kêu lớn, “Nầy là Con yêu dấu của Ta trong Con Ta vui
lòng ngự.” Ông đã nhìn thấy Nó đến.

Và Chúa Jêsus bước vào dòng nước, Em-ma-nu-ên, trước
một—một thầy giảng được cho là người có quan điểm cực đoan.
Bước xuống nước, trước dân chúng, và phán, “Ta muốn chịu
phép báp-têm của ngươi.”

265 Giăng thưa, “Lạy Chúa, tôi cần Ngài làm báp-têm cho. Tại
sao Ngài đến với tôi?” Mắt cả hai người gặp nhau, một vị tiên tri
và Chúa của người. A-men. Anh em có thể…Tôi…Tôi chẳng thích
đứng và quan sát điều ấy sao? Thấy đôi mắt sâu thẳm, nghiêm
nghị của Giăng nhìn xuống và thấy đôi mắt sâu thẳm, nghiêm
nghị của Chúa Jêsus; anh emhọ với nhau, về xác thịt.

266 Chúa Jêsus phán, “Hỡi Giăng, bây giờ hãy làm đi, vì chúng ta
nên làm trọn điều đó. Chúng ta là Sứ điệp của thời đại nầy. Phần
chúng ta phải làm trọnmọi sự công bình.”

267 Giăng nghĩ, “Vâng, Ngài là Của Lễ. Của Lễ phải được rửa sạch
trước khi Nó được dâng lên.” Rồi ông nói, “Hãy đến.” Và ông đã
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làm báp-têm cho Ngài. A-men. Nói cách khác, “Phần chúng ta
làm trọn tất cả sự công bình.”

Chúa Jêsus, biết rằng người đó là chân chính, phán, “Chưa
từng có một người nào được sanh bởi người đàn bà, giống như
người. Người còn hơn làmột đấng tiên tri; các ngươi có thể nhận
lãnh điều đó, đây còn hơn là một đấng tiên tri.” Và Chúa Jêsus,
nhìn vào lòng ông, và biết điều đó. Anh em cô cậu của chínhNgài
đã gặp Ngài ở đó, mặt đối mặt.
268 Giăng nói, “Lạy Chúa, tôi cần phải được Chúa làm phép báp-
têm. Mà sao Ngài lại đến cùng tôi?”
269 Ngài phán, “Bây giờ cứ làm vậy đi, hỡi Giăng. Nhưng, nên
nhớ, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc mà Đức Chúa Trời
đã hứa. Và Ta là Của Lễ. Ta phải được thanh tẩy trước khi được
dâng lên.” Ồ, chà! Chao ôi!
270 Và, ngày hôm nay, khi Ánh Sáng chiều tối đang tỏa sáng, thì
có người nào tâm trí tỉnh táo mà không thể nói (bất kỳ học giả
Kinh Thánh nào, nhìn vào Kinh Thánh, đều biết) đây là thời sau
rốt. Thế thì, phần chúng ta có nhiệm vụ làm sụp đổ những bức
tường lớn này, hay tránh xa khỏi những điều này, và đi vào trong
sự công nghĩa của Chúa Jêsus Christ trong thời sau rốt này, và
nhận lấy Ấn chứng của Đức Chúa Trời trước khi ma quỷ cho
chúng ta dấu hiệu của con thú. Ồ, chao ôi. Vâng.
271 Hãy cầu xin Đức Chúa Trời để cho Ánh Sáng của ngày nay
dấy lên trong anh em, hãy là một đầy tớ thuận phục của Đức
Chúa Trời. Và rồi để cho bông trái của Thánh Linh lưu lại trong
đời sống của anh em. Và đó là một đời sống xứng đáng với
Phúc âm.
272 Cho tôi nói điều này, để kết thúc. Cách duy nhất, cách duy
nhất mà anh em có thể sống một đời sống mà xứng đáng của
Phúc âm, là để cho Chính Phúc âm, từng chút Phúc âm, đi vào
trong anh em và phản ánh những lời hứa của Ngài trở lại, làm
cho chúng được chứng thực. Hãy để Chúa sống trong anh em, để
chứng thực những lời hứa của thời đại này.

Đúng như Giăng, như Chúa Jêsus đã phán với Giăng, “Hỡi
Giăng, bây giờ cứ làm đi. Đúng thế. Nhưng chúng ta là những
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sứ giả của thời đại nầy, và chúng ta phải làm cho trọn mọi việc
công bình.”

