
ĐỢT XUẤT HÀNH THỨ BA

 Mọi sự đều có thể được, chỉ tin mà thôi.

Chúng ta hãy cúi đầu giờ này để dâng lời cầu nguyện. Với đầu
chúng ta cúi xuống, tôi tự hỏi có nan đề đặc biệt nào muốn được
biết trước Chúa không. Cứ đưa tay lên và, cứ dưới tay mình, cứ
trình nan đề của anh chị em.

2 Lạy Cha Thiên thượng, chúng con biết ơn vì điều này, một
lần nữa chúng con được nhóm lại với nhau, bên phía này của
cõi Vĩnh hằng. Và sáng hôm nay chúng con đang trông mong
được làmmới lại sức lực đến từ Cha, để ban cho chúng con lòng
can đảm vì chặng hành trình còn nằm phía trước. Chúng con
nhóm lại như dân Hê-bơ-rơ đã làm vào những buổi sáng sớm,
để lượm ma-na được sắm sẵn cho họ qua đêm, để nuôi sống họ
suốt ngày sắpđến. Chúng connhómnhau lại vìMa-na thuộc linh,
sánghômnay, ban cho chúng con sức lực cho cuộc hành trình.

3 Dưới mỗi cánh tay đã giơ lên ấy, Ngài biết tất cả những gì
họ cần, Chúa ôi. Và con dâng lời cầu nguyện, cùng với họ, trước
Ngài, để Ngài sẽ cung cấpmọi nhu cầumà họ cần. Xin chữa lành
những người đau ốm và bịnh tật, Chúa ôi. Chúng con biết Ngài là
Đức Chúa Trời, và có thể làm được mọi sự, và đã hứa làm chúng
nếu chúng con có thể thật sự làm như bài hát đã bảo chúng con,
Chỉ Tin Mà Thôi, và như chúng con đã nghe những lời đầy vinh
hiển, Bước Đi Và Trò Chuyện Với Vua.

4 Giờ này, lạy Cha, là Chúa Trời, xin ban phước cho Lời Ngài
khi Nó được rao ra sáng nay, và xin cho Nó tìm thấy chốn nghỉ
yên của Nó trong lòng chúng con, để Nó có thể đem lại những
điều chúng con cầu xin, Cha ôi. Chúng con cầu xin trong Danh
Chúa Jêsus. A-men.

Xin mời ngồi. Cám ơn, chị.

5 Tôi tin có lời đã chép rằng, “Tôi vuimừng khi người ta nói với
tôi rằng, ‘Chúng ta hãy đi đến nhà của Chúa.’”
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6 Rời Hot Springs, ngày hôm qua, Anh Moore nói, “Anh
Branham,” nói, “anh, sao anh không lái xuống, Texas, và ở với
tôi tại hội đồng ở dưới đó,” nói, “nghỉ ngơi đôi ngày?”
7 Tôi đáp, “Ngàymai tôi có hai buổi nhóm.”

Anh nói, “Hai buổi nhóm à?”

Tôi đáp, “Vâng.”
8 Anh nói, “Giảng mạnh mẽ như anh giảng ở đây,” nói, “một
người phải nghỉ một tuần sau mỗi buổi nhóm.” Nói, “Anh lấy ví
dụ như một mục sư, giảng sứ điệp sáng Chúa nhật của mình,
và đại loại như vậy,” nói, “rồi ông nghĩ phần còn lại của tuần
lễ. Và, rồi, và có lẽ đó là ba mươi phút, hay điều gì đó.” Và nói,
“Anh đã giảng khoảng hai hay ba giờ ở đây, một lần,” nói, “rồi,
ngày này sang ngày khác, và đôi khi hai lầnmột ngày, và rồi điều
hànhhàng người xin cầunguyện, với tất cả sự phânbiệt đó.” Nói,
“Bây giờ anh nói anh sẽ trở về nhà, có hai buổi nhóm vào Chúa
nhật à?”

Tôi đáp, “Vâng, thưa anh.”

Anh hỏi, “Làm sao anh làmđược điều đó?”

Tôi đáp, “Sự giúp đỡ của tôi đến từ Chúa.”Hiểu không?
9 Thì giờ đã trễ, như một người, người nào đó đã nói cách đây
một lát, trong lời cầu nguyện, khi tôi vừa bước vào. Thì giờ đã
trễ, và nhu cầu thì lớn, và chúng ta có mặt tại đây để cố gắng dự
phần, để giúp đỡ trong giờ vĩ đại nàymà chúng ta đang sống.
10 Bây giờ, ý Chúa, tối nay, tôi muốn nói về đề tài, “Đời sống
của bạn có xứng với Phúc âm không?” Đó là, tôi muốn ghi âm
lại bài đó.
11 Còn bây giờ, tôi không biết họ sẽ ghi âm bài này sáng nay,
hay không. Tôi thấy một vài người ở trong phòng đằng kia. Có—
có một vài người trong đó; tôi cho là họ là những người ghi âm.
Tôi đã…Tôi nghĩ Anh Neville sẽ làm điều nầy. Tôi đã yêu cầu,
Chúa nhật vừa rồi, chỉ dành cho anh ấy có…tiếp tục với sứ điệp
của anh ấy; và rồi cứ tiếp tục, để tôi xen vào với điều gì đó sau
anh. Nhưng, nếu họ muốn ghi âm bài học trường Chúa nhật, ồ,
điều đó sẽ tốt thôi.
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12 Và rồi, ý Chúa, Chúa nhật kế tiếp, đó là, nếu Chúa cho phép và
chúng ta có mặt tại đây, tôi muốn nói về đề tài mà tôi muốn nói
trong thời gian dài, và đã hứa tôi sẽ giảng những Sứ điệp giống
như thế từ đền tạm, trước tiên, những Sứ điệp được ghi âm đó.
Tôi muốn buộc tội thế hệ này vì đã đóng đinh Chúa Jêsus Christ;
sáng Chúa nhật sắp đến, ý Chúa.
13 Và bây giờ, tối nay, vào lúc bảy giờ, hay bảy giờ ba mươi, là
sứ—là Sứ điệp về “Đời sống bạn có xứng đáng không?”
14 Bây giờ, đôi khi, trong việc nói những Sứ điệp này như thế,
tôi nói những điều mà thật khó cắt bớt. Và tôi thực sự không có
ýmuốn nói cho hội thánh này ở đây, hay người nào đó. Hãy nhớ,
khi tôi đang nói, điều đó đi khắp thế giới. Hiểu không? Và chúng
ta có một sự bố trí băng ghi âm, khắp thế giới, và họ sẽ đem
những Sứ điệp này trở lại trong những khu rừng và mọi nơi. Và
Thánh Linh đôi khi hướng dẫn tôi nói điều gì đó mà có thể là
chính điều mà Ngài muốn cho ai đó ở tận nước Úc, nơi nào đó,
hay điều gì đó. Vì vậy, có lẽ, một số tình trạng, anh chị em sẽ nói,
“Ồ, bây giờ, tình trạng đó không tồn tại ở đây. Anh ấy nói điều ấy
để làm gì?” Có lẽ điều đó dành cho nơi nào khác, anh chị em biết
đấy. Vì vậy, vâng, tôi chắc chắn anh chị em hiểu điều đó, rằng
những Sứ điệp này không nhắm trực tiếp đến bất kỳ người nào.
Nó chỉ nhắm trực tiếp đến Hội thánh, trong toàn thể, ở mọi nơi,
và bất kỳ điều gì Chúa sẽ dẫn dắt chúng ta nói và làm.
15 Đã có một thời giờ vinh hiển ở Hot Springs, và tại một buổi
nhóm Ngũ tuần điển hình thuở xưa. Tôi tin chắc nhiều người
trong anh chị em hài lòng đó là những người Ngũ tuần dưới đó,
vì anh—anh chị em đã đi xuống đó. Ồ, thật sự, tôi không biết
nhóm ấy. Tôi cứ cho là xuống đó trong một tuần, và tôi trải qua
hai hay ba ngày. Nhưng tôimuốn nóimột điều. Trong buổi nhóm
đó, chắc chắn họ có đức tin, để tin. Nếu người nào trong anh chị
em có mặt tại đó…
16 Mà, tôi biết, chị này ở đây, đang ngồi trong góc, tôi không biết
chị là ai. Hay là, ngay ở đây, tôi biết chị đã ở đó. Và tôi biết hai anh
emđồng lao đã cómặt ở đó, Anh Jackson, họ, Anh Palmer.
17 Đó là những gì người ta có khi họ có đức tin. Hiểu không?
Chú ý hàng người được chữa lành đó không? Không phải một
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người đi vào hay đi ra nhưng là những gì Chúa đã chữa lành.
Hiểu không?Hiểu không?Và vì vậy, khi anh chị emcóđức tin…

18 Và điều khác nữa, có thể có vài người trong anh chị em, có
thể không hiểu được cảm xúc đó, nhảy, hét lớn. Ồ, họ chỉ…Họ
không đang nhìn đến bất kỳ người nào đó. Họ chỉ đang hét lớn,
trước Chúa. Hiểu không? Điều đó tốt lắm.

19 Nhưng, tôi muốn nói, là một trong—một trong những người
nữ trông tinh sạch nhất tôi đã từng thấy, tóc dài đó, và—và
những người từ phía sau khu rừng, trở lại trong những bụi cây.
Nhưng tôi không tin tôi đã từng thấy người nào chung quanhmà
hầu như trông có vẻ rất hiện đại, anh chị em biết tôi muốn nói
gì, với tất cả các loại trang điểm và các thứ trên người. Điều đó
cho thấy. Tôi có thể không đồng ý với họ về tất cả những gì họ
dạy, nhưng tôi có thể chắc chắn đồng ý ở đó. Điều đó trông giống
những người Cơ-đốc, đối với tôi.

20 Vì vậy Chúa hướng dẫn tôi nói về một đề tài, ngày hôm qua,
hay ngày hôm kia, vào buổi trưa: Chỉ Một lần Nữa Thôi, Chúa Ôi.
Và tại hội thánh, một số người trong họ ở đó đã không biết, tôi
đã làm thế vì một mục đích, vì Chúa hướng dẫn tôi làm điều đó.
Nhóm nhỏ đó đang bị trôi giạt vào điều gì đó, và Chúa đã giúp
chođể—để làmđiều đó. Vì vậy, thật tuyệt vời. Tôi chắc chắn…

21 Anh chị em biết, những sự việc đang diễn ra, nếu anh chị em
không có con mắt thuộc linh, anh chị em không thể hiểu được
nó.Hiểu không?Anh chị emphải trôngmongnhữngđiều đó.

22 Tôi đi vào. Và Anh Ungren này, đó gần như là lần thứ hai
tôi nghe anh ấy hát. Ngay khi tôi vào phòng, anh đang hát Tôi
Bước Đi Và Tôi Trò Chuyện Với Vua. Tôi nghĩ, “Điều đó không hay
sao!” Làm thế nào mà Vua từng…Hiểu không? Bước đi và trò
chuyện, điều đó có nghĩa đó làmột sự thông công liên tục. Không
chỉ trong hội thánh, nhưng, ở mọi nơi, bước đi và trò chuyện
với Vua.

23 Và tại đó, nhìn lên tường, và cómột tấm thẻ dán trênmột bức
tranhnhỏ ở trong đó, thuộc loại phong cảnhmàmột người có tên
là George Todd đã—đã vẽ cho tôi. Tôi không biết vì sao ông đã vẽ
vậy. Có lẽ, có thể, ông thật sự đã không nghĩ ngợi, và ông đã vẽ
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nó và đó là bức tranh về một ngọn núi, phía sau cánh rừng, và—
và dòng suối róc rách chảy xuống. Và phía bên kia dòng suối,
một nai mẹ và nai con đứng, vểnh tai của chúng, đang nhìn qua
dòng suối. Tôi không biết Ông Todd có ở đây không. Tôi không
biết ông ấy. Nhưng, tôi muốn nói điều này, Chúa đã phán với tôi
khi tôi nhìn bức tranh đó. Và có lẽ ông đã không biết, lúc ông
đang vẽ nó.

24 Anh chị em còn nhớ câu chuyện nhỏ của tôi về con nai mà
một gã định bắn, và giả tiếng gọi của nó không? Ồ, nó ở đó với
nai con, như vậy, bên dòng nước sống. Hiểu không? Sự hà hơi,
làm thế nào mà nai mẹ và con mình ở tại đó! Và tôi nghĩ, “Vâng.
Và phía bên kia, ở nơi đó, bên những cây xanh tươi mãi mãi, ta
cómột—mộtmẹvà connhỏ, cũng ởnơi đó, đang đợi tại đó.”

25 Cảm ơn anh, thưa anh, Anh George Todd, nếu sáng nay anh
ấy có mặt ở đây.

26 Bây giờ, tôi sẽ có bài học trường Chúa nhật. Tôi hầu như
thường giảng dài.

27 Có điều gì đó làm lòng tôi cảm động, tôi không biết, kể từ
ngày hôm qua. Bây giờ chúng ta…nếu Chúa…là một—là một chủ
đề. Tôi đang già đi, và tôi—tôi không biết mình còn có mặt ở đây
thêm bao lâu nữa. Nhưng cómột vấn đề lớn trong hội thánh, mà
làm cho người ta bất đồng, và có các ý kiến khác nhau.

28 Giống như việc ăn “quả táo.” Và tôi đã giảng về Sứ điệp,
và tôi tin, chắc chắn, có thể chứng minh bằng lời Kinh Thánh,
rằng không phải là những quả táo. Hiểu không? Đã gây nhiều sự
nhầm lẫn.

29 Vì vậy, có lẽ, trước khi chúng tôi rời khỏi…Chúng tôi phải
quay về bây giờ, trong khoảng ba mươi ngày, anh chị em biết
đấy, trở lại Arizona. Và vì vậy nếu, nếu trước khi tôi rời khỏi, ý
Chúa, tôi muốn lấy lời Kinh Thánh. Và đừng ghi âm nó. Nếu họ
ghi âm, đừng bán băng ghi âm đó. Đừng để nó lọt ra ngoài. Tôi
muốn giải thích Lẽ thật chân thực về hôn nhân và ly dị. Đó làmột
vấn đề. Và đây là những giờ cuối cùng, mà, “Khi tất cả những sự
mầu nhiệm của Chúa sẽ được trọn.” Và ngày hôm qua, đi ngang
qua những ngọn núi, khoảng ban ngày, Chúa Thánh Linh dường
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như phán với tôi, “Hãy ghi âm lại và cất,” tôi không biết vì sao,
nhưng, “Lẽ thật chân thực về hôn nhân và ly dị.”

30 Một số người trong họ nói, “Người ta có thể kết hôn, nếu họ
có thể thề họ đã phạm tội tà dâm.” Và những người khác nói, “Ồ,
nếu họ xử tệ với nhau, và—và họ không thể sống với nhau; tốt
hơn là sống, trên trái đất, trong sự bình an, hơn là sống trong
địa ngục trần gian.” Và tất cả những vấn đề khác nhau đó! Và
một số người cứ kết hôn theo cách cũ. Vàmột số người muốn rảy
nước thánh trên họ, rồi quay lại, và nói, “Họ chưa hề kết hôn.”
Và chúc phước cho họ, và rồi trả họ lại cho hội thánh. Có đủ các
kiểu lộn xộn. Nhưng, nếu có nhiều sự lộn xộn đó, thì có một Lẽ
thật ở nơi nào đó.

31 Tôi tin, và nói điều này với sự tôn kính, tôi tin Chúa đã khải
thị điều đó cho tôi, và tôi…sự Thật. Và nếu nó xảy ra trong vòng
các hội thánh, nó sẽ xé sự việc đó ra thành các mảnh. Mà, có lẽ
nó nên xảy ra như vậy. Nhưng nó là…Tôi thà để cho các mục sư,
thà cứ để cho cácmục sư của các hội thánh, có được băng ghi âm
đó. Và để cho họmởnó nghe, và rồi họ có thể dẫn dắt từ đó trở đi.
Nhưng tôi muốn cứ ghi âm điều đó, để tỏ cho thấy Lẽ thật đích
thực của nó. Tôi tin đây là thì giờ khi “những sự mầu nhiệm này
được trọn,” được hoàn tất. Chúng đã được chạm đến, như chúng
ta đã nói, qua các thời đại, của các băng ghi âm, như chúng ta đã
mang đến Bảy Ấn đó, và Bảy Thời Đại Hội Thánh.

32 Và chúng ta giờ đây đang đối diện thì giờ dành cho Bảy Tiếng
Kèn, và rồi Những Bát. Và có lẽ chúng ta có thể phải sắp đặt buổi
nhóm hai tuần một lần và mỗi lần giảng hai bài. Tôi muốn nó
được ghi âm.