Và nếu chúng ta là những người Cơ-đốc của thời đại này,
chúng ta hãy tiếp nhận Chúa Jêsus Christ vào lòngmình. Và Ngài
là Lời. Đừng chối bỏ bất kỳ Lời nào. Hãy nói, “Đó là Lẽ thật.” Và
đặt Nó vào trong lòng anh em, hãy xembông trái của Thánh Linh
trên anh em, và làm trọnmọi lời hứamà Ngài đã làm trong Kinh
Thánh. Chúa muốn làm ứng nghiệm Lời Ngài, và Ngài không có
bàn tay nào ngoài đôi tay của tôi và của anh em. Ngài không có
đôi mắt nào ngoài đôi mắt của tôi và của anh em. Ngài không có
lưỡi nào ngoài lưỡi của tôi và của anh em. “Ta là Gốc Nho. Các
ngươi là nhánh.” Các nhánh sinh ra bông trái. Gốc Nho cấp năng
lượng cho nhánh. Đó là đời sốngmà xứng đáng.
273 Lời cầu nguyện của tôi là, cho những anh chị em nghe trên
ra-đi-ô hay trên…trên xứ nghe băng ghi âm, và những ai đang
hiện diện. Cầu xin Đức Chúa Trời của mọi ân điển, của Thiên
đàng, chiếu sáng Thánh Linh phước hạnh của Ngài trên tất cả
chúng ta, hầu cho chúng ta, từ đêm này, từ giờ trở đi, có thể sống
một đời sống mà Đức Chúa Trời sẽ phán, “Ta lấy làm đẹp lòng.
Hãy đi vào sự vui mừng Đời đời đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi
dựng nên thế gian.” Hãy để Đức Chúa Trời của Thiên đàng ban
những ơn phước củaNgài trên tất cả anh chị em.
274 Tôi nguyện xin Đức Chúa Trời sẽ ban phước những người
nữ các chị, tối nay, mà để tóc ngắn, trong cách như vậy mà các
chị em sẽ thấy, và lánh xa khỏi xu hướng hiện đại này của thời
đại này, và nhận ra rằng Kinh Thánh nói rằng chị em không nên
làm điều đó. Và nếu chị em mắc tội mặc những bộ đồ vô đạo
đức, để Chúa của Thiên đàng sẽ trải ân điển của Ngài trong lòng
chị em, hầu cho chị em sẽ không bao giờ làm điều đó lần nữa,
để chị em không bao giờ phạm tội như vậy lần nữa. Nguyện xin
Chúa Thánh Linh thật sự mở điều đó cho anh chị em và tỏ cho
anh chị em thấy. Nguyện xin anh chị em, chưa có phép báp-têm
bằng Chúa Thánh Linh…
275 Xin cho đàn ông các anh mà đã có vợ, và để cho họ làm chủ
nhà và dắt anh em đi quanh quẩn, xin Chúa trên Trời ban cho
anh em ân điển để đặt chân anh em xuống và đem người nữ đó



74 LỜI ĐƯỢC GIẢNG

trở lại trong đầu óc tỉnh táo, vâng, và nhận ra rằng đó là địa vị
của anh em trong Đấng Christ. Không phải là ông chủ, bây giờ,
nhưng anh em là người đứng đầu trong nhà. Hãy nhớ, thậm chí
nàng không có trong sự sáng tạo nguyên thủy. Nàng chỉ là một
sản phẩm phụ ra từ anh em, được Chúa ban, cho anh em, để
chăm sóc anh em, giữ cho quần áo của anh em sạch sẽ và lo sửa
soạn những bữa ăn của anh em, và vân vân. Nàng không phải là
nhà độc tài của anh em.
276 Phụ nữ ngườiMỹ các chị chạy loanh quanh với gươngmặt tô
vẽ dày cộm của mình, và vênh mũi lên trời (trời mưa, sẽ làm chị
em chết đuối), và rồi nghĩ mình là loại nhà độc tài nào đó. Anh
em là, với một người yếu đuối nhu nhược, nhưng không phải là
con trai thật của Đức Chúa Trời. Đúng.
277 Nguyện xin Đức Chúa Trời ban cho đàn ông các anh ân điển,
như các con trai của Đức Chúa Trời, để ngưng đi điều vô lý như
thế. Đúng vậy. Nguyện xin Chúa ban ơn cho anh em, để quăng đi
những điếu thuốc lá, chấm dứt nghe những trò đùa bẩn thỉu, tất
cả những thứ vô nghĩa đó. Chúng ta hãy là những con trai của
Đức Chúa Trời, để chúng ta có thể bước đi trong một đời sống
xứng đáng với Phúc âm.