33 Và rồi, bên cạnh đó, bây giờ tôi đang cố gắng đọc lại nó, và in
thành sách, về Các Thời Đại Hội Thánh; bảy sách về thời đại hội
thánh, bảy băng ghi âm, và làm nó như vậy. Chúng ta có thể thực
hiện nó thật rẻ như có thể được, để mọi người có thể mua được
nó. Rồi, nếu Chúa chậm trễ, và tôi cứ đi tiếp, anh chị em sẽ thấy
rằng những điều tôi đã nói nhơn Danh Chúa sẽ xảy ra đúng như
Nó đã được nói. Không hề sai, cho đến bây giờ, và một số điều
của Nó phải xảy ra sau này.
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34 Và tôi—tôi tin rằng Chúa để cho chúng ta làm điều đó ngay
lập tức. Chúng ta sẽ thông báo cho dân sự biết, một thì giờ, bởi
vì có nhiều người thích đến và nghe những điều đó. Và tôi—và
tôi đánh giá cao điều đó.
35 Nếu không ai tin Nó, hay lắng nghe Nó, thì ích lợi gì cho tôi,
đứng ở đây, nói điều gì về Nó? Hiểu không? Điều đó giống như
vãi bánh trên mặt nước. Nó sẽ giống như…Nếu không có ai tin
nó, thì nó sẽ giống như quăng ngọc trai trước bầy heo. Nhưng có
hàng ngàn lần ngàn người tin điều Đó. Hiểu không? Và họ nắm
giữ từng Lời. Và chúng ta muốn có càng nhiều càng tốt, như có
thể được, khi chúng ta—khi chúng ta sẵn sàng có những buổi
nhóm này, và vì vinh hiển của Chúa. Và chúng ta tin rằng Chúa
sẽ ban điều đó cho chúng ta.
36 Và tôi không muốn có điều đó cho đến khi tôi được hà hơi
Thiêng liêng để làm điều đó. Chúa có một thì giờ cho mọi thứ.
Hiểu không? Anh chị em không được đi trước nó. Nếu anh chị
em cắt lúa mì trước khi…Họ đưa máy liên hợp vào đó trước lúc
nó chín, anh chị em sẽ mất phần lớn hơn về lúa mì của mình.
Hiểu không? Vì vậy, khi lưỡi liềm sẵn sàng được đưa vào, Chúa
sẽ đẩy nó vào, rồi chúng ta sẽ đi gặt. Nhưng tôi thật sự…
37 Khi, tôi cảm thấy được thúc giục như thế. Tôi nghĩ mình sẽ
lắc mình ra khỏi điều đó, trong một thời gian ngắn. Suốt cả ngày
hôm qua, tôi đã không thể cất nó khỏi trí tôi, suốt đêm qua. Đi
ngủ khoảng mười hai giờ. Đêm trước, chỉ ngủ khoảng ba tiếng.
Và đêm qua tôi lại không thể ngủ được. Tuy nhiên, Điều gì đó
nói, “Hãy thu băng bài đó, Hôn Nhân Và Ly Dị.” Hiểu không? Vì
thế tôi—tôi…Ý Chúa, nếu điều đó cứ ở trong lòng tôi và Chúa tỏ
cho tôi thêm nữa về nó, ồ, thế thì, tôi sẽ…tôi—tôi có thể ghi âm
bài giảng đó. Hiểu không?
38 Nhưng, hãy nhớ, chỉ dành cho quý vịmục sư truyền đạo. Anh
chị em đến, nhưng, và lắng nghe. Nhưng chính băng ghi âm, hãy
để…Xem đấy, vì nó sẽ được phát ra giữa các hội chúng, và một
số nơi thì cách này, và một số nơi cách nọ, và rút ra quan điểm
riêng của họ. Và tôimuốn các anh emmục sư truyền đạo có băng
nầy trong sự nghiên cứu riêng của họ, và rồi để họ hành động
từ nơi đó, vì họ là những người có trách nhiệm. Họ là người có
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trách nhiệm. Như đi xuống vàmở nó cho quan tòa nghe, một vài
quan tòa địa phương nầy. Đúng thế.
39 Thấy những gì Chúa nói về điều nầy, Hôn Nhân Và Ly Dị.
Nó thiêng liêng hơn là người ta nghĩ. Và nó sẽ hòa quyện ngay
với Dòng Giống Con Rắn. Chỉ giống y vậy, cứ di chuyển tới, đó là
những bí mật của chúng. Hãy nhớ, “Trong những ngày của thiên
sứ thứ bảy, tất cả các mầu nhiệm của Chúa sẽ được trọn,” những
điều chưa được biết đó Chúa sẽ bày tỏ. Bây giờ, theo như…
40 Bây giờ nên nhớ, bảy giờ ba mươi là khi anh em bắt đầu
buổi nhóm của mình. [Anh Neville nói, “Vâng.”—Bt.] Này, Anh
Neville, nếu anh có sứ điệp cho tối nay, hãy giảng nó. Được
không? [“Không, thưa anh.”] Tôi sẽ khôngmất khoảngmột tiếng
hay bốnmươi lămphút, và tôi sẽ thu âmphần còn lại củanó.
41 Tôi thích nghe AnhNeville. Tôi yêumến anh ấy. Anh là người
anh của tôi. Và tôi—tôi nghĩ anh là một diễn giả tuyệt vời, một
mục sư tuyệt vời. Và tôi…Một điều về Anh Neville, mà tôi thích,
vì anh nói bất kỳ điều gì, anh sống như những gì anh đang nói
về. Vậy thì, đó là—đó là điều chính yếu.
42 Anh embiết, tốt hơn là anh em có thể sống nhưmột bài giảng
hơn là có thể giảng cho người ta một bài. “Vì chính anh em là
những thư tín được viết, được đọc bởimọi người.” Bây giờ, chúng
ta hãy, trước khi chúng ta…
43 Chúng ta có thể lật lại những trang trước, nhưng Đức Chúa
Trời phải mở bài học trường Chúa nhật này, vậy chúng ta hãy
cầu xin Ngài làm điều đó.
44 Lạy Cha Thiên thượng, bởi đức tin chúng con—chúng con
hướng về tương lai. Con đang hướng về giờ này, bởi đức tin,
hướng đến một điều gì đó sắp xảy ra, lạy Chúa, trên đất, mà sẽ
kéo dân sự Ngài lại cùng nhau. Khi chúng con thấy những giáo
hội phe phái khư khư quan điểm và trở nên quá khác biệt, điều
đó đang thực sự xô đẩy dân sự ra ngoài; cũng giống như đã xảy
ra tại Ai-cập,một pha-ra-ôn dấy lên, không biết Giô-sép.
45 Như đã xảy ra ở Đức, và—và ở Nga, và Ý, người ta đã dấy lên
những Giô-sép, Hít-le và Stalin, Mussolini, những người mà căm
ghét người Do-thái. Họ phải quay về quê hương của họ. Chúa ôi,
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Ngài có những đường lối làm các sự việc, mà chúng con không
hiểu. Và Ngài đã thúc ép họ. Không nhà cửa ở Đức; mọi thứ của
họ bị tước đoạt. Ở Ý, Nga cũng vậy, không còn chốn nào để đi. Và
họ bị đưa trở về quê nhà, chỉ để làmứng nghiệmLời.
46 Ôi, bàn tay thương yêu của Chúa! Thật, đôi khi, trông thật
tàn nhẫn, về cách mà dân sự phải chịu đau khổ, nhưng nó, vẫn
là, bàn tay dịu dàng của Đức Giê-hô-va, dẫn dắt con cái bé nhỏ
của Ngài. Chúng con cám ơnNgài, Chúa ôi.
47 Giờ đây con cầu nguyện, lạy Chúa, khi con thấy thời buổi mà
giáo phái đang ép buộc người tin, dứt phép thông công họ, nói,
rằng, “Tên của họ phải được ghi trong sách của họ, nếu không
họ sẽ bị hưmất. Không được dính líu gì với nhóm khác.” Chỉ bàn
tay êm dịu của Đức Giê-hô-va, dẫn dắt họ đến Cây Sự Sống. Con
cầu nguyện, Chúa ôi, để, mỗi người. Con biết họ sẽ. Bởi vì, đó là
Lời Ngài, và Nó không thể qua đi. Và xin cho chúng con được dẫn
đến Cây Sự Sống, hầu cho chúng con có thể là người sở hữu Sự
Sống Đời đời, thấy được bàn tay của Chúa, và, bởi đôi mắt đức
tin, trông qua bên kia những cái bóng này mà chúng con đang
bước đi ngàynay, thấyĐất hứa đangnằmngay ởphía trước.
48 Xin ban phước cho Lời Ngài, sáng nay, lạy Chúa, vài câu Kinh
Thánh này và những ghi chú con đã viết xuống đây. Xin Chúa
Thánh Linh đến giờ này, khi con dâng chính mình, cho sự cắt
bì lưỡi và ý tưởng, tâm trí. Và hội thánh chúng con dâng đôi tai
thông hiểu, tấm lòng mình, và tất cả chúng con, với nhau, để
Ngài sẽ phán với chúng con qua Lời Ngài, vì Lời Ngài là Lẽ thật.
Trong Danh của Lời, là Đức Chúa Jêsus Christ, chúng con cầu
xin. A-men.
49 Bây giờ, hãy giở Kinh Thánh của anh chị em, đến Sách Xuất
Ê-díp-tô ký. Và bây giờ tôi muốn đọc một phần Kinh Thánh từ
Xuất Ê-díp-tô ký, chương thứ 3, từ câu 1 đến 12. Cứ lắng nghe,
thật kỹ, khi chúng ta đọc. Xuất Ê-díp-tô ký, chương thứ 3, câu
1 đến 12.

Vả Môi-se chăn những bầy chiên cho Giê-trô, ông gia
mình, là thầy tế lễ tại xứMa-đi-an: và người dẫn bầy chiên
qua phía bên kia đồng vắng, và đến núi của Đức Chúa
Trời, là núi Hô-rếp.



10 LỜI ĐƯỢC GIẢNG

Và Thiên sứ của CHÚA hiện ra cùng người trong ngọn
lửa, giữa bụi gai kia: và…người…và người nhìn, và, kìa,
bụi gai đương cháy, nhưng không hề tàn.

Môi-se bèn nói rằng: Ta hãy tẻ bước lại, đặng xem sự lạ
lớn nầy, mà vì cớ sao bụi gai…cớ sao bụi gai chẳng tàn
chút nào.

Và khi CHÚA thấy rằng người tẻ bước lại xem,…
50 Muốn nhấnmạnh về điều đó!

Và khi CHÚA thấy người tẻ bước lại xem, Đức Chúa Trời
bèn gọi người ở giữa bụi gai, mà rằng: Hỡi Môi-se, Môi-
se! Và người thưa rằng: Có tôi đây.

Và Ngài phán rằng: Chớ lại gần chốn nầy: nhưng hãy
cởi giày ngươi ra, vì chỗ ngươi đương đứng là đất thánh.

Rồi Ngài lại nói: Ta là Đức Chúa Trời của tổ phụ ngươi,
Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác,
và Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Và Môi-se liền che mặt
mình; vì sợ nhìn đến Đức Chúa Trời.

Và CHÚA phán rằng: Ta đã thấy rõ ràng sự cực khổ của
dân Ta ở Ê-díp-tô,…Ta đã nghe thấu tiếng kêu rêu vì cớ
người đốc công của họ; vì Ta biết được nỗi đau đớn của
họ;

Và Ta ngự xuống đặng cứu dân nầy khỏi những bàn tay
của người Ê-díp-tô, và dẫn từ xứ ấy lên đếnmột xứ kia đẹp
đẽ…một xứ rộng rãi, vàmột xứ đượm sữa và mật; tức là
nơi dân Ca-na-an,…dân Hê-tít,…dân Hê-vít,…và dân Giê-
bu-sít ở.

Vậy cho nên, nầy, tiếng kêu rêu của dân Y-sơ-ra-ên thấu
đến Ta: và Ta cũng đã thấy sự hà hiếp mà dân Ê-díp-tô
hà hiếp chúng nó thể nào.

Vậy bây giờ hãy lại đây, và Ta sai ngươi đi đến cùng Pha-
ra-ôn,…

51 Anh chị em để ý không? “Ta ngự xuống.” Nhưng, “Ta sai
ngươi đi.” Đức Chúa Trời, trong hình thể con người. “Đi.” Chúng
ta hãy đọc câu thứ 10 lần nữa.
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Vậy bây giờ hãy lại đây, và Ta sẽ sai ngươi đi đến Pha-
ra-ôn, để ngươi có thể dắt dân Ta, là dân Y-sơ-ra-ên, ra
khỏi xứ Ê-díp-tô.

Môi-se bèn thưa với Đức Chúa Trời rằng: Tôi là Ai,mà
dám đi đến Pha-ra-ôn, đặng dắt dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ
Ê-díp-tô?

Và Ngài phán rằng: Chắc chắn Ta sẽ ở cùng ngươi; và
nầy là điều làm dấu cho ngươi biết, rằng Ta đã sai ngươi
đi: Khi ngươi đến trước…

52 Xin lỗi anh chị em.

…Khi ngươi đã dắt dân sự ra khỏi xứ Ê-díp-tô rồi, thì
các ngươi sẽ phụng sự Đức Chúa Trời tại trên núi nầy.

53 Không để ý, trước đây, nhưng cảm thấy được Thánh Linh hà
hơi rất sâu sắc sáng nay, tôi đã nắm bắt điều đó ngay lúc ấy. Đức
Chúa Trời, sai đầy tớ của Ngài trở lại nơi mà ông đã chạy trốn,
Ngài ban cho ông dấu hiệu của một ngọn núi. Chưa hề để ý điều
ấy cho đến ngay lúc đó. “Đây sẽ là một dấu hiệu Đời đời cho các
ngươi.” Hiểu không?
54 Bây giờ chúng ta sẽ nói, sáng nay, về đề tài đợt xuất hành thứ
hai của dân sự Đức Chúa Trời, hay sự gọi ra của dân sự Đức Chúa
Trời. Xuất hành có nghĩa là “đượcmang ra; gọi ra; lấy ra khỏi từ.”
Và tôi muốn dùng điều đó như một đề tài, về đợt xuất hành thứ
hai của dân sự của Đức Chúa Trời. [Anh Branham lấy tựa đề cho
nó,Đợt Xuất Hành Thứ Ba, vào buổi nhóm tối—Bt.]
55 Bây giờ, dĩ nhiên, họ có nhiều đợt xuất hành, nhưng tôi đang
nói về thì giờ mà Chúa đã gọi một đợt xuất hành, một sự phân rẽ
từ nơi họ đã ở, vào lúc hiện thời. Ở đây, Chúa đang sẵn sàng làm
ứng nghiệm Lời hứa Thiêng liêng của Ngài mà Ngài đã ban cho
Áp-ra-ham, và cho Y-sác, và cho Gia-cốp. Nhiều năm, hàng trăm
năm đã trôi qua, nhưng, tuy nhiên, Chúa không bao giờ quên lời
hứa của Ngài. Trong đúng mùa, đúng thì, Chúa luôn làm cho lời
hứa Ngài đúng.
56 Bởi vậy, anh chị em có thể yên nghỉ chắc chắn rằng những gì
mà Chúa đã hứa trong Kinh Thánh này, Ngài sẽ thực hiện điều
đó. Thật không cần phải cố gắng nghĩ bất cứ điều gì khác, và nói,
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“Ồ, nhà tiên tri thì, có thể, đã sai,” hay, “điều đó không thể xảy ra
vào thời đại này.” Lúc đó trông dường như không thể được, bất
khả thi hơn bây giờ. Nhưng Chúa đã thực hiện điều đó, dầu sao
đi nữa, bởi vì Ngài đã hứaNgài sẽ làm điều đó.

57 Và xem Ngài làm điều đó thật đơn giản thế nào. “Ta đã ngự
xuống. Ta đã nghe lời kêu van. Ta nhớ lại lời hứa của Ta. Và Ta đã
giáng xuống để làmđiều đó, và Ta đang sai ngươi. Ngươi hãy làm
điều đó. Ta sẽ ở với ngươi. Tất nhiên, Ta sẽ ở cùng ngươi. Sự Hiện
Diện không bao giờ-, không bao giờ sai của Ta sẽ ở cùng ngươi
bất cứ nơi đâu ngươi đi. Đừng sợ.” Hiểu không? “Ta đang xuống
để giải cứu.” Tôi chắc chắn tâm trí thuộc linh nắm được điều
đó. Hiểu không? Hiểu không? “Ta—Ta—Ta sẽ sai ngươi, đem
dân Ta đến một cuộc xuất hành. Kêu gọi họ ra khỏi, và Ta sẽ
ở cùng ngươi.”

58 Vậy thì, làm thế nào—làm thế nào chúng ta có thể nghỉ ngơi,
làm thế nào đức tin có thể nắm giữ điều đó tại đó. Hiểu không?
Chúa sẽ làm điều đó. Ngài đã hứa. Cho dầu thế nào đi nữa, hoàn
cảnh là thế nào, hay bất kỳ ai khác nói gì, Chúa sẽ thực hiện điều
đó, dù sao đi nữa, bởi vì Ngài đã hứa. Và Ngài làm quá đơn giản,
đến nỗi, nó—nó vượt quá sự—sự hiểu biết của tâm trí có văn
hoá là người mà sẽ cố gắng lý luận về điều đó, “Làm thế nào nó
có thể được?”

59 Tôi không có ý muốn nói một người bây giờ, với tâm trí tốt,
minhmẫn, giáo dục tốt, rằng người đó sẽ không hiểu Nó. Điều đó
tốt thôi, và tuyệt vời, hễ chừng nào anh ta dùng điều đó không
phải để biện luận, nhưng, văn hóa đó mà anh ta có, để tin Chúa.
Hãy để nó được cải đạo thành sự đơn sơ lắng nghe những gì Chúa
đã phán, và tin Nó. Thế thì văn hóa của người ấy sẽ giúp ích cho
người ấy.

60 Chúý.Nhưngkhi người ấy cố gắng lý luận, “Nókhông thể làm
được,” lúc đó điều ấy sẽ khiến anh cách xa khỏi Chúa, thường
xuyên, luôn mọi lúc, khi anh ta đang cố gắng để—để lắng nghe
những gì, sự hiểu biết riêng của mình. Hiểu không? Nếu anh chị
em không hiểu, và Kinh Thánh nói một điều gì đó, cứ chấm câu
Nó, “A-men.” Cứ để nó giống y như thế.
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61 Bây giờ, thay vì tham khảo những câu Kinh Thánh này, anh
chị em có thể ghi lại chúng, trong bài học trường Chúa nhật này.
Nhưng tôi sẽ, có lẽ, nếu anh chị emmuốn xem nó. Nhưng, trước
tiên, tôi có rất nhiều ở đây. Chúng ta hãy…
62 Trước khi chúng ta có thể tìm thấy cuộc xuất hành nầy có ý
nghĩa gì, và tôi sẽ làm hình bóng cho cuộc xuất hành bây giờ…
cuộc xuất hànhhồi đó, với cuộc xuất hànhbây giờ, và xem thửnó
có tương đồng với nhau không. Một trong chúng là thuộc về tự
nhiên. Và chính là những điều giống nhau như vậy mà Ngài đã
làm trong thiên nhiên, Ngài đang làm hình bóng một lần nữa,
tiền hình bóng điều đó về mặt thuộc linh, một đợt xuất hành
thuộc linh.
63 Thật huyền diệu, để thấy Lời của Chúa! Làm sao người nào
có thể nói Nó không được hà hơi? Điều này chỉ cách khoảng hai
ngàn tám trămnăm, anh chị embiết đấy. Và cáchmàNgài đã hứa
điều đó, và những gì Ngài đã làm và bày nó ra đó làm ví dụ, cách
mà Ngài—Ngài—Ngài làm cái bóng của điều gì đó để làm chứng
về tính—tính chất xác thực. Tôi nói tiếp về điều đó, tối nay, giữa
mặt trăng vàmặt trời, ý Chúa.
64 Nhưng, trước hết, chúng ta phải xem lại Sáng thế ký để thấy
tại sao họ đã xuống xứ Ai-cập. Tại sao dân Chúa ra khỏi xứ đó?
Rốt lại, Chúa đã hứa điều đó, ngay tại đó nơi bắt đầu xảy ra, với
Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp, tại Pa-lét-tin, Chúa đã ban cho họ
xứ đó, và phán, “Đây là nó.” Ồ, thế thì, tại sao dân lại không ở nơi
mà Chúa đã sắm sẵn cho họ?
65 Đó cũng là vấn đề, ngày nay. Chúa ban cho chúng ta một lễ
ngũ tuần. Ngài ban cho chúng ta Sách Công vụ. Ngài ban cho
chúng ta Đức Thánh Linh, để hướng dẫn và dẫn dắt cho chúng
ta. Ngài ban cho chúng ta một Xứ. Và tại sao chúng ta đi ra khỏi
Nó? Tại sao hội thánh đi ra khỏi Nó? Tại sao hội thánh Cơ-đốc
giáo lớn ngày hôm nay không sống giống như Sách Công vụ trở
lại, mang lại những điều giống như vậy? Có lý do nào đó cho
điều đó.
66 Tất cả chúng ta đều biết chúng ta bị phân tán, và chúng ta
đang ở trong tình trạng kinh khủng. Và tình trạng kinh khủng
nhất mà—mà Cơ-đốc giáo từng sống, là ngày nay. Và chúng ta
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đang ở trên…ngay trên mé vực của—của một sự phán xét lớn,
kinh khiếp đang đặt cho hội thánh. Và trước khi sự phán xét
này có thể xảy ra, Chúa đang kêu gọi cuộc xuất hành, giống như
Ngài đã làm lúc đó. Tội lỗi của người A-mô-rít đã chất đầy, vì
vậy Ngài—Ngài đang kêu gọi một—một cuộc xuất hành thuộc
linh. Bây giờ chúng ta hãy trở lại chốc lát, trong hình bóng, và
tìm thấy.