Và người nào đó đi xuống đường, nói, “Nếu đã từng có một
người Cơ-đốc, thì chính là người ấy. Đó là người mà Đức Chúa
Trời thật sự bày tỏ chính Ngài qua người, và người đó là Cơ-đốc
nhân thực sự, bao giờ cũng là một Cơ-đốc nhân. Anh có thể nghĩ
nàng trông lạc hậu. Nàng làmột quý cô đích thực.” Thế đấy.
278 Hãy là Cơ-đốc nhân có tiếng tốt, vì chúng ta là những khách
lạ ở đây. Đây không phải là Nhà của chúng ta. Nhà chúng ta thì
ở Trên. Chúng ta là những con trai và con gái của Vua, thuộc về
Nhà Vua. Chúng ta hãy sống-…để đời sống của chúng ta là một—
một đời sống có tiếng tốt. Chúng ta hãy sống-…sốngmột đời sống
mà sẽ tôn cao điều mà chúng ta tuyên bố là: một Cơ-đốc nhân.
Và nếu anh chị em không thể sống kiểu đời sống đó, thì đừng gọi
mình là Cơ-đốc nhân, vì anh chị em chỉ mang lại sự sỉ nhục cho
Cứu Cánh.
279 Cảm ơn anh chị em, dân sự, đang ngồi ở đây, buổi tối trời
nóng nực này. Tôi tin rằng sẽ không có một người nào trong anh
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em sẽ bị hư mất, vào Ngày đó. Tôi—tôi—tôi tin rằng anh chị em
và tôi, cùng nhau, sẽ tìm thấy ân điển trước Đức Chúa Trời, hầu
cho tôi sẽ có thể luôn luôn ủng hộ cho điều nào là Lẽ thật, không
bao giờ làm tổn thương anh chị em, nhưng không bao giờ không
nói thẳng với anh chị em. Hiểu không? Nếu tôi không làm như
vậy, tôi sẽ không phải là loại người cha tốt, nếu tôi để cho bọn trẻ
của tôi làm bất cứ điều gì. Tôi sẽ chỉnh sửa chúng. Tình yêu nào
cũng sẽ làm điều đó. Tình yêu là sửa trị. Tôi nhớ anh đã viết cho
tôi mẩu ghi chú ấy, ngày đó, Pat à. Tôi vẫn còn giữ nó. Và tình yêu
là sửa trị. Kinh Thánh nói vậy. Và nếu nó không đúng, đó là lý do
Đức Chúa Trời sửa trị chúng ta. Ngài yêu thương chúng ta.
280 Xin cho chúng ta sống một đời sống, từ nay trở đi, mà xứng
đáng, với sự ngọt ngào và êmdịu. Đừng để ý, nói, “Ồ, Chúa phước
hạnh, tôi biết nàng đã có điều Đó. Nàng nói tiếng lạ. Nàng nhảy
trong Thánh Linh.” Điều đó được lắm. Nhưng nếu nàng không có
bông trái của Thánh Linh, thì Thánh Linh không có ở đó. Nàng
chỉ giả mạo loại cảm xúc nào đó, hay điều gì đó, vì Chúa Thánh
Linh chỉ có thể sống đời sống của bông trái Thánh Linh. Đó là
cách duy nhất Ngài có thể làm.
281 XinChúabanphước anh em. Chúng ta hãy cúi đầu,một lát.

Xin để…Đức Chúa Trời, chiếu Ánh Sáng của Ngài trong ngày
sau rốt này, Ánh Sáng đó đang đặt ở đây trước tôi, Kinh Thánh
của Ngài; và bức hình của những Thiên sứ này, Ánh Sáng bí mật
này trong hình dạng của một kim tự tháp, mà thậm chí những
nhà khoa học không biết thế nào Nó đã có ở đây. Họ không thể
giải thích Nó. Nhưng, Cha ôi, chúng con biết ơn. Ngài đã bảo cho
chúng con, nhiều tháng trước khi nó xảy ra, và chúng con biết
ơn Ngài.
282 Xin để những người, mà được xưng bởi Danh Ngài, ra khỏi
tội lỗi, sự vô tín, đêmnay, Chúa ôi. Xin cho, khi…con phải nói thật
khắc nghiệt chống lại những chị em của chúng con, không phải
vì con không yêu thương họ, Chúa ôi, nhưng con không muốn
thấy ma quỷ quấn lấy họ cho đến lúc họ gục chết, một trong
những ngày này, và rồi cố gắng gặp Ngài trong loại tình trạng
đó, sau khi nghe Lẽ thật của Đức Chúa Trời, như thế này. Xin
cho họ cảm thấy rằng họ mang nợ điều ấy với chính mình, để
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đi tra xét lời Kinh Thánh, và thấy điều đó đúng không. Rồi quỳ
xuống trên đầu gối mình, và nói, một cách chân thành, “Lạy Đức
Chúa Trời, đó có phải là Lẽ thật không?” Thế thì đó sẽ là tất cả
sự cần thiết, Chúa ôi, nếu họ chân thành về điều đó, vì Lời Ngài
là Lẽ thật.
283 Dân sự đã ngồi. Nhiều người trong họ, có thể, có những điều
làm họ tổn thương. Nhưng Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã
phán với họ, và họ ngồi yên và lắng nghe. Thì giờ đã trễ. Thì giờ
đã trễ vào chiều tối, và cũng trễ vào thời đại mà chúng con đang
sống. Mặt trời đang lặn. Thế giới đang nguội lạnh dần. Đức Chúa
Trời ôi, sự tối tăm sẽ lặn đi chẳng bao lâu nữa, và rồi sự hiện Đến
của Chúa, để đemHội thánh của Ngài đi. Thật chúng con cảm ơn
Ngài vì điều này biết bao, Chúa ôi!
284 Chúng con cầu nguyện giờ này đểNgài sẽ ban phước chomỗi
người trong sự Hiện diện Thiêng liêng. Mỗi người nghe băng ghi
âmnày, Chúa ôi, trên khắp thế giới, xin chohọ tránhxanhững tín
lý cũ và các thứ, và đến vàhầu việcĐức ChúaTrời hằng sống, đến
và đầu tư vào Nó, làm giống như nữ hoàng phương Nam đã làm.
Nàng đến, nàng mất ba tháng để đến nơi một người tiêu biểu
cho Chúa Jêsus Christ, hay Đức Chúa Trời của Thiên đàng; Sa-lô-
môn. Chúa Jêsus phán, “Người từ nơi cùng trái đất, đến nghe lời
khôn ngoan Sa-lô-môn, mà nầy có một người tôn trọng hơn vua
Sa-lô-môn ở đây.” Và chúng con biết “người tôn trọng hơn Sa-lô-
môn” hiện giờ ở đây, Chính Chúa Thánh Linh lớn có mặt tại đây,
đang làm việc qua dân sự. Chúng con thật biết ơn Ngài vì điều
này, Cha ôi. Con cầu xin phước hạnh bây giờ.
285 Xin ban phước cho mục sư yêu dấu của chúng con, Anh
Neville. Lạy Chúa, khi con—khi con nhìn anh và nghĩ về những
lao khổ về yêu thương của anh, lòng con thật cảm động. Con yêu