67 Họ đã đi xuống Ai-cập, tất cả chỉ vì sự ghen tị về một người
em trai. Đó là lý do Y-sơ-ra-ên đã ở Ai-cập vào lúc đó, ra khỏi xứ.
Hãy nhớ, những lời hứa của Chúa đã có chỉ chừng nào họ ở trong
miền đất đó.

68 Bây giờ anh chị em có thể thấy được những gì chúng ta đã
nói trong lời cầu nguyện, cách đây một lát không? Tại sao Chúa
phải làm cứng lòng Pha-ra-ôn? Để đưa dân sự trở lại trong miền
đất hứa, trước khi Ngài có thể ban phước cho họ, để mang Đấng
Mê-si đến cho họ.

69 Ngài đã làm cứng lòng Hít-le thế nào, để chống lại người Do-
thái, trong khi ông ta một nửa là người Do-thái, chính ông ta?
Ngài phải làm điều đó trong Stalin, Mussolini cách nào? Hiểu
không? Những người không được hà hơi, giống như một dân,
họ—họ…Chúaphải lấy những—nhữngđiềumàhọđang sống bởi
đó, luật pháp của xứ, nhiều lần, để làm cho lời hứa của Ngài
thành sự thật. Vì thế, Ngài phải làm cứng lòng những nhà độc tài
này, để người Do-thái về lại đất hứa. Nó phải là cách ấy.

70 Bây giờ chúng ta tìm thấy, rằng, đi xuống đó, Giô-sép…Chúng
ta biết câu chuyện ấy, khi chúng ta trở lại trong Sáng thế ký, và
anh chị em có thể đọc nó. Bởi vì, tôi vừa bắt đầu hơi trễ bài học
trường Chúa nhật dài này, và tôi sẽ cố gắng đi nhanh.

71 Chú ý bây giờ. Hãy đọc câu chuyện đó khi anh em có thể, về
Giô-sép, được sinh ra sau những anh mình, kế út. Tâm trí thuộc
linh sẽ nắmđược điều đó ngay giờ này. Chàng không phải con út;
Bên-gia-min mới là con út. Nhưng, trong sự tuyệt giao, hãy quan
sát. Giô-sép và Bên-gia-min là anh em ruột, và chỉ hai người là
anh em. Bên-gia-min chưa hề được công nhận cho đến lúc chàng
gặp Giô-sép. Và trên hết thảy những người còn lại của họ, Bên-
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gia-min được cho phần gấp đôi mọi thứ mà Giô-sép ban. Được
rồi. Bây giờ để ý, chúng ta tìm thấy rằng ở dưới đó, họ đã…
72 Chàng bị mang ra khỏi các anh của chàng bởi vì chàng thì
thiêng liêng. Chàng là vĩ nhân, dù khiêmnhường nhất trong bọn,
nhỏ nhất trong đám. “Và họ ghét chàng vô cớ.” Họ không nên
ghét chàng. Họ nên tôn trọng chàng. Bởi vì, tại sao họ ghét chàng,
vì chàng là một người em trai mà? Chính xác không phải thế. Họ
ghét chàng bởi vì Chúa ban ơn cho chàng nhiều hơn Ngài đã ban
cho các anh. Hiểu không? Ngài ban cho chàngmột—một—một—
một sự thông hiểu thuộc linh. Chàng có thể thông giải những giấc
mơ,một cách hoàn hảo. Và chàng có thể báo trước những sự việc
mà sẽ ứng nghiệm, cách hoàn hảo, thật chính xác cách chúng là
vậy. Và chàng—và chàng đã không e sợ gì hết.
73 Chàng thấy giấc—giấc mơ về những bó lúa kia cúi trước bó
lúa của chàng, và những người anh của chàng lúc ấy trở nên
giận dữ với chàng. Họ nói, “Tôi đoán, thế thì, thằng nhóc thánh
quámáu,” nói cách khác, “tụi tao phải cúi xuống trướcmày ngày
nào đó à?” Nhưng đó là cách nó xảy ra. Hiểu không? Làm thế nào
những tay khổng lồ to lớn kia lại cúi mình trước anh chàng bé
nhỏ, không quan trọng ấy đứng ở đó? Nhưng họ đã cúi mình,
chắc chắn vậy, và cầu khẩn sự thương xót. Nhưng tuy nhiên,
chàng vẫn chưa nắm quyền lực, anh em biết đấy. Chàng chỉ mới
trong hình thể trẻ con lúc đó.
74 Và rồi chúng ta tìm thấy, bằng cách làm điều này, Giô-sép bị
đem ra khỏi các anhmình, các giáo phái, và chính chàng ra khỏi.
Hiểu không? Các anh chàng, tất cả ở trong xứ. Và rồi xảy ra một
điều thật lớn như vậy. Chúng ta nhận thấy rằng Y-sơ-ra-ên…hễ
chừng nào họ ở trong nơi cư ngụ của mình, và giữ như vậy. Vậy
thì, đó là một điều tốt, để ở lại trong nơi đó. Thật đúng vị trí của
mình, điều đó đúng. Nhưng, họ đã tống khứThánhLinh.
75 Những người truyền thống, ngày nay, biết địa vị họ là gì, bởi
ý niệm trí tuệ về Kinh Thánh, nhưng không có Thánh Linh. Họ
đã chối bỏ Giô-sép, đuổi Chàng ra. Họ không muốn có liên quan
gì với Nó. “Nó là một đám cuồng tín thánh. Nó là một…Chúng ta
không muốn liên quan gì với Nó.” Họ dứt phép thông công Ngài,
bán tháoNgài, cho thế gian.Họ ra khỏi sự thông công củamình.
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76 Vậy thì, bởi làm điều đó, họ đã ra khỏi nơi ở, bị đưa xuống
Ai-cập, sau đó.

77 Bây giờ, câu chuyện về những người anh ghen tị này chắc
chắn là một sự so sánh lớn với mặt thuộc linh của nó ngày hôm
nay. Chúng ta—chúng ta hết thảy đều ý thức về điều đó, đó là
sự ghen tị thuần túy, không trong sạch. Nó là sự ghen tị ô uế,
dơ bẩn, đã biết từ lâu. Hiểu không? Không có sự trong sạch nào
trong sự ghen tị. Hiểu không? Không có gì ngoài sự ghen tị bẩn
thỉu. Khi mà, họ thấy cũng cùng Kinh Thánh, và bản tánh của
cùng Chúa Trời mà đã viết Kinh Thánh, chứng thực chính Ngài,
và rồi quay lại bác bỏ Kinh Thánh đó mà không có lý do. Trong
sạch…Ồ, không trong sạch. Như tôi đã nói, đó là sự ghen tị dơ
bẩn. Hãy quan sát Chúa chữa lành người đau, khiến người chết
sống lại, cũng Đức Chúa Trời đó đã sống trong thời của các sứ đồ!
Cũng Phúc âmmà họ đã chép, dành cho chặng hành trình thuộc
linh này, là cùng Đức Chúa Trời mà làm điều giống như vậy. Vì
vậy họ là không gì cả ngoài sự ghen tị, đã tuyệt giao, “Và chúng
ta sẽ không có Nó trong vòng dân sự của chúng ta.” Hiểu không?
Xua đuổi họ đi!

78 Họ nghĩ, các người anh, rằng một người như thế thì vô dụng
đối với họ, vì vậy, “Sao không tống khứ nó đi?”

79 Đó là điều mà, sự việc cũng giống vậy xảy ra ngày nay. Họ
nghĩ, rằng, “Bởi vì giáo hội của chúng ta đã trở nên trí thức, rằng
chúng ta có những đám đông ănmặc đẹp nhất, tổ chức lớn nhất,
nhữngmục sư truyền đạo thôngminhnhất, rằng chúng ta không
cần gì đến Thánh Linh theo cách mà Nó đã có thời đó.” Rằng, họ
đầy đủ rồi. Nói cách khác, hành động mạnh hơn lời nói: Rằng
những thần học viện của họ, và của họ…bộ não của họ—của con
người họ, và việc đến với nhau của họ và—và thảo luận điều
này, là có khả năng hơn, với trí tuệ của chính họ, để sắp đặt một
Hội thánh trong trật tự, tốt hơn là những gì Thánh Linh có thể
làm. Vì vậy, họ không cần Thánh Linh nữa. “Nó là Điều gì đó
mà ngày hôm nay chúng ta không cần. Nó là, thời đó đã qua
rồi.” Vậy thì, điều đó thật sự không đúng chứ? [Hội chúng nói,
“A-men.”—Bt.] “Chúng ta không cần Thánh Linh để chữa những
người đau. Chúng ta đã có các bác sĩ. Chúng ta không cần Thánh
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Linh để nói tiếng lạ. Tất cả chúng ta đều là những người thông
minh.” Và khi anh chị em làm thế, anh chị em loại ra, ngay từ cơ
cấu củamình, vành đai Sự sống.
80 Chúa Jêsus đã phán với họ là những người Do-thái, trong thời
củaNgài, “Các ngươi há chẳng đọc rằng, ‘HònĐá bị loại ra là Hòn
Đá chủmà cả tòa nhà phải xây lên trên không’?”
81 Bây giờ, anh chị em hiểu điều tôi muốn nói không? Tôi tin
chắc anh—anh chị em có thể nắm được điều đó. Rằng, lý—lý
do của nó bây giờ, là vì họ nghĩ họ không bao giờ cần đến Nó.
“Chúng ta không cần những người nói tiếng lạ. Chúng ta không
cần những người thông giải tiếng lạ. Chúng ta không cần những
tiên tri Cựu Ước sắp đặt chúng ta theo trật tự, bởi Đức Thánh
Linh. Chúng ta hiểu Nó.” Hiểu không? Họ đã chấp nhận một hệ
thống do con người lập nên để thay thế Thánh Linh.
82 Cho nên, có những người mà được chọn, có tên của họ trong
Sách Sự Sống của Chiên Con, họ không thể hành động vì điều đó.
Họ có tâm trí thuộc linh, và do đó họ không thể đi theo điều đó.
Họ không thể chịu được điều đó, cho dù chamẹ họ đã sống trong
bất kỳ tổ chức giáo hội nào.
83 Khi giáo hội làm ra, làm gì, có lẽ nó sẽ không nói điều đó rõ
ra. Ồ, không. Họ không nói thẳng ra, nhưng những hành động
của họ chứng minh điều đó. Đây là Lời. Và Chúa Thánh Linh
chứngminhnó giữa nhữngngười đó, khi Ngài có thể nhómhọ lại
với nhau, rằng Ngài vẫn còn chữa lành cho người đau, và khiến
người chết sống lại, và nói tiếng lạ, và đuổi quỷ. Vì vậy, nó tùy
thuộc vào…những gì ở bên trong củamột người.
84 Bà Arganbright ở đó, đang suy nghĩ điều đó, ngày nọ, ngồi
ngoài đó khi đi dạo, nhổ ít cỏ, lúc bà đang cắt cỏ. Tôi đi ngang
qua, ngay bên cạnh bà. Bà không biết tôi, và tôi cứ để cho bà
làm. Tôi quan sát.

Bây giờ để ý ThánhLinh trong công việc vĩ đại củaNgài.
85 Giáo hội cảm thấy rằng nó không cần Thánh Linh. Các giáo
hội sẽ bảo anh chị em thế. Và người ta có thể đứng lên và đưa ra
cho anh chị em một cuộc nói chuyện thật trí tuệ như vậy, có thể
hầu như làm cho anh chị em tin điều đó. Bây giờ chúng ta hãy
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dừng lại ở đó, một phút. Chúa Jêsus há chẳng nói rằng cả hai sẽ
thật gần gũi nhau đến nỗi, “Nó sẽ lừa dối ngay chính người được
Chọn nếu có thể được”? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Những
cuộc trò chuyện tri thức thật dễ chịu, đến nỗi nó sẽ—nó sẽ lừa
dối người ta. Đó là phúc âm, đó là những con người mà có thể
nắm giữ lời đó theo cách như vậy, để họ có thể hầu như tạo nên
bất cứ con người trí tuệ nào, nếu quý vị đang chỉ cậy vào trí tuệ
của họ, họ—họ sẽ lên án Thánh Linh, và—và làm theo cách của
con người. Chúng ta thấy điều đó.
86 Vậy thì, đó là điều tương tự họ đã nghĩ về Giô-sép, và họ tống
khứ chàng. Và, ồ, xuống Ai-cập, ồ, thật chúng ta có thể suy nghĩ,
thật tôi có thể mất nhiều giờ để nói. Anh chị em có thể ở đây
trong ba năm và không bao giờ rời chủ đề đó, ngày và đêm, và
vẫn sẽ còn tìm thấy những vấn đề cốt lõi lớn của Thánh Linh.
Tâm trí thuộc linh có thể nhìn xuống Ai-cập và thấy sự bắt bớ có
thể nổi lên; có thể thấy Giô-sép bị bắt đi, để sự bắt bớ có thể dấy
lên. Và rồi thấy Đức Chúa Trời, với bánh xe của Ngài trong các
bánh xe, mọi thứ vận hành khắp nơi một cách hoàn hảo. Hãy
xem Phô-ti-pha chối bỏ Giô-sép; thấy lời nói dối đó. Và thấy Giô-
sép ở trong tù, và râu chàngmọc dài ra, bị tuyệt giao khỏi các anh
mình. Nhưng rồi, thình lình, Chúa đi vào. Hiểu không?
87 Thật chúng ta có thể thấy bánh xe trong các bánh xe, đang
hoạt động! Kế hoạch vĩ đại của Chúa vận hành mọi sự đến với
cuộc xuất hành này, đến lúc này khi Ngài gọi dân Ngài trở lại xứ,
trở lại nơi ấy, trong vị trí mà Ngài có thể ban phước cho họ và
đặt giữa họ Đấng mà Ngài đã hứa Ngài sẽ đặt giữa họ. Họ phải ở
trong xứ của họ. Hãy nhớ, họ phải ra khỏi xứ mà họ đã vào, và
đi vào miền đất hứa, trước khi Đấng Mê-si được hứa của họ có
thể đến.
88 Và Hội thánh phải làm điều giống vậy; ra khỏi nhóm người
chối bỏ đó, vào trong lời hứa, trước khi Đấng Mê-si có thể được
bày tỏ trước họ. Anh chị em hiểu điều đó không? [Hội chúng nói,
“A-men.”—Bt.] Sự Sống của Đấng Mê-si, được bày tỏ, khiến cho
Hội thánh sẵn sàng, một Nàng Dâu.
89 Một người nữ kết hôn với một người đàn ông, và bất đồng
với anh ta, điều đó sẽ là một—một kiểu xào xáo nào đó, liên tục.
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Nhưng khi một người nam và vợ mình, bạn gái của anh ta, hôn
thê của anh, khi họ ở trong sự hài hòa hoàn hảo, như một linh
hồn vàmột tâm trí, bởi vì họ sẽ nênmột thịt.

90 Thế thì, khi Hội thánh có thể đi vào trong sự hài hòa như vậy
với Chúa, cho đến lúc sự bày tỏ của Chàng Rể được bày tỏ trong
Nàng Dâu, bởi vì họ sẽ trở nên một! Ồ, thật là một bài học tuyệt
vời. Được rồi.

91 Bây giờ, nên nhớ, tâm trí thuộc linh nắm bắt được điều này,
có thể thấy hình bóng và tiền hình bóng, và bắt lấy nó. Vì một
điểm, thật sự, chúng ta có thể nói hàng giờ về điều đó. Hãy xem
những gì xảy ra.

92 Và tại sao chúng ta đợi suốt những nămnày, kể từ ốc đảo thời
giannày?Anh chị embiết, Kinh Thánhnói, rằng, “Hội thánh trốn
vàođồng vắng, nơi nó đượcnuôi dưỡng trong thì này đến thì nọ.”
Và tại sao tất cả điều này đã xảy ra? Để chúng ta…Hiểu không?
Nó vẫn là các bánh xe của Chúa trong các bánh xe.

93 Vì sao Chúa đã không làm điều này, cách đây đã lâu, khi đàn
ông ngồi xuống với những bút chì, và—và đàn bà, và cố gắng
kéo dài thì giờ đó? Như Judge Rutherford và nhiều người trong
họ, nói rằng, “Chúa Jêsus sẽ tái lâm vào năm ’14.” Và—và Mẹ
Shipton đã đưa nó lui lại sau đó, và đại loại như thế, suốt những
lần này. Và, thấy đó, khi đi qua điều này, bằng những gì họ cố
hình dung ra Kinh Thánh, đấy, họ đã hủy hoại nó. Nó được che
giấu. Nó thực sự được giấu kín. Và làm thế nào Kinh Thánh lại
có thể chống lại chính Nó, khi Chúa Jêsus phán, “Không ai biết
giờ hay phút”? Hiểu không? Hiểu không? Họ chỉ lấy một mảnh
của Kinh Thánh và giữ lấy Nó.