mến anh. Thấy anh khi anh nhìn vợ và các con nhỏ của anh,
con—con cầu xin, Đức Chúa Trời ôi, để Ngài sẽ bổ sức cho anh.
Xin ban cho anh lòng can đảm. Xin ban phước cho anh trong
nhiều, nhiều năm hầu việc nữa, trong cánh đồng gặt vĩ đại nầy
mà chúng con ở trong.
286 Xin ban phước cho tất cả những anh em mục sư truyền đạo
đang ngồi đây tối nay. Nhiều người trong họ là những khách
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viếng thăm từ những nơi khác. Con nguyện xin Ngài sẽ ở cùng
với họ ở đó, Junie và Anh Ruddell, và những người quý báu kia
là những giáo hội chị em với hội thánh này ở đây, đang đứng
và nắm giữ Áng Sáng Phúc âm trong những phần khác nhau của
những thành phố chung quanh, vì cùng Ánh Sáng này, tranh đấu
vì Nó. Cảm ơn Ngài vì những người này, Chúa ôi. Xin khích lệ
họ. Và ban ơn cho họ để chịu đựng những cơn thử thách lớn và
những điều xảy đến trên đất để chứng minh tất cả những Cơ-
đốc nhân.
287 Xin chữa lành những người đau ốm và khốn khổ, Chúa ôi.
Xin ở cùng chúng con qua suốt tuần sắp đến này bây giờ. Ban
cho chúng con sự cam đảm. Cầu xin những bài học trường Chúa
nhật vở lòng, thân thuộc của ngày nay không bao giờ rời khỏi
lòng họ. Xin cho họ suy gẫm, ngày và đêm. Xin ban cho những
ơnphướcnày, Cha ôi. Con cầu xin điều đó, trongDanhChúa Jêsus
Christ. A-men.
288 Anh chị em có yêu Ngài không? [Hội chúng nói, “A-
men.”—Bt.] Anh chị em có tin Điều đó không? [“A-men.”] Chúng
ta hãy hát bài hát hay của chúng ta lần nữa, “Tôi yêuNgài, tôi yêu
Ngài,” khi chúng ta liên kết chính mình với nhau. Chị Ungren ở
đâu? Chị có mặt tại đây không, một người trong họ, hay chị chơi
đàn piano, một trong các chị ở đây? Tôi không thấy. Vâng, chị
đây rồi, chị ấy ở đây. Đúng vậy.
289 Tôimuốn, tối nay, với tất cả sự quan tâm, nhưng tôi đã không
thấy Anh Ungren. Tôi muốn anh ấy hát cho tôi, tối nay bài, Lớn
Bấy Duy Ngài! Tôi đoán anh ấy đã đi về nhà. Hiểu không? Tôi đã
nghe bài hát đó sáng nay, và tôi chắc chắn thật biết ơn điều đó.
Chà, ồ, chao ôi! Bài hát ấy cứ vang lên qua lòng tôi. Và tôi—tôi—
tôimuốn nghe anh ấy hát bài Lớn Bấy DuyNgài!
290 Bây giờ chúng ta hãy hát bài Tôi Yêu Ngài, mọi người, cùng
hát với nhau. Bây giờ cứ nhắm mắt lại. Và chúng ta hãy ngước
lên với Ngài bây giờ, thưa, “Lạy Chúa, nếu có điều gì thuộc về xác
thịt này ở trong con, xin hãy cất nó ra khỏi, ngay bây giờ. Xin lấy
nó ra.” Và anh chị em, ở bên ngoài, nghe băng ghi âm này, khi
anh chị em nghe bài hát nầy, thế thì, hãy hát với chúng tôi, ngay
trong ghế mình đang ngồi.
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Nếu có điều đó, nếu anh em bị định tội bởi Lời, nếu anh chị
em không nghĩ Đó là Lời, hãy tra xem Kinh Thánh, xem thử Nó
đúng không. Nó thích hợp cho anh chị em. Nó có nghĩa Sự Sống
hay sự chết.

Và rồi trong khi chúng ta hát bài hát này, nếu có sự ham
muốn xác thịt trong đời sống anh chị em, mời anh chị em giơ tay
lên, trong ghế của mình? Bảo các con và vợ của anh em đưa tay
họ lên, những người yêu dấu của anh em ngồi quanh anh em.
Hãy hát Tôi Yêu Ngài, và dâng đời sống mình cho Ngài. Nói, “Xin
tẩy sạch con, Chúa ôi, hết mọi điều ác.”

Trong lúc chúng ta hát bây giờ, xin chúng ta hãy đứng.

Tôi yêu Ngài, tôi…

Lạy Chúa Jêsus, con cầu nguyện để Ngài sẽ chữa lành dân sự,
những người nầy sẽ mang những chiếc khăn tay này. Con chúc
phước cho họ, trongDanh Chúa Jêsus Christ. A-men.

Và đã mua chuộc sự cứu rỗi tôi
Trên cây Thập tự.

291 Bây giờ, thật ở trong ơn phước lớn lao này! Xin cứ tiếp tục
chơi bài đó, thưa chị. Cứ nhắmmắt lại và suy nghĩ, một phút lúc
này. Chúng ta hãy cầu nguyện, trong lòng, “Lạy Chúa Jêsus, xin
tra xét con. Con có thực sự yêu Ngài không? Ngài đã phán, ‘Nếu
các ngươi yêumến Ta, các ngươi sẽ giữ những điều Ta phán. Nếu
các ngươi yêumến Ta, các ngươi sẽ giữ Lời Ta.’” Và rồi trong lòng
anh chị em, hãy nói, “Lạy Chúa, xin cho con giữ Lời Ngài. Xin để
con giấu Nó trong lòng, không bao giờ phạm tội chống lại Ngài,
đó là, không tin bất cứ điều gìmàNgài đã phán.”
292 Bây giờ trong lúc chúng ta hát Tôi Yêu Ngài, chúng ta hãy bắt
tay với người nào đó gần chúng ta. Chỉ với qua, nói, “Xin Chúa
ban phước cho anh, anh, hay chị.” Thật im lặng lúc nầy.

“Tôi…” Xin Chúa ban phước cho anh, thưa anh. “Tôi…” Xin
Chúa ban phước cho chị, thưa chị. Xin Chúa ban phước cho chị,
chị ơi. Xin Chúa ban phước cho anh. Xin Chúa ban phước cho chị,
chị ơi. “Và mua-…” Xin Chúa ban phước cho chị, chị ơi. Xin Chúa
ban phước cho anh. Xin Chúa ban phước cho anh. Xin Chúa ban
phước cho anh. “…trên cây thập tự.”
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293 Bây giờ chúng ta hãy đưa tay lên với Ngài.

Tôi—tôi yêu Ngài
Bởi vì…

Ngoài ra, có điều gì đó, anh emmuốn làm không? Muốn anh
em bãi nhóm.

…tôi
Và đã mua sự chuộc sự cứu rỗi tôi
Trên cây Thập tự.

294 Anh chị em có yêu Ngài không? [Hội chúng nói, “A-
men.”—Bt.] Ngài há chẳng tuyệt diệu sao? [“A-men.”] Tôi cầu
nguyện cho mỗi một người trong anh chị em, hỡi các con. Ích
gì cho tôi để đứng ở đây và nói những điều này nếu tôi, trong
lòng tôi, tôi không nghĩ nó sẽ giúp ích cho anh chị em? Khi mà,
tôi mệt mỏi và kiệt quệ. Tôi thật sự hầu như không thể đứng
tại đây. Chân tôi đang bị đau. Và giày của tôi, tôi đã đứng trong
chúng cho đến lúc mồ hôi đầm đìa ở trong đó, và mọi thứ, cho
đến nỗi chân tôi sưng phồng. Và tôi rất mệt! Tôi không còn là,
trẻ con nữa. Và tôi đã giảng những bài giảng dài ba hay bốn giờ,
và cầu nguyện cho người đau, và đi cả ngày và đêm. Tại sao tôi
muốn đứng tại đây, làm điều đó?

Anh chị em biết, suốt ba mươi năm này, nếu đó là vì được
quần chúng ưa chuộng, tôi đã tránh điều đó. Anh chị em biết tôi
không lấy tiền. Anh chị em biết điều đó. Tôi không lấy. Tôi đã nói
cho anh chị em điều gì nhơn Danh Chúa mà không ứng nghiệm
chăng? Anh chị em biết điều đó là đúng.

Tôi yêu thương anh chị em. Chính vì tình yêu của Đức Chúa
Trời ở trong lòng tôi dành cho mỗi người trong anh chị em. Tôi
ước gì mình có thể…Tôi ước ao tôi có thể đứng trước Đức Chúa
Trời, và nói, “LạyĐứcChúaTrời, hãy để cho—để cho—để cho con
giúp họ. Xin để cho—để cho con làm điều này.” Tôi không thể làm
điều đó.Mỗi người phải đứng cho chính họ. Hiểu không?
295 Tôi—tôi—tôi tin tất cả chúng ta sẽ được cất lên bây giờ, một
trong những ngày này. Và nếu chúng ta chợt ngủ trước thời gian
đó, tôi được cất đi khỏi anh em, hãy nhớ, tôi sẽ gặp anh em tại Đó.
Tôi biết Nó ở đó. Chính những khải tượng đã bảo cho anh emmọi
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điều, là hoàn hảo, đã ứng nghiệmđúng nhưNgài đã phán. Không
một ai, suốt những nămnày, ở đây từng có thể nói rằng tôi đã bảo
cho anh em điều gì mà không ứng nghiệm ngoài những điều đã
xảy ra. Cả thế giới, biết điều đó. Anh em không bao giờ nhìn thấy
trên bục, ngoài những gì được bảo mọi người chính xác Lẽ thật.
Hiểu không? Nó luôn là như vậy. Đức Chúa Trời không hề thay
đổi đó đã để cho tôi nhìn qua bứcmàn thời gian. Tôi đã nhìn thấy
những người nữ và những người nam giang cánh tay ra và ôm
choàng lấy tôi, nói, “Ồ, Anh Branham.”