94 Anh chị em hãy nắm toàn bộ Sự việc. Rồi, nếu Chúa ở trong
đó, thì Chúa sẽ bày tỏ điều đó là Lẽ thật. Giống như sự chữa lành
Thiêng liêng, nếu đó không phải là Lẽ thật, thì nó không phải là
Lẽ thật; Chúa không có gì liên quan với nó. Nhưng nếu Ngài tỏ
bàyNó là Lẽ thật, thì Nó là Lẽ thật. Đúng nhưChúa Jêsus…

95 Đức Chúa Trời phán, “Nếu có một người trong các ngươi, là
một tiên tri, hay thiêng liêng, Ta sẽ nói với người ấy. Và những
gì người nói xảy ra, thì hãy nghe. Chính là vậy. Nhưng nếu lời
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tiên tri của người sai, thế thì…” Chúa không thể sai. Ngài là vô
hạn, không thể sai lầm, có quyền tuyệt đối, và Ngài không thể
sai. Vậy, nếu người đó đang nói, thì điều đó cho thấy người. Nếu
người nói những lời của riêng mình, nó sẽ sai. Nhưng nếu người
nói Lời Chúa, thì không thể sai, vì chính là Chúa đang nói. Lúc
đó, sự hà hơi của người đến từ Chúa, và nó sẽ…nó thật sự phải
đúng. Đó là cách Chúa bảo làmđiều đó. Đó là cáchKinh-…

96 Trong CựuƯớc, Ngài phán, “Nếu họ không nói theo luật pháp
và các đấng tiên tri, chính là vì họ không có Sự Sống trong họ,
không có Ánh Sáng trong họ.” Đúng. Họ phải nói theo luật pháp
và các tiên tri. Và một lời tiên tri, hay bất kỳ điều gì khác, phải
theo Lời. Nếu không, thì nó sai. Hiểu không?

97 Bây giờ, chúng ta thấy rằng tất cả điều này xảy ra, bởi vì, đã
chờ đợi. Những cuộc phục hưng: tín đồ Giám Lý, Lutheran, Báp-
tít, những người Campbellite, và—và tất cả những người khác.
Họ đã có những cuộc phục hưng lớn. Tín đồ Na-za-ren, Hành
hương Thánh, Ngũ Tuần, tất cả đều có những sự phục hưng vĩ
đại. Nhưng cuộc xuất hành lớn chưa đến. Tại sao? Đức Chúa Trời
đã phán bảo Áp-ra-ham Ngài sẽ giữ ông trong xứ ngay lúc đó,
nhưng tội—tội lỗi của những người A-mô-rít chưa đầy dẫy. Và
Chúa đã kiên nhẫn, chờ đợi. Người ta, cố hình dung ra, họ có thể
thấy Kinh Thánh đi ngay vào điều gì đó. Chạy thẳng vào điều
gì đó, họ nói, “Đây là ngày ấy. Đây là lúc.” Nhưng anh em không
hiểu rằng tội lỗi của người A-mô-rít chưa đầy dẫy.

98 Bốn trăm năm họ đi xuống Ai-cập, và được đem ra. Nhưng
họ thực sự ở lại bốn trăm bốn mươi năm, vì sự chối bỏ về đấng
tiên tri. Họ phải chịu đau khổ thêm, gần bốn mươi năm dưới đó
trong đồng vắng, trước khi Chúamang họ ra khỏi. Môi-se ở trong
đồng vắng bốn mươi năm trước khi ông trở lại để giải cứu họ,
anh em thấy đó. Bốn mươi năm trôi qua, đã thêm vào, bởi vì họ
đã khước từ sứ điệp.

99 Vậy thì, bốn mươi năm trong thì giờ của Chúa sẽ là khoảng
một phút rưỡi, với thời gian của chúng ta. Điều đó cho thấy sự
khác biệt nhiều bao nhiêu. “Một ngànnămchỉ làmột ngày.” Hiểu
không? Thậmchí, sẽ khôngphải làmột phút. Để ý, trongđiềuđó.
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100 Bây giờ chúng ta đã trễ rồi. Tại sao? Chúa đã kiên nhẫn, đợi
chờ, quan sát. Để cho tín—tín đồ Lutheran dấy lên trong một
cuộc phục hưng, rồi tổ chức. Để cho người Giám Lý dấy lên trong
cuộc phục hưng; tổ chức. Để cho John Smith, giáo hội Báp-tít, dấy
lên với một cuộc phục hưng lớn; rồi lập tổ chức. Để cho người
Ngũ Tuần dấy lên với sự phục hồi các ân tứ; rồi lập tổ chức. Cho
đến khi tội lỗi đầy tràn, lúc đó Chúa thấy mệt mỏi, rồi ở đó đến
một cuộc xuất hành.
101 Và chúng ta thấy điều đó, rằng chính dân sự họ có thể nhìn
ngược dòng thời gian, rằng điều đó bị rủa sả. Họ lấy vàng bạc và
một bộ đồ đẹp Ba-by-lôn, lần nữa. Và đó là vật đã bị rủa sả giữa
dân sự, khi nhiều người cố tiêm vào những ý tưởng riêng của
mình về các sự việc.
102 Chúng ta phải ở lại với Lời đó. Đó là những mạng lịnh của
Chúa, là, “Không được động đến vật gì trong thành phố đó, thành
bị rủa sả đó. Đừng động đến nó. Hãy đểmặc nó.”
103 Và A-can nghĩ rằng mình có thể lấy bạc vàng này và sống
đàng hoàng giống phần còn lại của thế gian, và bộ đồ đẹp Ba-by-
lôn. Ồ, với những A-can trong các trại quân! Hiểu không? Nhưng
việc đó bị rủa sả, và nó luôn bị rủa sả. Nó bị rủa sả kể từ chính
Hội đồng Nicene, tại Nicaea, Rô-ma, đã bị rủa sả kể từ đó. Nhưng
Chúa đã để cho tội lỗi đầy dẫy lên, cho đến khi thì giờ của dân A-
mô-rít được đầy trọn.
104 Và bây giờ bất cứ người nào với sự thông hiểu thuộc linh, hãy
nhớ, tôi tiếp tục trích dẫn, sự thông hiểu thuộc linh, anh chị em
có thể thấy rằng tội lỗi của dân tộc nầy đã đầy tràn. Nó tổ chức và
tái tổ chức, và tổ chức và tổ chức. Và giờ đây nó đã liên hiệp, và
gia nhập với điều gì khác. Tội lỗi đã đầy. Đã đến lúc xuất hành,
thì giờ cho sự gọi ra, để đến miền Đất hứa. Không phải lời hứa,
chỉ đất nước khác để đi đến; nhưng đến một Quê Nhà, Thiên hi
niên, đến lúc cho sự gọi ra. Tội lỗi của dân này (đánh vào nó lần
nữa tối nay, ý Chúa) đã đầy dẫy. Nó ô uế.
105 Anh chị em nói, “Anh Branham, nước mà anh đang sống à?”
Vâng thưa quý vị. Chắc chắn. Anh chị em nói, “Là công dân nước
Hoa Kỳ, anh không nên nói như thế.” Thế thì, Ê-li đã không nên
gọi sự rủa sả trên Y-sơ-ra-ên, vì ông cũng là người Y-sơ-ra-ên vậy.
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Những tiên tri còn lại không bao giờ nên rủa sả dân đó mà họ là
dân Y-sơ-ra-ên.

106 Nhưng họ chỉ nói, không phải ý nghĩ riêng của họ, nhưng Lời
của Chúa. Hiểu không? Tùy thuộc vào chỗ anh chị em đang có sự
hà hơi từ đâu. Tùy thuộc nó đến như thế nào. Nếu nómâu thuẫn
với Lời, hãy đểmặc nó. Tôi yêu cầu bất kỳ người nào chứngminh
rằng điều Đómâu thuẫn với Lời.

107 Kinh Thánh há chẳng nói, trong Khải huyền 13 sao? Đó là nơi
đất nước này xuất hiện. Quốc gia này là số mười ba, đất nước
của người đàn bà. Nó là một người đàn bà, trong Kinh Thánh.
Người đàn bà trên những đồng tiền của chúng ta. Đó là quốc
gia của người đàn bà. Đó là nơi sự bại hoại của người đàn bà
bắt đầu, khởi đầu, nơi nó chấm dứt. Sự bại hoại khởi đầu trong
vườn Ê-đen, bởi không tin Lời Chúa. Đây là nơi ấp ra những nữ
thầy giảng và mọi thứ khác. Sự ô uế của thế gian đến ngay từ
Hollywood, đất nước tồi tệ nhất trên thế giới; ly dị nhiều hơn,
phần còn lại của thế giới cộng lại. Hiểu không? Tại sao? Anh chị
em sẽ tìm thấy một trong những ngày này, ý Chúa. Anh chị em
sẽ thấy tại sao, vật bị rủa sả này. Anh chị em có thể thấy sự mù
quáng của loại ly dị này mà Sa-tan đã áp đặt trên mắt người ta.
Chúng ta đang ở trong thì giờ khủng khiếp. Sự cuối cùng của
chúng ta hầu gần bây giờ, tôi tin vậy. Họ bại hoại, bại hoại đến
tận cốt lõi.

108 Nó xuất hiện trong Khải huyền 13, số mười ba. Và hãy nhớ,
nó dấy lên giống nhưmột con chiên, tự do tôn giáo. Nhưng rồi nó
nhận quyền lực từ con thú; một hình tượng giống nó. Và nó nói
với tất cả thẩm quyền, và làm cũng chính những điều bại hoại
mà con thú đã làm trước nó. Thế thì hãy nói cho tôi biết điều đó
chẳng được nói tiên tri về dân tộc này sao? Tình trạng A-mô-rít
sắp sửa chínmùi, vì chúng đang làmviệc trong đó rồi.

109 Và ngay cả giáo hoàngmới của chúng ta, mục đích chính của
ông là liên kết các anh em với nhau. Và, với con mắt xác thịt,
đó chính là điều để làm. Nhưng, trong mắt Chúa, nó trái nghịch
với Thánh Linh. Chúng ta không thể lẫn lộn với điều đó. Và mỗi
giáo hội sẽ bị gọi vào trong liên hiệp đó. Hãy ra khỏi điều đó,
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càng nhanh càng tốt. Anh chị em sẽ nhận lấy dấu của con thú,
mà không biếtmình đang làm gì. Hãy ra khỏi nó.

110 Tôi hy vọng tâm trí thuộc linh có thể nắm được điều đó. Tôi
tin chắc anh embiết. Nhưng tôi tự hỏi, ở ngoài kia. Dù sao đi nữa,
anh em không thể viếng thăm mọi quốc gia. Anh em có thể gởi
những băng ghi âm đến đó. Chúa sẽ có cách nào đó bắt lấy tâm
trí đó ngoài kia nơi hạt giống được gieo. Đúng. Và ngay khi Sự
Sáng đánh vào nó [Anh Branham vỗ tay với nhau một lần—Bt.],
nó mất đi, nhận lấy Sự Sống. Giống như người đàn bà bên giếng,
nàng nói, “Là Nó đấy.” Nàng đã bắt lấy Nó.

111 Hãy ra khỏi điều đó. Nó bị rủa sả. “Bị rủa sả à?” Nói cho tôi
nơi nó từng sa ngã và sống lại. Hãy nói cho tôi biết một người
từng đứng dậy mà không sa ngã. Vì vậy, anh chị em có thể thấy
rằng việc đó là sai. Được rồi.

112 Tội lỗi chưa đầy cho đến lúc đó, với dân A-mô-rít, do đó họ
phải nán lại và chờ đợi trước khi xuất hành. Nhưng khi người
A-mô-rít với tội lỗi của họ đã đầy, thì có một cuộc xuất hành
thuộc linh, hay xuất hành xác thịt, để dẫn dân sự đến miền đất
tự nhiên, nơi mà dân A-mô-rít xác thịt đã từng cư ngụ, gọi đó là
đất của họ.

113 Và tội lỗi của giáo phái A-mô-rít tự xưng họ là “Hội thánh,”
quá lâu, cho đến khi tội lỗi của họ được gần đầy dẫy.

114 Sẽ có một cuộc xuất hành, nơi mà Chúa sẽ tỏ cho thấy ai là
ai; nơi Hội thánh chính Nó, Nàng Dâu của Chúa Jêsus Christ, sẽ
được xuất-ra, vào trong miền Đất đã được hứa. “Trong Nhà Cha
Ta có nhiều chỗ ở, trong nơi nầy.” Anh chị em không phải đến
Đó và chiến đấu giống họ đã làm. Nó đã được chuẩn bị rồi. Nếu
đền tạm cư ngụ trên đất này tan rã, chúng ta đã có một đền tạm
khác đang đợi rồi, “Hầu cho Ta ở đâu, thì các ngươi cũng sẽ ở
đó.” Cuộc xuất hành lớn đã cận kề!

115 Hãy xem cách Chúa đã thực hiện cuộc xuất hành đó, những
gì Ngài…những gì Ngài đã chuẩn bị, và nghiên cứu chỉ trongmột
phút, rồi nhìn vào ngày hôm nay. Được rồi. Để ý, trước cuộc xuất
hành này, “Ở đó dấy lên một—một pha-ra-ôn không biết Giô-
sép.”Hiểu không?Một pha-ra-ôn khôngbiết Giô-sép. “Khôngbiết
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Giô-sép.” Giô-sép tiêu biểu cho điều gì? Phần thuộc linh trong
cuộc xuất hành thuộc linh này.
116 Ởđó lúc bấy giờ dấy lên, “Chúng ta thì tự do.” (“Người đàn bà
đượcnuôimột thì, các thì, và nửa thì.”) Nhưng cuối cùng ở đódấy
lên một—một Giô-…hay là một nhà độc tài pha-ra-ôn mà không
biết tự do tôn giáo, liên hiệp họ lại với nhau. Đừng để điều đó
đi qua anh chị em. Có một thời mà ở đó có một pha-ra-ôn, trước
hết, phải đến.
117 Và các tổ chức đã sống trong sự ham muốn dục vọng, sống
giống như nhánh được tháp vào, vào trong nhánh nho thật của
Cơ-đốc giáo, nhưng nó vẫn mang bông trái nguyên thủy của
mình: những người nữ, ăn mặc hở hang; những người nam, trí
thức, và chối bỏ quyền phép của Thánh Linh. Nhưng, nó đã sống
dưới danhnghĩa củamột hội thánhCơ-đốc giáo. Nó là nhánhnho
tháp. Nhưng Người trồng vườn nho đang đến bây giờ để tỉa sửa
cây nho đó, như Ngài đã phán Ngài sẽ làm. Tất cả những người
mà không kết quả bị cắt bỏ và bị némvào lửa và thiêu đốt.
118 Đó là một điều kinh khủng để nói, nhưng Lẽ thật đôi khi
dường như kinh khủng, như vừa bảo cho anh chị em, cách mà
Chúa đem con cái của Ngài qua những dòng nước sâu và đất lầy
cùng các thứ thế nào. Ngài làm theo cách đó. Hãy nhớ, cái—cái
bình phải bể thành nhữngmảnh nhỏ, từng bó, nhữngmảnh nhỏ
được đúc lại và nằm trên đất lại. Phá hủy nó giốngmột điều kinh
khủng, nhưng nó phải được thực hiện như vậy, để chiếc bình
được làm lại, chiếc bìnhhaybất kỳ cái gì anh chị emđang làm.
119 “Có một pha-ra-ôn được dấy lên, người không biết Giô-sép.”
Và đó là sự bắt đầu của sự bắt đầu. Đó là sự bắt đầu của sự xuất
hành. Và khi điều đó bắt đầu hình thành, dưới một—một quyền
lực chính trị, bắt đầu hình thành, Đức Chúa Trời bèn sẵn sàng.
Tội lỗi của A-mô-rít đã đầy dẫy. Thì giờ mà Ngài đã hứa với Áp-
ra-hamđược trọn, thì giờ giải cứu đã cận kề.
120 Và Chúa cho phép một pha-ra-ôn dấy lên, người mà không
biết Giô-sép, và Raamses được sinh ra. Và ngay sau Seti là
Raamses. Và Raamses là người mà không biết những ơn phước
của Giô-sép. Và—và ông không biết mặt thuộc linh là gì. Ông chỉ
làmột thiên tài chính trị, mà ông có thể lấy Ê-thi-ô-bi và tất cả các
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quốc gia còn lại, dưới sức mạnh quân sự. Và đó là tất cả những
gì ông biết, là sức—sứcmạnh quân sự.

121 Và tôi nghĩ, ước gì người nào đó thiêng liêng, có thể thấy
những gì đang xảy ra bây giờ. Chúng ta đang có một pha-ra-ôn
mà không biết tự do tôn giáo. Khi tổng thống của chúng ta nhậm
chức, ông không muốn tuyên thệ điều đó, rằng ông tin vào tự do
tôn giáo.

122 Còn ngày nọ khi chúng ta có vấn đề nầy về sự phân biệt
chủng tộc, dướimiềnNam thì sao? Khi nhà cầmquyềnnày của—
của Alabama…Tôi ước gì tôi có thể nói chuyện với mục sư ấy,
Martin Luther King đó. Làm sao có thể một người là lãnh tụ, lại
dẫn dânmình vào trong cái bẫy chết? Nếu những người đó là nô
lệ, tôi sẽ xuống dưới đó, cởi áo khoác ra, đánh đuổi cho họ. Họ
không phải là nô lệ. Họ là những công dân. Họ là công dân của
quốc gia. Vấn đề về “việc đi học.”

123 Dân sự họ, giá như họ có tấm lòng cứng cỏi và không biết
những điều đó. Anh emkhông thể đẩy vào trongmột dân, những
điều thuộc linh, điều gì là nhịp đập ở trong đó với các quyền lực
chính trị. Họ phải chấp nhận nó, được sanh lại, rồi họ sẽ thấy
những điều này.

124 Nhưng, người đàn ông này, nếu tôi có thể chỉ nói chuyện với
ông ta; đang dẫn những con người quý báu đó, dưới danh nghĩa
tôn giáo, vào trong bẫy chết nơi mà ông sẽ giết hàng ngàn lần
ngànhọ!Họ không…Họ chỉ hiểu đượcmặt—mặt tự nhiên.

125 Người này, người anh em da màu, khi mà cuộc nổi dậy lớn
đó xảy ra tại Louisiana, tôi đã có mặt tại đó vào lúc ấy. Khi có…
Cómộtmục sư damàu, người anh em lớn tuổi quý báu, đứng lên
ngoài đó và nói, hỏi dân quân, “Tôi có thể nói với họ được không?
Họ là người của tôi.” Và mục sư lớn tuổi này đứng lên, ngoài đó,
nói, “Tôi muốn nói, sáng nay, tôi chưa bao giờ xấu hổ về màu da
của tôi. Đấng TạoHóa của tôi đã tạo nên tôi như vậy.”

126 Đó là cách Ngài muốn ông vẫn ở tình trạng ấy. Đó là cách
Ngài muốn mỗi người vẫn giữ nguyên vị trí của mình. Ngài tạo
nên những bông hoa trắng, và hoa xanh, và tất cả những màu
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sắc của bông hoa. Đừng lai giống chúng. Đừng lai tạp. Anh chị
em trở nên chống lại thiên nhiên.

127 Ông nói, “Tôi chưa hề xấu hổ vềmàu da của tôi, cho đến sáng
nay.” Ông nói, “Khi tôi thấy dân tôi nổi dậy và làm những điều
họ đang làm bây giờ,” ông nói, “điều đó làm tôi xấu hổ về họ.” Ôi
Chúa, xin ban phước cho tiếng nói đó. Ông nói, “Các bạn chỉ sẽ
gây rắc rối.” Nói, “Hãy nhìn những trường học ở đây. Nếu chúng
ta không có trường học,” nói, “nó sẽ khác đi. Nhưng ai có những
trường tốt nhất ở tại Louisiana đây?” Nói, “Chúng ta hãy lấy ví
dụ, chẳng hạn, thành phố chúng ta, Shreveport.” Nói, “Có một
trường da trắng ở trên kia, nó là ngôi trường cũ. Họ đã xây cho
chúng ta một ngôi trường khác. Họ không có một dụng cụ, một
thứ đồ chơi dành cho trẻ em. Chúng ta có một sân đầy. Và bên
cạnh đó, họ đã xây cho chúng ta một hồ bơi cẩm thạch to, lớn,
cho con cái của chúng ta. Và chúng ta có những giáo viên giỏi
nhất có thể có được.” Nói, “Tại sao các bạn muốn đến đằng kia,
trong khi chúng ta có trường tốt hơn ở đây? Có chuyện gì với các
bạn vậy?” ông ấy nói.

128 Và họ những người đó, họ la lên, “Rah!” Làm chìm đi giọng
nói của ông. Anh chị em thấy đó, đấy, sự hà hơi sai trật.

129 Họ là những nô lệ. Họ là những anh em và chị em của tôi.
Họ là những nô lệ, tôi sẽ nói, “Chúng ta hãy tham gia với họ và
xuống đường và phản đối điều đó.” Họ không phải nô lệ. Họ là
những công dân với cùng những quyền lợi giống như bất cứ ai
khác đã có. Đó chỉ là sự hà hơi đến từ địa ngục, khiến cho hàng
triệu người bị giết chết. Họ bắt đầu một cuộc cách mạng. Chắc
chắn, là vậy. Nó không đúng.

130 Những người đàn ông và đàn bà có những quyền lợi riêng
của họ. Các anh chị em da màu của chúng ta, và người Nhật của
chúng ta, và da vàng, trắng, đen, và bất kể họ là gì, không có sự
khác biệt nào trong màu da của họ, bởi Chúa. Tất cả chúng ta
đến từ một người, A-đam. Nhưng nếu Chúa phân rẽ chúng ta và
đổi cho chúng ta những màu da khác nhau, chúng ta hãy cứ vẫn
sống theo cách đó. Nếu tôi là một—một người da vàng, tôi muốn
vẫn là người Nhật, hay người Trung Hoa. Tôi là một—một—một
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người da màu, tôi vẫn muốn sống theo cách đó. Chúa đã tạo nên
tôi cách đó.

131 Thành thật mà nói, có nhiều điều về chủng tộc da màu mà
chủng tộc da trắng nên có. Họ không có lo lắng. Họ thuộc linh
hơn. Có hàng ngàn điều về họmà người da trắng thậm chí không
thể động đến được. Chúa đã tạo nên họ như thế.

132 Ai có thể hát hay hơn một dàn đồng ca da màu? Ở đâu anh
chị em có thể tìm thấy những chất giọng? Tôi đã thấy họ đến từ
những miền đất ở phía sau kia, mà không biết, tay phải và tay
trái là đâu. Bamươi hay bốnmươi bộ lạc khác nhau của họ, và họ
hát đến chỗ, những bậc thầy đứng đó, nói, “Tôi thật sự không thể
chạm đến điều đó được.” Họ có những dàn đồng ca được huấn
luyện trong nhiều năm, vàmột người sẽ hát cao, và thấp, và mọi
thứ. Nói, “Hãy lắng nghe điều đó, thật hoàn hảo, thậm chí trong
ngôn ngữ khác.” Họ có năng khiếu.

133 Nhưng, anh chị em thấy, tất cả thứ này phải xảy ra, tất cả bởi
vì một nhà chính trị mà quý vị đã chọn lựa với những cỗ máy
quanh quẹo của mình.

134 Và ngày nọ, khi viên thống đốc đứng ở đó, tuyên thệ và được
dân lựa chọn, vào chức vụ đó, và vấn đề tách biệt theo hiến pháp
là, mỗi—mỗi tiểu bang có thể có ý tưởng riêng của nó về chuyện
đó. Ông ta không quan tâm, nhưng ông đọc hiến pháp, nói, “Giờ
đây, trường học ủng hộ sự tách biệt.” Họ có một ngôi trường ở
trên đó. Và chỉ có hai trẻ em da màu muốn vào trường đó, khi
mà họ có trường cao đẳng riêng của họ. Nhưng ông đứng và nói,
“Cái gì?” Thậm chí ông đã đọc hiến pháp.

135 Rồi khi điều đó đến lại với người này chúng ta đưa lên ở đây,
người mà không biết Giô-sép, sự tự do. Vận động cho những lá
phiếu da màu đó, và không biết chính là đảng cộng hòa đã giải
phóng họ, từ lúc ban đầu. Bán đi những quyền trưởng nam của
họ, cho một thứ như thế, dẫn họ vào một bẫy chết, tỏ cho thấy
hệ thống do chính con người tạo nên đó phải sụp đổ. Hoàn toàn
chính xác. Và Ông Kennedy đã cho nhập tịch người bảo vệ đó, và
gởi những người đó trở lại trước các cha ông của chính họ đang
đứngởđódưới hiến pháp. Điều đó vi phạmhiếnpháp lầnnữa.
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136 Nói, “Chúng tôi sẽ không chiến đấu. Không, thưa ông.” Vànói,
“Tôi hy vọng dân tộc có thể thấy rằng chúng ta không đang còn
sống dưới nềndân chủnữa, nhưngdưới nềnđộc tài quân sự.”
137 Anh chị em biết ngạn ngữ xưa nói, “Từng là người dân chủ
miền nam, thì luôn luôn là.” Tôi không biết bây giờ. Ừ-m. Chắc
chắn một người sẽ có đủ nhạy cảm để thức tỉnh với điều gì đó.
Hiểu không? Hãy để yên những con người quý báu đó. Đừng giết
chết họ, dưới đó.
138 Giống như gã kia bắn vào lưng người anh em ấy, đêm nọ, với
khẩu súng đó, và con cái và vợ anh ở trong nhà. Tôi không quan
tâm anh ta là ai, điều đó thì hạ cấp và tầm thường. Vâng, thưa
quý vị. Muốn là quan tòa cho trường hợp đó, một lần. Ừ-m. Ừ-
m. Bắn người đó, về nhà với vợ và con cái mình. Anh ta là một
công dân, có quyền ủng hộ cho những gì anh nghĩ là đúng, một
người tốt. Bức ảnh trong tạp chí Life, cậu bé đó đang khóc đòi bố.
Và tay phản loạn nào đó ở ngoài đó, bắn vào lưng anh ấy, từ chỗ
phục kích.
139 Đó là những gì người ta làm khi chối bỏ Đấng Christ. Đúng
thế. Đó là nơi cả dân tộc phải đi đến, tất cả dưới ảnh hưởng chính
trị. Thật xấuhổnhưvậy, nhưngđó là những gì chúng ta đãmuốn.
Chúng ta đã chứngminh điều đó trong cuộc bầu cửnày.
140 Con trai nhỏ tôi nói với tôi, sáng nay, “Bố ơi, những cha ông
hành hương, khi họ đến đây, có phải tất cả họ thuộc về giáo hội
phe phái nào đó này của hội thánh không? Có phải tất cả họ…”
Nói, “Họ có những áo choàng lớn?”
141 Tôi đáp, “Không, con à. Họ đến đây vì tự do tôn giáo. Đó là
những gì họ đến đây, để thoát ra khỏi các thứ như thế.” Anh chị
em thấy nó hướng đến đâu bây giờ? Tỏ cho thấy tất cả những
vương quốc này phải sụp đổ.

Tôi phải đi nhanh.
142 Một điều, tôi cầu nguyện để AnhMartin Luther King sẽ chắc
chắn sớm thức tỉnh. Anh thương yêu dân mình; không nghi ngờ
gì. Nhưng giá như anh ấy thật sự thấy sự hà hơi của anh ở đâu.
Ích lợi gì nếu anh đến trường, mà hàng triệu người của anh ở
ngoài kia, chết? Có phải đúng là, đi học, giống như vậy chăng?
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Bây giờ, vì—vì người đói, nếu đó là vì điều gì khác, những người
nô lệ, con người đó sẽ là một người tử vì đạo để dâng đời sống
mình vì một nguyên cớ như thế, một nguyên cớ xứng đáng, và
đó ắt là một nguyên cớ xứng đáng. Nhưng chỉ đến trường, tôi—
tôi không hiểu được điều đó. Hiểu không? Tôi không nghĩ Chúa
Thánh Linh đồng ý với ông ta, chút nào, về điều đó. Nó khiến
dân chúng đi đến chỗ, thành một đám người gây náo động, anh
chị em biết đấy.

143 Thật—thật giống Hít-le đã làm, đối với nước Đức, dẫn họ
ngay vào bẫy chết, những người Đức quý báu. Và họ nằm hàng
tỉ, hay hàng triệu người, chồng chất lên nhau ở đó.

144 Và điều đó thật chính xác giống như vậy. Và nênnhớ, tôi đang
nói trên băng ghi âm. Anh chị em sẽ thấy điều đó, sau khi, có
thể sau khi tôi chết. Đó chính xác là những gì sẽ xảy ra. Những
người quý báu sẽ chết ở dưới đó, giống như ruồi. Bắt đầu một
cuộc cách mạng, cả người da trắng và da màu sẽ lại đánh nhau,
và chết như ruồi. Và anh chị em được gì khi tất cả điều đó chấm
dứt? Một đám người chết.

145 “Nhưng ở đó dấy lên một pha-ra-ôn mà không biết Giô-sép.”
Ngày hôm nay cũng vậy, một người dấy lên và tuyên thệ tại—tại
Nhà Trắng, mà sẽ không tuyên thệ rằng ông tin vào lời thề của
mình, sẽ khôngnhận lời thề rằng ông tin vào sự tựdo tôn giáo.

146 Giáo hoàng mới này đang nói gì? Một…Bốn điều mà ông nói.
Một trong đó, là hiệp nhất Tin Lành và Công giáo với nhau. Và đối
với người trí thức, đó là điều nên làm. Nhưng theo Kinh Thánh,
đó là điều sai trật. Và Kinh Thánhnói họ sẽ làmđiều đó.

147 Chúng ta hãy đi xa hơn một chút nữa. Vào lúc này, Raamses,
tại Ai-cập, đang phát triển. Quyền lực của ông đang lớn lên. Con
người xác thịt, Raamses, đang lớnmạnh.

148 Con người xác thịt, kẻ chống lại Christ, đang lớn lên lúc này.
Qua chính trị, ông đã vào Nhà Trắng rồi. Về tôn giáo, ông đã
khiến cho tất cả mọi người rất chần chừ, cho đến lúc họ thật
sự đã được thuyết phục vì điều đó. Và các lãnh tụ các giáo phái,
trên thực tế mỗi giáo hội mà có trong nước, đã ở trong khối liên
hiệp các giáo hội rồi. Raamses đang lớn lên. Và hết thảy họ đang
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liên hiệp với nhau, và đó là những gì họ sẽ có. Và điều đó làm gì?
Nó tạo nênmột quyền lực,một con thú giống con đầu tiên.

149 Rồi cómột sự báchhại đến trên tất cả nhữngngườimàkhông
muốn liên hiệp với nó, và một sự tẩy chay. Lúc đó sẽ là quá trễ.
Anh em đã nhận lấy dấu hiệu rồi. Đừng nói, “Lúc đó tôi sẽ làm.”
Tốt hơn là anh emnên làmbây giờ. Raamses đang phát triển.

150 Nhưng hãy nhớ, trong lúc Raamses với quyền lực đang lớn
lên, tại Ai-cập, Đức Chúa Trời đã có Môi-se trong đồng vắng. Ông
cũng đang trưởng thành. Raamses cómột hệ thống chính trị. Đức
Chúa Trời cómột hệ thống thuộc linh, dưới một tiên tri, sẵn sàng
xuống, để nói với dân sự.

151 Cả hai lại đang phát triển lần nữa. Nó sẽ được phô bày, một
trong những ngày này. Thì giờ không còn xa khi sẽ cómột sự phô
bày. Như tự nhiên…Như lời Kinh thánh nói, “Tự nhiên làm hình
bóng thuộc linh.” Anh em không thể chạy trốn khỏi nó được.
Nó ở đó đấy. Nó ở ngay trước mắt anh em. Đó là Lẽ thật. Hãy
nhìn Hội thánh hiện giờ, kêu gọi ra, hình thành quyền lực. Chúa
Thánh Linh giáng xuống, các sựmầu nhiệm của Chúa được khải
thị và sắp đặt trật tự. Hiểu không? Và ngay ở đây, nó đã ở trong
Nhà Trắng rồi. VàHội thánh đang tựNó xích lại với nhau, a-men,
không phải là một giáo phái; nhưng từ gánh nặng tội lỗi, cách xa
dân A-mô-rít, một dân tự do. Ồ!

152 Chúa đã có Môi-se, là tiên tri của Ngài. Dù ông đã nói tiên tri
rồi, và đã chứng minh rằng ông đúng, nhưng tuy nhiên ông ở
trong trường đồng vắng, được giấu kín với phần còn lại của thế
gian. Nhưng ông được học, được đào tạo, từ trong đồng vắng.

153 Kẻ thù sẽ luôn luôn, đề xuất, hệ thống củamình. Và sự không
tin sẽ chấp nhận nó, vì kẻ thù là dấu hiệu trí tuệ.

154 Bây giờ, hãy nhớ, chỉ có hai. Đừng quên điều này. Chỉ có
hai quyền lực. Một là quyền lực thuộc linh, thuộc về Đức Thánh
Linh. Quyền lực kia là ma quỷ, đang làm việc qua quyền lực trí
tuệ. Vì, đó là nơi nó đã đi vào, trong vườn Ê-đen, qua các quyền
lực trí tuệ, để khiến cho Ê-va tin vào ý niệm trí tuệ, chống lại
Lời. Điều đó thật rõ ràng hết sức, trẻ con có thể hiểu được. Hiểu
không?Hiểu không?Vàđó là cáchnóđãdiễn ra, luônmọi lúc.
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155 Nó đây nầy, ở Ai-cập, sáng nay. Cómột quyền lực trí tuệ đang
làm việc trong Raamses, mang ông lên nắm quyền. Và dấy ông
lên, người không biết tự do để cho những gì Giô-sép đã làm,
những gì hội thánh đã làm lúc ban đầu.
156 Và bây giờ chúng ta thấy điều tương tự, quyền lực trí tuệ tạo
nên giữa các giáo hội, và nó được dấy lên với một người đứng
đầu giáo hội mà không quan tâm gì đến những điều Kinh Thánh
đã nói. Họ có hệ thống riêng của họ. Đó không phải là những gì
Kinh Thánh nói. Đó là những gì giáo hội nói. Và những người Tin
Lành len lỏi ngay vào trong đó, cho đến nỗi tất cả những nhóm
nhỏ của họ, giống thế này, “Ồ, chắc chắn. Ồ, tôi biết Nó nói điều
Này, nhưng tôi bảo với ông, những ngày đó đã qua rồi.”
157 “Bề ngoài giữ sự tin kính, và chối bỏ quyền phép đó.” Mỗi lời
Kinh Thánh trong quyểnKinh Thánh chỉ thẳng ra điều đó.
158 Bây giờ anh chị em hiểu tại sao tôi muốn thu băng bài này và
gởi đến cho nhiều người. Thì giờ đã đến. Lẽ thật phải được biết.
Cuộc xuất hành đã cận kề. Hiểu không?
159 Phần—phần trí tuệ trônghoànhảo. Vànóhoànhảo, nó chính
xác; nhưng, hoàn toàn, là sự hà hơi của Sa-tan.
160 Và rồi, suốt thời gian, mà, Raamses trí tuệ này đang trưởng
thành và lên ngai. Và hãy nhớ, ông đã dấy lên như một người
anh em với Môi-se, đấy, một người anh em với Môi-se. Một trong
họ phải ngồi ghế trí tuệ, cũng giống như Giô-sép với các anh em
mình. Và họ đã làm gì với Giô-sép trẻ tuổi? Tuyệt giao chàng khỏi
Lời. Mà Lời là Đức Chúa Trời. Và họ tuyệt giao với Lời, và chấp
nhận tín điều. Và giờ đây tín điều đã lên nắmquyền lực.
161 Ôi Chúa, xin để dân sự thấy điều đó! Làm sao tôi có thể sử
dụng thêm tiếng nào nữa? Làm sao tôi có thể làm cho nó rõ hơn
bằngnhững lời Kinh Thánh, dưới sự hàhơi của ThánhLinh, rằng
chúng ta hiện ở đây?
162 “Ồ,” anh chị em nói, “ồ, này, nếu như điều đó đến từ Giáo
hoàng John, hay Giáo hoàng A hay B gì đó, hay Giám mục A hay
B gì đó!”