296 Tôi—tôi thật sự không thể ngồi. Vì vậy, nếu tôi có mệt, tôi
cũng đi, dầu sao đi nữa. Lưng tôi bị đau. Và tôi, mỗi ngày…Tôi—
tôi—tôi đã năm mươi bốn tuổi rồi. Anh em biết, anh em bị đau
thêmmỗi ngày.

Lời cầu nguyện của tôi là, “Chúa ôi, xin giữ vững con lại với
nhau. Giữ con với nhau, để rao giảng Lời, đứng trên Lẽ thật đó,
cho đến lúc con nhìn thấy con trai của con, Joseph, đủ khôn lớn,
và được đầydẫyThánhLinh; con có thể lấy quyểnKinhThánh cũ
sờn rách này, và đặt Nó trong tay nó, và nói, ‘Hỡi con, hãy mang
Nó cho đến cuối đờimình. Đừng bao giờ thỏa hiệp vềNó.’”

297 Tôi nghĩ có lẽ Billy sẽ giảng Phúc âm. Đức Chúa Trời không
hề kêu gọi nó.

Nhưng tôi tin, Joseph, thậm chí nó là một cậu bé, tôi tin Đức
Chúa Trời đã kêu gọi nó. Đó là lý do những đứa trẻ không hòa
đồng với nó, nó là một nhà lãnh đạo. Và tôi—tôi—tôi biết rằng
Đức Chúa Trời đã kêu gọi nó. Tôi muốn huấn luyện nó trong
đường lối của Lời, đường lối của Lời Chúa, để nó sẽ không bỏ
quên Lời đó. Tôi muốn làm điều đó, chính tôi, nếu Đức Chúa
Trời muốn. Và khi tôi già và ngồi phía sau, và có thể nhìn thấy
nó ở đó, đứng trên bục giảng, nói, “Cũng chính Phúc âm này,
cha tôi đã đứng lên. Ông đang ngồi tại đó, già và tiều tụy, tối nay.
Nhưng tôi muốn thế chỗ của ông và làm thay công việc của ông,
đứng ở đó.”

298 Rồi tôi sẽ ngước lên, và nói, “Lạy Chúa, xin để cho đầy tớ của
Ngài ra đi trong bình an.” Đó là những gì tôi muốn thấy, thật
nhiều. Cho đến khi điều đó đến…
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299 Thế thì chuyện gì xảy ra nếu tôi lớn lên trong một thế hệ
khác? Tôi không thể. Tôi phải đến với thế hệ này. Tôi phải đứng
với anh chị em. Anh chị em là những người tôi phải đứng lên
cho, và kể lại chuyện trước Đức Chúa Trời, của Phúc âm mà tôi
rao giảng. Anh chị em nghĩ tôi có thể đứng tại đây và cố vặn vẹo
anh chị em, từ Điều gì đó mà tôi nghĩ là đúng không? Tôi khích
lệ anh chị em đi làm Điều đó. Nhưng tôi biết rằng, khi nó sai,
tôi muốn đưa anh em ra khỏi đó, vào trong những gì là đúng.
Thực sự, từ tấm lòng mình, Đức Chúa Trời làm chứng cho tôi, tôi
yêu thương anh chị em, mỗi người, với tình yêu Cơ-đốc Thiêng
liêng, chân thật. Xin Chúa ban phước cho anh chị em. Xin cầu
nguyện cho tôi.
300 Tôi không biết tương lai tôi nắm giữ điều gì, nhưng tôi biết
Đấng đang nắm giữ tương lai tôi, vì vậy tôi yên nghỉ trong
điều đó.
301 Tôi giao lại, bục giảng này cho một người mà tôi có sự tin
cậy tuyệt đối, như một đầy tớ của Chúa Jêsus Christ, mục sư của
chúng ta, Anh Neville. 
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