Anh chị em có thấy rằng Chúa đã dùng một người ở đồng
vắng hèn hạ, không ra gì không?
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Nói, “Làm sao tất cả điều đó có thể sai trật được?”
163 Chúa giải quyết với cá nhân, không phải các nhóm. Với cá
nhân; Đức Chúa Trời lấy người của Ngài—của Ngài, lấy người
của Ngài. Điều duy nhất Ngài phải có là một người mà Ngài có
thể hoạt động với. Tất cả điều Ngài muốn là một người. Ngài đã
cố gắng có được họ, qua mọi thời đại. Giá như Ngài có thể có
đượcmột người! Ngài đã cómột người trong thờiNô ê!Một người
trong thời Ê-li! Một người trong thời Giăng Báp-tít. Chỉmột người
là tất cả những gì Ngài cần. Vào thời các quan xét, Ngài đã cố có
một người, Sam-sôn, ban cho ông quyền năng lớn, nhưng ông
đã bán tháo nó cho một người nữ và bị mù. Đó là các quan xét;
không phải vậy. Đức Chúa Trời là QuanXét. Hiểu không?
164 Anh chị em thấy, ngày hôm nay, Ngài đang cố tìmmột người
Ngài có thể nắm lấy người trong tay Ngài, để nói ra Lẽ thật, mà
không sợ hãi với điều đó, mà sẽ không e ngại, mà sẽ không phải
là giáo điều; một người Ngài có thể giữ trong tay Ngài và tỏ cho
thấy Lời Ngài sống động, và tỏ cho thấy chính Ngài vẫn sống. Tôi
tin Ngài có thể có một người như vậy rồi. Tôi tin. Tôi tin điều đó.
Tôi thật sự…tin Kinh Thánh đủ, để tin rằng Ngài có thể có được
điều đó, đúng thế, ngườimà sẽ nói ra Lẽ thật.
165 Saumột thời gian, chúng ta tìm thấy, sau khi đi qua tất cả các
trường này. Bây giờ hãy xem. Kẻ thù đề xuất điều gì đó, đầu óc
tri thức, bởi vì kẻ thù đang làm việc với các nhà trí thức. Và trí óc
sẽ ngồi lại và lý luận điều đó, và nói, “Bây giờ, hãy đợi một chút.
Không phải vậy, đểmột hội đồng…”
166 Tôi đãnói chuyện vớimột người ngàynọ, và anh ấynói, “Này,
Billy!” Anh làm cho Công ty Dịch vụ Công cộng, một người tốt.
Và anh nói, “Tôi muốn hỏi anh một điều.” Nói, “Anh là người Ái
Nhĩ Lan.”

Tôi đáp, “Đúng, thưa anh.” Nói, “Tôi hầu như xấu hổ về điều
đó, nhưng, tuy nhiên, tôi là thế.”
167 Và anh ấy nói, “Ồ,” anh ấy nói, “anh không biết rằng anh thực
sự, thực sự nên là người Công giáo à?”
168 Tôi đáp, “Đúng, ừ-m, tôi gốc công giáo, ừ-m.” Anh chị embiết,
Hội thánh đầu tiên là Hội thánh phổ thông.
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169 Anh chị em thấy nó đi về đâu, ngày hômnay? Nó đã khởi đầu
với lễ Ngũ tuần, nhưng tổ chức đã đưa nó đến chỗ bây giờ. Hãy
xem, và Ngũ tuần quay ngay trở lại và tổ chức, làm sự việc giáo
hội Công giáo ban đầu. Và họ hầu như cách xa ngày hôm nay
như họ, như họ đã có trong hai ngàn năm. Và nămmươi năm đã
mang họ hầu như đến với nó. Hiểu không?

170 Ông ấy nói, “Anh không tin rằng khi một nhóm có đầu óc
thống nhất các giáo phái Cơ-đốc giáo khắp thế giới,” anh chị em
đấy, “ngồi với nhau và lý luận điều gì đó, và cả nhóm có thể đồng
ý, anh không nghĩ rằng họ thật sự làmột nhómbénhỏ…Bởi vì, tôi
đếnđểnghe anh giảng,” nói, “nhưng tôi khôngđồng ý với anh.”

171 Tôi nói, “Cách duy nhất mà anh có thể chứng minh sự bất
đồng củamình có lý, là chứngminhnó bằngKinh Thánh.”

Anhấynói, “KinhThánhkhông có gì liên quanvới điềuđó.”

172 Tôi nói, “Đối với anh, Nó có thể không. Nhưng, với tôi, Nó là
tất cả. Đấy, Đó là Lời.”

173 Và anh ấy nói, “Anh không nghĩ rằng một nhóm có đầu óc
thống nhất các giáo phái Cơ-đốc giáo khắp thế giới ngồi lại với
nhau, có thể đúng hơn nhiều, và chắc chắn là đúng, hơn chỉ là
một kẻ ít học, tầm thường giống như chính anh à?” Tôi nói…“Ồ,”
nói, “việc gì anh phải nói điều chống lại kinh-…hay chống lại hội
thánh của—của chúng tôi? Khi mà, đã có, trải qua các thời đại,
khi họ cóhội đồng giáohội đầu tiên, nhưanhđãnói, ở đóđêmnọ,
chúng tôi nghe điều này, các thời đại hội thánh, về giáo hội nghị
hiệp nhất toàn cầu nhóm họp tại Nicaea, La-mã, và hình thành
giáo hội Công giáo La-mã.” Nói, “Anh không biết có hàng ngàn
người, thuộc linh, những người được Chúa sai đến ở trong hội
đồng đó à? Và anh không nghĩ tâm trí họ hẳn đầu phục hơn để
biết ý chỉ của Chúa, hơn là của anh ở đây, sau khi Chúa đã chứng
minh qua hai ngàn năm rằng giáo hội đó đúng sao?”

174 Tôi nói, “Ngài chưa bao giờ chứng minh điều đó.” Tôi nói,
“Nếu giáo hội đó là một Hội thánh của Chúa, chúng ta hãy thấy
nó sanh ra giống như Hội thánh ban đầu đã có thời đó. Chúng
ta hãy xem nó có mang lại những điều họ đã từng làm lúc ban
đầu không. Trong khi, ngay cả Kinh Thánh nói, rằng, ‘Khôngmột
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chấm hay một nét nào của Nó thì sai.’ Và Ngài phán, ‘Hễ ai bớt
một Lời của Sách Này, hay thêmmột lời vào Nó, phần của người
ấy sẽ bị cất khỏi,’ dù đó là hội đồng hiệp nhất toàn cầu hay là cái
gì đi nữa, ‘khỏi Sách Sự Sống.’ Người đó đã xong đời.”

Nói, “Billy, anh thật không đáng tin.”
175 Và tôi đáp, “Thế thì, tôi nghĩ,một thời với sự tôn trọng lớn của
Y-sơ-ra-ên, khi họ phân rẽ giống như Tin Lành và Công giáo ngày
nay, Y-sơ-ra-ên muốn vẫn là Y-sơ-ra-ên.” Nhưng tôi nói, “Chúng
ta thấy rằng họ có một vua tên là Giô-sa-phát, một người công
nghĩa cố gắng tuân giữ luật—luật pháp của Chúa. Nhưng họ có
một người khác ở đây tên A-háp, cưới một người nữ, chính trị
gia, cố gắng làm bạn với dân tộc khác, và cưới một trong các con
gái của họ, Giê-sa-bên, và mang bà vào trong vòng dân sự của
Chúa.” Giống như cách chúng ta đang làm, và mang vào. “Và bà
trở thành một kẻ cai trị; khiến A-háp nói điều này, và khiến A-
háp nói điều kia.” Cũng giống như họ đang làm bây giờ. Và tôi
nói, “Sự phô bày cuối cùng đến.”
176 Họ muốn kết hiệp cả hai giáo hội với nhau, như họ đang cố
gắng làm bây giờ. Và—và với A-háp…Và ngay cả Giô-sa-phát, con
người tổ chức, nói, “Vâng. Điều đó tốt lắm. Người của các ông là
người của tôi. Tất cả chúng ta đều là người Cơ-đốc. Tất cả chúng
ta đều là những người tin. Chúng ta hãy đến với nhau.” Nhưng
khi đến chỗ cao điểm nhất, ông nói, “Vua không nghĩ chúng ta
nên cầunguyện về điềunày à? Chúng ta nên cầu vấnChúa.”

Và ông ta đáp, “Vâng,” A-háp nói.

Vậy ông nói, “Tôi sẽ bảo cho vua điều gì. Chúng ta hãy tìm
một tiên tri của Chúa.”
177 Nhưng, anh chị em thấy, A-háp cómột hệ thốngmà ông nghĩ
là của Chúa. Ông nói, “Tôi có bốn trăm người, học thức và được
đào tạo.” Và họ tuyên bố là những tiên tri Hê-bơ-rơ, như các
nhómmục sư truyền đạo ngày nay.
178 Và họ mang những người đó ra, và hỏi họ câu hỏi liên quan
đến kết—kết quả của cuộc chiến. Vàmỗi người trong họ phải đến
cùng nhau và hiệp nhất, giống như hội đồng hiệp nhất giáo hội
toàn cầu làm ngày nay, và họ đến với vấn đề. “Hãy đi lên. Chúa ở
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cùng vua, vì thực sự đất đó thuộc về chúng ta. Và hãy đuổi người
Sy-ri, hay người Phi-li-tin ra khỏi đó. Đuổi họ đi, vì đất ấy thuộc
về chúng ta.” Điều đónghe dườngnhư rất có lý. Hiểu không?

179 Nhưng, tuy nhiên, tận trong lòng của Giô-sa-phát, hình như
không phải. Ông nói, “Tôi biết vua có bốn trăm mục sư truyền
đạo giáo hội được huấn luyện tốt tại đó. Và họ đều đồngmột lòng,
thậm chí cho đến nỗi họ làm một cặp sừng sắt và nói, ‘CHÚA
PHÁN NHƯ VẬY.’ Nhưng chúng ta có thể tìm người khác được
không?”

180 Ông nói, “Xin vua đừng nói như vậy,” nhà chính trị nói. “Xin
vua đừng nói vậy, bởi vì những người này là những người được
đào tạo. Tôi đã đào tạo họ, chính tôi.” Chính là vậy. Hiểu không?
Chính là điều đó. “Tôi đã đào tạo những người này. Nhưng, còn
một người nữa, nhưng tôi ghét ông ta.” Hiểu không? Nói, “Đó là
Mi-chê, con trai của Giêm-la, nhưng,” nói, “tôi ghét ông ta. Ông
ta chẳng là gì ngoài một kẻ phản loạn trong bọn họ. Ông ta luôn
la họ oang oang. Ông ta luôn bảo rằng tôi sai. Hãy xem vương
quốc của tôi.” Vâng, hãy nhìn nó, hãy nhìn nó thật là một mớ
hỗn độn.

181 Hãy nhìn giáo phái của quý vị, ngày nay, “Có bề ngoài tin
kính và chối bỏ quyền phép ấy.” Hiểu không? Ồ, quý vị có thể
có thêm một triệu nữa, và một ngàn nữa, và những người được
huấn luyện tốt hơn, nhưng quý vị đang ở đâu trong Thánh Linh?
Sức mạnh quý vị ở đâu, đã ở trong Sam-sôn, khi ông đứng đó,
như tôi nói ngày nọ? Với tất cả hình dáng to lớn của ông ở đó,
và mỗi cơ bắp trong đó, nhưng không có Sự Sống trong nó. Thần
Linh đã lìa khỏi ông. Ông không còn sức lực. Đứa trẻ nhỏ dẫn
ông đi vòng quanh; đôi mắt đui mù, bởi vì người đàn bà nào đó.
Cũng giống như giáo hội, ngày nay, bị dẫn đi vòng vo bởi những
nhà chính trị, những giám mục, các trưởng lão, và đủ các thứ.
Những người đàn ông kéomũ rơm, che giấu điều gì đó trongmũ
của họ, và mọi thứ. Chúng ta đang ở đâu? Vậy khi chúng ta đến
điểm này…

182 Họ đã sai người đi và cho mời Giêm-la, hay là…không phải
Giêm-la; nhưng là Mi-chê, con trai của Giêm-la. Sai người đi mời
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ông tới. Và ông đã nói tiên tri và bảo họ rằng A-háp sẽ bị giết nếu
đi lên đó.

183 Và tổng giám mục đó vả vào miệng ông. Ông đã thật thà
về điều đó. Ông ta nói, “Thần của Chúa đã đi đâu khi Nó rời
khỏi ta?”

Nói, “Ngươi sẽ thấy.” Ừ-m. Ừ-m.

184 Nói, “Tống nó vào ngục. Tống nó vào ngục sâu. Nuôi nó bằng
bánh khổ nạn, và nước khổ nạn. Và cho đến chừng ta trở về bình
an,” nói, “ta sẽ giải quyết với tên này.”

185 Và, Giêm-la, biết mình sống đúng với Chúa! Vì sao? Khải
tượng của ông so sánh với Lời. Ông là tiên tri. Và thần linh của
ông và khải tượng của ông chính xác với đấng tiên tri, Ê-li. Ông
nói, “Nếu vua trở về, thì Đức Chúa Trời đã không phán với tôi,
chút nào.”

186 Bấy giờ, tôi nói với người này, “Bên nào đúng, hội đồng giáo
hội hiệp nhất toàn cầu nơi bốn trăm người được chọn ngồi với
nhau, được chọn bởi con người, haymột người phản loạn bé nhỏ
được Chúa chọn?”

“Ồ,” ông ấy nói, “ồ, làm sao anh biết sự khác biệt?”

187 Tôi nói, “Trở lại với Bản phác thảo!” Làm sao chúng ta biết
xâymột tòa nhà nếu không có bản phác thảo?

188 Nếu họ ngừng lại một phút, và thấy rằng tiên tri đó, Ê-li, đã
rủa sả A-háp, và nói, “Chó sẽ liếm huyết vua.” Và chúng đã liếm.
Làmsao ông có thể chúc phước chonhững gì Chúađã rủa sả?

189 Làm sao quý vị có thể chúc phước cho những gì Chúa đã
rủa sả? Hãy ra khỏi thứ đó. Hãy tránh xa nó. Hãy đến với Đấng
Christ. A-men.

190 Bây giờ để ý. Nhưng, kẻ thù sẽ đề xuất. Kẻ thù sẽ chủ tâmmột
việc, chuẩnbị điều đó, và tâm trí tri thức nói, “Điều đóđúng.”

191 Đó là nơi người anh em quý báu này đã có. Người này, anh
ta nói, “Trông giống như…Nhìn ở đây. Anh biết, rằng, nếu tất cả
chúng ta sẽ hợp lại với nhau, nhưmột hội thánh, anh không nghĩ
tốt hơn là tản lạc theo cách chúng ta hiện có bây giờ sao?”
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192 Điều đó nghe chẳng hợp lý sao, nếu tất cả tín đồ Tin Lành và
Công giáo đến với nhau và đến với nền tảng hỗ tương nào đó?
“Nhưng làm sao hai người không đồng ý với nhau có thể cùng
đi chung được?” Làm thế nào quý vị có thể, khi một nhóm ở đây
không tin vào sự chữa lành, nhóm khác nói họ tin, nhóm khác
nói là nó thuộc về thời xa xưa nào đó? Một số nhóm thậm chí
không tin Kinh Thánh. Và đặt điều đó với nhau, anh em có được
điều gì? Đức Chúa Trời không phải là chúa của sự loạn lạc.
193 Trước khi Chúa có thể sắp đặt Hội thánh Ngài trong trật tự,
họ đã chờ đợi mười ngày đêm, cho đến khi tất cả họ trở nên
“ở trong một nơi, đồng một lòng.” Và ở đó Chúa Thánh Linh đến
làm lãnh đạo, chứ không phải là hội đồng giáo hội toàn cầu. Hiểu
không? Tôi hy vọng anh chị emhiểu điều này. Để ý.
194 Đó là người không tin, không trung tín với Lời Chúa, không
để ý những gì Lời nói, nhưng để ý đến lý lẽ riêng củamình. Đó là
những gì Ê-va đã làm, lúc ban đầu. Bà dựa trên lý lẽ của bà.
195 Sa-tan nói, “Bây giờ, nhìn xem đây. Chẳng hợp lý sao? Ta biết
Lời nói như Thế. Nhưng, đợi một chút, chẳng phải hợp lý rằng—
rằng ngươi sẽ được tốt đẹp hơn nếu ngươi biết phân biệt điều
thiện với điều ác?”

“Ồ, vâng.” Rồi bà đã nhận lấy nó. Chắc chắn.
196 Đó là cách lý lẽ. Vậy thì, sự không tin sẽ luôn đi đến những lý
lẽ, nhưng đức tin sẽ không động đến nó.
197 Chẳng hợp lý với tổ phụ chúng ta; từ người mà là tổ phụ đức
tin của chúng ta, Áp-ra-ham, mà chúng ta là con cái của ông bởi
“ở trong Đấng Christ.” Sẽ chẳng chấp nhận được một người đàn
bà sáu mươi lăm tuổi, và ông đã sống với bà, từ khi bà còn là
một cô gái, không thể có con sao? Và khi bà đã một trăm tuổi,
hay chín mươi tuổi, và ông một trăm tuổi, mà vẫn không có con.
Chẳng hợp lý sao, hội đồng lớn các bác sĩ và khoa học nào đó đã
khám cho Sa-ra? Nói, “Ồ, tử cung của bà đã khô khan. Các mạch
sữa đã cạn, cách đây bốnmươi năm. Nhịp tim bà, vào tuổi đó, bà
không thể sinh đẻ được.” Ồ, chỉ là những lý lẽ.
198 Nhưng Áp-ra-ham từ chối điều đó. “Người chẳng có lưỡng lự
về lời hứa của Đức Chúa Trời, qua sự không tin. Nhưng chống lại
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những lý lẽ, người chẳng lưỡng lự về lời hứa của Đức Chúa Trời,
cho dù thế nào đi nữa. Vì người—người tin chắc rằng Đức Chúa
Trời có quyền làm trọnmọi sựmàNgài đã phánNgài sẽ làm.”

199 Giờ đây, con cái của Áp-ra-ham ở đâu sáng nay? Quý vị mục
sư truyền đạo mà sợ, quý vị sợ, thiếu bánh và nước, trên đường
phố, nếu quý vị rời khỏi Ba-by-lôn đó. Đức tin quý vị ở đâu? Đa-
vít nói, “Trước tôi trẻ, rày đã già. Tôi chẳng hề thấy người công
bình bị bỏ, hay là Dòng dõi Người đi ăn xin bánh.” Đừng sợ. Hãy
ở lại sống đúng với Đấng Christ.

200 Nhưng sự vô tín sẽ bắt lấy lý lẽ. Đó là những gì nó đã làm. Bây
giờ anh chị em hiểu điều đó chứ? Sự vô tín nương trên các lý lẽ,
những điều thời hiện tại. Đức tin sẽ không làmđiều đó.

201 Đức tin nhìn vào Lời. Nhưng đức tin đặt chính mình trên
Vầng Đá không hề lay chuyển, Lời Đời đời của Đức Chúa Trời. A-
men. Đức tin không nhìn vào lý lẽ. Tôi không quan tâm anh em
có thể tỏ thấy nó sẽ tốt hơn chừng nào. Nếu Lời nói “không,” đức
tin yênnghỉ ở đó. Đó chính là nơi yênnghỉ thánh của đức tin.

202 Muốn hỏi quý tín hữu Lutheran, sáng nay, anh emBáp-tít, và
anh em Công giáo, và các bạn, bất kể quý vị là ai, những người
giáo phái trên khắp thế giới. Làm thế nào quý vị có thể đặt đức
tin củamình trên giáo phái của quý vị, khi nó trái nghịch với Lời?
Quý vị có loại đức tin gì? Quý vị có quyền lực lý lẽ, và không phải
đức tin. “Vì đức tin đến bởi việc người ta nghe,” nghe hội đồng
hiệp nhất giáo hội toàn cầu à? Quý vị có thể từng…Nói, quý vị có
thể có được điều đó trong Lịch nămSinh nhật Lão Bà, nhưng quý
vị sẽ không bao giờ tìm thấy nó trong Lời Đức Chúa Trời.

203 “Đức tin đến bởi sự người ta nghe, và người ta nghe là khi
Lời của Đức Chúa Trời được rao giảng.” A-men. Hãy nói cho tôi
biết một người có thể nói bất kỳ điều gì mâu thuẫn với điều Đó,
và nói đó là Lời Chúa. Khi mà, “Trời và đất sẽ qua đi, nhưng Lời
đó sẽ không qua đi.”

204 Đức tin tìm thấy Lời là nơi yên nghỉ thiêng liêng của nó. Nó di
chuyển ngay trên đỉnh của Vầng Đá Đời đời, là Chúa Jêsus Christ,
Lời, và nằm xuống ở đó và nghỉ ngơi. Hãy để cho gió hú. Hãy để
bão rung chuyển. Nó an toàn, mãi mãi. Nó nghỉ yên ngay trên
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Lời đó. Đó là nơi đức tin, đức tin Cơ-đốc chân thật, an nghỉ. Nơi
an nghỉ là Lời, vì nó biết rằng Chúa sẽ chứng minh chính Ngài
cao siêu hơn, trên mỗi một trong những kẻ thù của Ngài. Dù cho
nó trông tồi tệ đến thế nào, và kẻ thù đã đến thế nào, và trông
anh chị embị đánh bại thế nào, đức tin vẫn biết.
205 Bây giờ, với anh chị em những người bị đau ốm, ồ, tôi muốn
chở họ về nhà nầy biết mấy! Khi anh chị em nắm được đức tin
đó, anh chị em sẽ được chữa lành; mọi—mọi hoàn cảnh, mọi thứ
khác, mọi dấu hiệu, tất cả những triệu chứng có thể chỉ rằng anh
chị em đang chết, anh chị em sẽ không bao giờ dời chuyển! Nơi
an nghỉ của đức tin là nơi thánh của Lời Đức Chúa Trời, khi đức
tin, đức tin chân thật thiết lập chínhmình tại đó. Không phải giả
vờ tin bây giờ; đức tin. Không phải hy vọng; nhưng đức tin. Hy
vọng ở ngoài đây, hy vọng nó đã có ở trong. Đức tin đã có ở trong
rồi, nhìn ra, và nói, “Nó đã được thực hiện.” Hiểu không? Đó là
đức tin. Đó là nơi đức tin có sự an nghỉ của mình, vì nó biết rằng
Chúa sẽ không bao giờ, không bao giờ để kẻ thù vượt lên trên
Ngài. Ngài không bao giờ. Đức tin biết điều đó, vì vậy, bất chấp
sự việc trông thế nào.

Nô-ê biết rằng con tàu sẽ nổi. Hiểu không? Chắc chắn vậy.

Đa-ni-ên biết rằngĐứcChúaTrời có thể khépmiệng sư tử.

Dân Hê-bơ-rơ biết rằng Đức Chúa Trời có thể dập tắt
ngọn lửa.
206 Chúa Jêsus biết Đức Chúa Trời sẽ khiến Ngài sống lại, vì Lời
đã nói, “Ta sẽ không để linh hồn Người trong âm phủ, Ta cũng sẽ
không để cho Đấng Thánh của Ta thấy sự hư nát.” Ngài biết sự
hư nát xảy ra trong bảymươi hai giờ. Ngài phán, “Trong ba ngày
Ta sẽ sống lại.” Hiểu không? Nó lấy nơi an nghỉ Đời đời của nó
trong đền thánh của Lời Chúa, và nó đứng ở đó.
207 Lý lẽ sẽ cố gắng hết sức để nhận biết, “À, hệ thống này phải
tốt hơn. Đây là điều Đó.” Nó trông tốt hơn bởi vì anh chị em
đang nhìn với đầu óc tri thức. Anh chị em có thể chứng minh
những lý lẽ.
208 Nhưng anh chị em không thể chứng minh đức tin. Bởi vì,
nếu anh chị em có thể chứng minh nó, thì nó không còn là đức
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tin nữa. Nhưng đức tin biết chỉ Lời và lời hứa, và nó trông về điều
anh chị emkhông thấy. “Đức tin là sự biết chắc vững vàng những
điều mình đang trông mong, là bằng chứng những điều chẳng
xem thấy.” Anh chị emkhông thể lý lẽ. Tôi không thể chứngminh
nó được thực hiện như thế nào. Tôi không biết nó sẽ được thực
hiện như thế nào. Tôi không biết nó, nhưng tôi tin nó. Tôi biết
rằng nó là vậy, bởi vì Chúa đã phán vậy. Điều đó không có gì bàn
cãi nữa.
209 Đó là lý do tôi biết điều Này là đúng. Tôi biết Lời thì đúng. Tôi
biết Sứ điệp thì đúng, vì Nó ở trong Lời. Và tôi thấy Chúa hằng
sống vận hành ở giữa Nó, để chứngminh. Chúng ta đang ở trong
cuộc xuất hành, chắc chắn đúng.
210 Thậm chí chính sự chết không thể làm lay chuyển đức tin.
Người ta có thể đứng ngay trong sự chết, ở trong…ngay trước sự
chết, và la lớn chiến thắng của sự sống lại. Phao-lô nói, “Hỡi sự
chết, cái nọc của mày ở đâu? Hỡi mồ mả, chiến thắng của mày
ở đâu?” Hiểu không? “Vì, Đấng Christ đã sống lại, và những ai ở
trong Đấng Christ sẽ đến với Ngài lúc Ngài Tái lâm.” Hiểu không?
Không thể thay đổi nó. Đúng thế.
211 Đức tin làm cho Lời của Đức Chúa Trời đền thánh của nó
thuộc về nơi an nghỉ Đời đời của nó. Nó nằm trong Lời của Đức
Chúa Trời. Chú ý, lần nữa.
212 Bây giờ, chúng ta đã kéo dài hơn một chút, khoảng hai
mươi lăm phút, xin anh—anh chị em đừng phiền. [Hội chúng
nói, “A-men.”—Bt.] Tôi—tôi muốn tiếp tục băng ghi âm này, chỉ
một phút.
213 Chú ý vua, vua mà mới dấy lên đó, đã không biết Giô-sép.
Chương trình đầu tiên của ông, để phá hủy quyền lực của Y-sơ-
ra-ên là gì? Là với con cái của họ. Đúng không? [Hội chúng nói,
“A-men.”—Bt.] Ông cố hủy diệt con cái của họ. Bây giờ hãy nghe
kỹ. Cũng cùng ma quỷ đó, trong hình thức của một vua khác,
cố hủy diệt Con độc sanh của Chúa Trời. Hiểu không? “Giết chết
những con trẻ, trước tiên, trước khi chúng chào đời.” Ma quỷ
là một con chim thật khôn ngoan, quỷ quyệt. Nó biết cách để
đánh vào sự việc trước khi điều đó bắt đầu. Nó biết điều đó.
Hiểu không?
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214 Và điều duy nhất mà anh chị em có thể làm, để đánh lại nó,
là nương cậy trên Đấng Christ, và tự hạ mình và để cho Ngài
hướng dẫn anh chị em. Hiểu không? Anh chị em sẽ không bao
giờ làm theo bất cứ cách nào khác. Các sức mạnh trí tuệ của anh
chị em sẽ không bao giờ làm điều đó. Anh chị em phải tin nó. Cứ
nương cậy nơi Ngài. Ngài là Đấng Chăn Chiên. Không phải việc
của chiên là đuổi sói đi. Đó là việc của người chăn chiên. Nhưng
chiên phải ở với người chăn, để được an toàn. Đó là vùng an toàn
của tôi, là trong Đấng Christ; và Đấng Christ là Lời. Đó là khu vực
an toàn.
215 Để ý. Ma quỷ, trong hình thức của—của Raamses, một vua,
điều trước tiên ông đã làm là diệt những con trẻ, với cái chết tự
nhiên. Và ngay khi Con của Đức Chúa Trời được sinh ra…Ngài
đã lánh khỏi Ai-cập, vì Đức Chúa Trời hủy diệt Ai-cập, rủa sả nó.
Nó chưa hề quay trở lại, từ dạo đó. Sau đó nó ở Rô-ma; Sa-tan di
chuyển ngai của—của nó đến Rô-ma. Và việc trước tiên Rô-ma
đã làm, là phá hủy tất cả, để có được, để chắc chắn;ma quỷ, trong
hệ thống Rô-ma đó, đã cố để hủy diệt (cái gì?) Con Đức Chúa Trời,
ngay từ đầu. Cùngma quỷ đó!
216 Và, ngày hôm nay, nó đã làm điều giống vậy, dưới dấu hiệu
của linh bây giờ, sùng đạo, xưng nhận Cơ-đốc giáo, và đem con
gái chúng ta gả chúng cho các chàng trai Công giáo, và làm cho
chúng sanh ra con cái Công giáo của họ, phá vỡ quyền lực của
phía kia. Đó là ma quỷ của quý vị. Đó là ma quỷ của các người
ngồi trên bảy ngọn đồi, mang vương miện ba tầng, đúng là trơn
láng và quỷ quyệt, khôn ngoan, tri thức giống như con rắn; dòng
giống của con rắn, con cái của nó, sử dụng những kỹ năng trí tuệ
giống như vậy. Hãy xem.
217 Rồi họ giết những trẻ con, trong hai lần khác. Họ giết trẻ con
với điều gì? Hai lần. Bây giờ hãy nhớ, quan sát hai lần đó, và ba
lần. Hiểu không? Nó giết trẻ con, hai lần đầu tiên, với cái chết tự
nhiên. Và lần cuối này, nó lấy con cái và giết chúng với cái chết
thuộc linh, cưới gả, lấy người trong họ.
218 Đa-ni-ên chẳng đã nói điều giống vậy, trong vương quốc sắt
và đất sét nầy, rằng họ trộn lẫn các dòng giống, cố gắng bẻ gãy
quyền lực của những người khác sao? Và đó là những gì họ đang
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làm, cho đếnnỗi họ vẫn có điều đó bây giờ. Họ cómột tổng thống.
Giờ đây, điều kế tiếp quý vị phải làm, là đưa—là đưa hồng y vào.
Lập cả nội các, và rồi các người sẽ làm gì?
219 Điều kế tiếp họ làm, họ dùng tiền của mình và—và trả nợ
cho nướcMỹ, vàmượn nó từ giáo hội, và rồi các bạn bị bán tháo.
Bây giờ, chúng ta—chúng ta đang sống ngày hôm nay, trả những
món nợ nước ngoài ở đó, với tiền thuế mà sẽ không trả hết cho
đến khi bốn mươi năm đã trôi qua. Chúng ta không có tiền nữa.
Nhưng giáo hội có. Kinh Thánh chẳng đã nói, “Nó được dát bằng
vàng”? Và, ồ, chao ôi! Nhưng anh em…
220 Đó là cách nó làm, đấy, cưới con gái của anh chị em, con gái
cưới con trai của anh chị em, nuôi chúng thành con cái Công
giáo, chính xác, giết chúng bằng cái chết thuộc linh. Kinh Thánh
chẳng đã nói, rằng, “Nó sẽ ném người đàn bà trên giường thế
gian, và giết chết con cái nàng bằng cái chết thuộc linh” sao?
Khải huyền 17. Hiểu không?
221 Luôn luôn là Lời. Tôi không quan tâm anh chị em đi đâu,
ấy vẫn là Lời. Nó phải vừa khít trong bức tranh. Nếu không, nó
không phải là Lời, nó không phải Lời. Nếu anh chị em không thể
khiến nó đi suốt đường quaKinh Thánh, thế thì sai.
222 Hãy xem. Trong thời gian này, Chúa đang huấn luyện đầy
tớ của Ngài cho công việc của người. Huấn luyện người, từ tầm
nhìn của họ, từ những kế hoạch của họ, các chương trình của họ.
Anh chị em có nắm được điều đó không? Từ trong hệ thống tổ
chức của họ, Chúa đang huấn luyệnmột người chomục đích của
Ngài. Ngài cứ để nó tiếp tục. Để cho người kết hôn, và có vợ và
con cái, đứa trẻ Ghẹt-sôm. Người sống một đời sống tốt đẹp, ban
phước cho người ở đó. Nhưng, suốt thời gian, Ngài đang chuẩn
bị, huấn luyện người.
223 Đức Chúa Trời và kẻ thù của Ngài đã làm, trong tự nhiên lúc
đó, giống như Đức Chúa Trời và kẻ thù của Ngài đang làm trong
thuộc linh bây giờ. Chúng đã giết họ với cái chết tự nhiên; giờ
đây với cái chết thuộc linh. Hiểu không? Chúa đang chuẩn bị
một người tự nhiên sẵn sàng, tiên tri của Ngài, đi xuống Ai-cập.
Còn Sa-tan đang có một Raamses sẵn sàng, con người tự nhiên
của nó, đấy, lấy một con người tự nhiên sẵn sàng (để làm gì?) để
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giết chết, hay hiệp nhất tất cả những người Ai-cập và người Hê-
bơ-rơ với nhau, làm cho họ vẫn phục vụ chúng.

224 Đó là lý do thật khó cho tâm trí để lý luận chống lại một hệ
thống giáo dục mà có thể chứng minh những quan điểm của nó.
Hiểu không? Đúng vậy. Trí óc của nó sẽ luôn đi đến giáo dục.
Nhữngngười trí thức vàđầuóc lý luận thậmchí không thấyNó.

225 Anh chị em đã xem cuốn phim Mười Điều Răn của Cecil
Demille không? Tôi đoán nhiều người trong anh chị em đã xem.
Tôi không tin vào việc đi xem phim, tất cả thứ này. Nhưng tôi
nhắc nhở với hội thánh, rằng bất cứ người nào, nếu họ không có
điều gì ngoài điều đó, màmuốn xem nó, sẽ tốt thôi nếu họmuốn
xem nó. Bởi vì, tôi sẽ không để…Trước tiên, vài người trong các
anh em của tôi đã đi. Họ đến, kể lại với tôi. Nhiều năm rồi tôi đã
không đi xem. Cuối cùng, tôi đi xuống đây, khi nó có tại nơi bán
đồ lưu động này. Tôi đã xem nó. Tôi đã thấy nó như thế nào. Rồi
tôi đã nói với hội thánh, “Nếu anh chị emmuốn đi xem phim đó,
tốt thôi.” Thế đấy. Nó đẹp, đáng yêu.

226 Đó thật là trò bịp bợm củama quỷ, thật nó quỷ quyệt ở trong
đó, cách mà nó—nó đã di chuyển vào trong đó để giết những
đứa trẻ kia thế nào. Và làm sao đầu óc trí thức lại chọn điều đó
và tin nó, bởi vì họ có thể thấy điều đó! Nó có lý. Ồ, thật Đức
Chúa Trời, suốt thời gian đó, đang huấn luyện nhà tiên tri nầy!
Và cáchmà Ê-díp-tô đang huấn luyện, về chính trị, Raamses này,
để cai quản! Và rồi cuộc giao tranh lớn đến, một ngày nọ, giữa
quyền lực trí tuệ và quyền lực thuộc linh. Và Raamses, với tất cả
các thầnmình, đã đứng ra đó và đổ nước vào, để—để ban phước
cho thần sông Nin. Chúa đã đánh ông, và huyết từ người ông
chảy ra. Ông đã…Ồ, tôi—tôi nghĩ nó thật đáng sợ, đấy, để thấy
những gì xảy ra. Ồ!

227 Bây giờ hãy xem. Người tri thức sẽ luôn đi đến với lý lẽ. Và
điều đó không thể thấy đượcmặt thuộc linh, bởi vì đó là tri thức.
Ồ, cũng không thể thấy lần nào khác nữa! Họ không thể thấy
điều đó bây giờ.

228 Họ không thể thấy điều đó trong thời Ê-li. Làm sao một tiên
tri già có gươngmặt xù xì này…
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Xin Chúa tha thứ cho tôi đã nói một điều như thế. Nhưng
tôi—tôi lỡ-làm…Và Chúa biết tôi đang cố gắng làm—làm điều đó
thật lố bịchnhư tôi có thể, để anh chị emcó thể thấy—thấyThánh
Linh của Đức Chúa Trời.

229 Giống như Phao lô đã nói, “Tôi không bao giờ đến với anh
em, nói những lời khéo léo và khôn ngoan, vì trí óc của anh em
sẽ trôi dạt đến sự khônngoan. Nhưng tôi đến với quyền phép của
Thánh Linh, để niềm hy vọng và sự tin cậy của—của anh—của
anh—của anh em sẽ an nghỉ, không phải trong sự khôn ngoan
của con người, nhưng trong quyền phép sống lại của Đức Chúa
Jêsus Christ.”

230 Đó là lý do tôi đang làm cho điều này quá lố bịch, bằng cách
gọi vị tiên tri vĩ đại, tin kính, “có gươngmặt xù xì.” Bởi vì, ông có
thể là một—một người trông xấu xí, để đứng lên, bên thầy tế lễ
ănmặc đẹp, và tự xưng làmột người của Chúa.

231 Hãy nhìn ông ta. Anh chị em có thể thấy sự thánh khiết của
thầy tế lễ đó, trong cái đầu tri thức. Anh chị em có thể thấy dải
khăn trên đầu ông, và chung quanh…và phục sức ê-phót trên
người ông ở đây. Anh chị em có thể thấy dầu xức, tự nhiên, trên
râu ông, chảy xuống mép váy áo ông. Anh chị em có thể thấy
của lễ thiêu, và tất cả những nghi thức theo trật tự. Vậy thì, đó là
những gì tâm trí tự nhiên hẳn sẽ đi đến.

232 Đó là những gì họ đang cố làm hôm nay, mắt, cánh cửa đối
với linh hồn. Nhưng, anh chị em thấy, mắt thuộc linh đằng sau
mắt đó!

233 Họ nhìn ông già trông đáng ghê này đang đứng ở đó, tóc dài
xuống ngực; và một miếng da chiên to, lớn quấn quanh người
ông, da thuộc, một cái nịt da thắt ngang hông, với, có lẽ đi chân
không, đôi cánh tay già nua bé nhỏ xương xẩu, thịt đã nhão chảy
xệ xuống cách này; và chòm râu trắng, chảy dài trênmặt; vàmột
cây gậy cong queo trong tay, đứng ở đó. Nhưng mắt thuộc linh
có thể thấy quyền phép của Đức Chúa Trời đang vận hành ngoài
đó, vì nó chính xác với Lời. Không phải những gì người trí thức
thấy; mà những gì mắt thuộc linh thấy!
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234 Và mắt—mắt xác thịt, ngày nay, thấy một nhà thờ tráng lệ,
một sự thông công với thị trưởng của thành phố, hay—hay cái
gì thêm nữa, trong các tổ chức của những giáo phái này. Và họ
không thấy quyền phép của Thánh Linh, khi Nó làm kẻ chết sống
lại và chữa lành người đau. Và—và—và cách mà…Hiểu không?
Họ, họ nhìn xem, và họ xemHollywood, và họ nhìn ngắmnhững
người trên đường phố.

235 Phụ nữ, ngày hôm nay, nghĩ, “Ồ, người đàn bà này, Susie, chị
ấy đang thuộc về giáo hội. Chị có đầu tóc bồng bềnh. Chị ấy trang
điểm.Mọi người trong thành phố thích chị ấy.”

236 Tôi tự hỏi về Thiên đàng?Hiểu không?Khi điều đó trái ngược
với Lời, Chúa không thể tán thành nó. Ngài, Ngài sẽ tán thành
chống lại chínhNgài nếu thế. Ngài sẽ đang bác bỏChínhLờiNgài.
Và chúng ta biết, Chúa không bao giờ làm điều đó, dù trời đất
qua đi. Một người nữ tóc ngắn bồng bềnh là một sự rủa sả, trong
mắt Chúa, hay một người nữ mặc y phục dành cho nam. Hiểu
không? Mắt thuộc linh nắm bắt được Nó; họ sống cho Tương lai.
Tâm trí xác thịt sống để lý luận những điều thuộc về xác thịt của
thời đại.

237 Chú ý bây giờ, Chúa đang làm điều này, và tuy nhiên người ta
không biết điều đó. Tâm trí xác thịt đi với lý lẽ. Chúa đang kêu gọi
một cuộc xuất hành thuộc linh bây giờ. Nơi mà Ngài kêu gọi một
cuộc xuất hành tự nhiên với dân Ngài, Ngài đang kêu gọi một
cuộc xuất hành thuộc linh ngày nay, cho (điều gì của Ngài?) dân
được Chọn củaNgài, chỉ chonhữngngười được Chọn củaNgài.

238 Vậy thì, Ai-cập không thể thấy Y-sơ-ra-ên là đúng, mặc dầu
huyết con chiên bôi trên ngạch cửa và trụ, và những biến cố
đang xảy ra.

239 Và Đức Chúa Trời ở dưới đó, đang hành động trong vị tiên tri
này, và lấy lời của một con người. Để ông đứng đó, và lấy một—
một cây gậy mà ông đang chống, và đưa về phía đông, và nói,
“Hãy để cho ruồi bay đến, và phủ trên người Ai-cập.” Rồi bước
trở lại đó.

Vàmọi người nói, “Không có gì xảy ra. Không có gì xảy ra.”
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240 Nhưng chỉ trong một lát, một con ruồi xanh già phải bắt đầu
bay vòng quanh. Sau lát nữa, có lẽ có hai cân ruồi trên mỗi mét
vuông,màmột người nói đã trở thành hiện thực.
241 Cómột Raamses tri thức đang đứng đó, chống lại; một người
rất sùng đạo, và chống lại Thánh Linh của Đức Chúa Trời hằng
sống. Và tâm trí xác thịt chỉ có thể thấy Raamses. Nhưng tâm trí
thuộc linh thấy được lời hứa, và thấy nó ứng nghiệm.
242 Ồ, nếu Giô-suê và Ca-lép có thể gọi những người A-ma-léc,
và Hê-vít, và Giê-bu-sít kia, như thể họ không có ở đó, tuy họ to
gấp đôi, hay gấp ba hay bốn lần kích thước của họ. Và tâm trí
xác thịt, tại Kadesh-barnea, khi những thám tử ấy đi qua, nói,
“Ôi, chúng ta không thể làm được điều đó. Chúng ta…Họ thì—họ
thì quá nhiều. Ồ, chúng ta giống như—chúng ta giống như châu
chấu, so với họ.”
243 Nhưng Ca-lép và Giô-suê đã thấy lời hứa của Chúa, nói,
“Chúng ta mạnh hơn để có thể làm điều đó.” Tại sao? Họ đang
nhìn, “Đức Chúa Trời đã phán, ‘Ta ban cho các ngươi xứ đó.’”
Hiểu không? Tâm trí xác thịt không hiểu được điều ấy. Tâm trí
thuộc linh chọn nó ra.
244 Và tại sao? Tôi muốn hỏi anh chị em đôi điều. Vì sao những
người Ai-cập này không thấy những điều này? Bởi vì họ không
được lựa chọn. Chúa bảo Áp-ra-ham trước khi nó xảy ra. Hãy
kiếm cho được điều đó, hỡi anh em hội thánh đang ngủ! Đức
Chúa Trời đã phán bảo Áp-ra-ham trước khi nó xảy ra, “Dòng
dõi ngươi sẽ kiều ngụ tại—tại xứ Ai-cập, trong bốn trăm năm, và
Ta sẽ mang chúng ra.” Đó là lý do họ đã thấy điều đó, vì họ được
chọn để thấy. Họ là dân được chọn. Y-sơ-ra-ên được chọn để thấy
dấu hiệu của Chúa, họ ra khỏi Ai-cập nơi những kẻ không tin bị
hư mất.
245 Và, ngày hôm nay, Chúa đang kêu gọi những người được
Chọn của Ngài, Dòng dõi thuộc linh của Áp-ra-ham, bởi đức tin
mà người có trong Lời Đức Chúa Trời. Anh chị em không thấy
Dòng dõi thuộc linh, ngày hôm nay sao? [Hội chúng nói, “A-
men.”—Bt.] Điều đó không thấy giáo hội tri thức. Nó thấy Lời.
Và Nó đã được gọi ra từ những giáo phái lớn đó, vào trong sự
Hiện Diện của Chúa Jêsus Christ. Điều đó rõ ràng chưa? Anh chị
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em đã hiểu được điều đó không? [“A-men.”] Được rồi. Chúng ta
sẽ đi xa hơn. Người được Chọn, duy nhất!

Tiến sĩ Thần đạo Luật Triết học, họ không bao giờ thấy được
Nó. Họ không được chọn.

246 Và, nhớ rằng, sự lựa chọn này, đang đến bây giờ, không chỉ là
đang đếnmột đất nước khác,màđang đi đếnmiềnVinhhiển, nơi
tên của họ được chép trên Sách Sự Sống của Chiên Con. Không
phải dưới ảnh hưởng con chiên tự nhiên, bé nhỏ đã mang Y-sơ-
ra-ên ra khỏi, để rồi họ có thể sa ngã từ đó và quay trở lại. Nhưng,
chiên này không thể. Đây là dưới Huyết Chiên Con của Đức Chúa
Trời bị giết trước khi sáng thế. Và tên của họ được ghi trong Sách
Sự Sống của Chiên Con trước khi sáng thế. Và họ có ở đó, được
lựa chọn. Và khi Ánh sáng chớp trên họ, như thế, những bức
tường giáo phái sụp đổ khỏi họ, và ở đây họ đến. “Hãy ra khỏi
chúng,” Chúa Thánh Linh phán trong những ngày sau rốt này.
“Đừng động đến những đồ ô uế của chúng. Ta sẽ là Đức Chúa
Trời của các ngươi; các ngươi sẽ là con trai và con gái của Ta.”
Bây giờ, hãy xem.

247 Y-sơ-ra-ên đang quan sát. Họ biết rằng Chúa giải quyết với
các tiên tri của Ngài. Họ…Lời đến với họ, và họ đến xem Nó. Và
họ đã thấy Nó.

248 Và giờ đây dấu hiệu tri thức, chúng ta thấy nó bây giờ, rằng
họ đang tin vào các tổ chức của họ. Họ vẫn còn ở trong những
tín điều của họ. Tuy nhiên họ…

249 Giống như Ba-la-am, lên tới đỉnh đồi, nơi người Y-sơ-ra-ên ở.
Đó là dân Y-sơ-ra-ên, không phải là một quốc gia, chỉ là một dân
tộc trôi nổi đây đó, và phạm tội. Và Mô-áp, người anh em của họ,
người trí thức, người có óc tổ chức, đến đỉnh đồi, với giám mục
hay tiên tri họ có, và dựng nên một bàn thờ, và dâng lên của lễ
giống như vậy. Nhưng ông đã không thấy Trụ Lửa và Hòn đá bị
đập giữa vòng Y-sơ-ra-ên.

250 Ngày hôm nay cũng vậy. Tâm trí tri thức đang nhìn những
người nổi danh đứng đằng kia. Họ không thấy Vầng Đá bị đập.
Thậm chí giám mục, chính ông ta, cũng không thấy quyền năng
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của Đức Thánh Linh, tiếng la lớn của Vua trong trại quân. Họ
không thấy điều đó.

251 Vậy, đó là cách nó xảy ra lại ngày hôm nay. Chúa đang kêu
gọi những người được chọn của Ngài, và họ được chọn bây giờ.
Và vậy thì họ được chọn cho điều gì? Cho sự sống lại. Và loại dấu
hiệu nàoNgài đang tỏ cho họ? Dấu hiệu sự sống lại.

252 Ngài đang tỏ cho họ điều gì vậy? Một dấu hiệu giải cứu, để
giải cứu họ khỏi gông cùm,một dấu hiệu quyền năng có thể đóng
trời hay có thể làm đen tối bầu trời.

253 Và bây giờ Ngài đang bày tỏ quyền năng sống lại của Con
Ngài đang sống giữa vòng họ, để làm họ sống lại từ trong mồmả
và nghĩa địa này mà chúng ta đang ở, để đếnmột Xứmà Ngài đã
hứa cho chúng ta. Dấu hiệu sự sống lại, gọi ra khỏi Ai-cập thuộc
linh và Ba-by-lôn thuộc linh, sự hiểu biết.

254 Xin cho tôi nói điều này thật yên lặng bây giờ, để anh chị em
sẽ nắm bắt được nó. Làm điều đó bởi cùng hệ thống mà Ngài
đã làm từ ban đầu, điều giống như Ngài đang làm. Làm mù mắt
những kẻ vô tín; mở mắt cho người tin. Và chú ý chính trị đang
làm điều đó về phía trí tuệ, chính trị và giáo hội, chính trị và các
dân tộc, mọi thứ; vàmặt khác bị che giấu đối với họ, một nguyên
nhân thuộc linh.

255 Chúa lấy một người trong đồng vắng, huấn luyện ông. Và
mang ông trở lại, và tiếp quản các sự việc, và mang dân sự
ra khỏi. Hiểu những gì tôi nói không? Ngài không thể thay đổi
chương trình củaNgài. Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài sẽ không bao
giờ giải quyết với một nhóm. Ngài không bao giờ làm. Ngài làm
việc với cá nhân; và Ngài đã làm, và Ngài sẽ làm. Và Ngài đã hứa,
thậm chí trongMa-la-chi 4, Ngài sẽ làmđiều đó. Đúng thế. Vậy đó
là lời hứa của Ngài, những gì Ngài làm; hứa những gì Ngài phán
Ngài sẽ làm, và chúng ta ở đây. Thật chúng ta sẽ là, một dân tuyệt
vời, hạnh phúc biết bao; ban cho họ dấu hiệu, bằng dấu hiệu Lời
đã hứa của Ngài, Lời được hứa. Ngài hứa Ngài sẽ làm điều đó.
Và họ…“Sẽ khôi phục Đức tin của dân sự, lòng dân sự, trở lại với
Đức tin của những tổ phụ ngũ tuần ban đầu.” Ngài đã hứa làm
điều đó, tỏ cho thấy những dấu hiệu của Ngài.
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256 “Và như việc đã xảy đến trong thời Sô-đôm thế nào, thì cũng
sẽ xảy đến trong ngày Con người hiện Đến.” Loại dấu hiệu gì các
giáo hội thấy tại Sô-đôm? Giáo hội tri thức đã thấy gì? Hai thầy
giảng. Dấu hiệu gì Hội thánh thuộc linh, được chọn, Áp-ra-ham
và nhóm của ông? Thấy Chúa bày tỏ trong thân thể xác thịt, của
xác thịt con người, mà có thể phân biệt thần linh và bảo điều
gì Sa-ra đang nói phía sau Ngài. “Như việc đã xảy đến trong đời
Lót thể nào, thì cũng sẽ xảy ra trong sự Hiện Đến của Con người
thể ấy.” Chúng ta thấy Thánh Linh giữa vòng chúng ta, đang làm
điều như vậy, làm việc trong xác thịt. Giờ đã đến. Hiểu không?
Thưa các bạn, chúng ta ở ngay đây. Tất cả là vậy. Một cuộc xuất
hành đang diễn ra.
257 Nhưng bây giờ chú ý, Ngài đã làm điều đó bởi điều gì? Chú
ý, và hãy mặc vào sự suy nghĩ thuộc linh của mình. Xin Thánh
Linh cất bỏ cái mũ cũ của sự thờ ơ lãnh đạm giờ này, và nhìn kỹ.
Một khi Chúa quyết định làm điều gì, theo một cách, Ngài có thể
không bao giờ thay đổi nó.
258 Trong vườn Ê-đen, khi Ngài muốn cứu chuộc một người trở
lại với sự thông công, Ngài đã có một quyết định: đó là huyết.
Họ đã cố gắng có học thức, họ đã cố gắng lập giáo phái, họ đã
cố gắng nhập tịch, và mọi thứ khác, và nó không bao giờ có tác
dụng. Chỉ có một nơi mà Chúa sẽ từng đáp ứng với người, đó là
dưới dòng huyết đổ ra, giống như đã có trong vườn Ê-đen. Điều
đó không hề thay đổi. Nơi duy nhất Đức Chúa Trời đã gặp, trong
thời Gióp, là dưới của lễ chiên con. Nơi duy nhất Ngài đã đáp ứng
trong thời Y-sơ-ra-ên, là dưới của lễ chiên con; giống như Ngài
đã làm trong vườn Ê-đen, dưới của lễ chiên con.
259 Nơi duy nhất Ngài đáp ứng ngày hôm nay, không phải trong
các giáo phái; họ xào xáo với nhau. Không phải cộng đồng giáo
hội; họ vẫn còn đang làm vậy. Không phải những người trí thức;
họ đã pha trộn tất cả. Nhưng dưới Huyết của Chiên Con, mọi
người tin có thể gặp gỡ thông công, nơi có Sự Sống.
260 Chúa đã chọn, trong ngày xuất hành, Ngài gọi ra một nhóm.
Và ra từ nhóm đó, tôi muốn anh chị em lưu ý đôi điều, Ngài chỉ
lấy có hai người đi vào đất hứa. Ngài đã dùng gì để chọn họ ra,
chính trị, tổ chức? Ngài đã chọn một tiên tri, với dấu hiệu siêu
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nhiên của một Trụ Lửa, để dân sự không bị nhầm lẫn. Những gì
vị tiên tri nói là Lẽ thật. Và Chúa đã giáng xuống, trong Trụ Lửa,
và chứng thực chính Ngài, bày tỏ Lời Ngài. Đúng không? [Hội
chúng nói, “A-men.”—Bt.] Đó là những gì Ngài đã mang ra, cuộc
xuất hànhđầu tiên củaNgài. Cuộc xuất hành thứhai củaNgài…
261 Chúa luôn hành động trong những số ba. Ngài hoàn hảo
trong những số ba. Anh em chú ý tất cả sự giảng dạy của tôi,
nó luôn luôn là những số ba và những số bảy. Ừ-m. Số bảy là
“trọn vẹn.” Những số ba là “sự toàn hảo” của Ngài. Giai đoạn
Linh vụ thần lực thứ Nhất, thứ Nhì, và thứ Ba. Và, ồ, tất cả, mọi
thứ. Hiểu không? Sự xưng công bình, sự nên thánh, phép báp-
têm bằng Đức Thánh Linh. Cha, Con, Thánh Linh. Mọi thứ! Thấy
không? Để ý.
262 Ngài đã làm gì, trong cuộc xuất hành đầu tiên? Ngài sai một
tiên tri, được xứcdầuvớimột TrụLửa, vàNgài gọi dân sự ra khỏi.
Đó là cuộc xuất hành đầu tiên của Ngài.
263 Và khi thì giờ của dân Y-sơ-ra-ên đã hết, Ngài lại sai lần nữa,
một Tiên Tri-Đức Chúa Trời, với một Trụ Lửa. Giăng đã thấy Nó
giáng xuống từ Trời giống chim bồ câu. Và Ngài phán, “Ta đến từ
Đức Chúa Trời và Ta trở về với Đức Chúa Trời.”
264 Sau khi Ngài chết, được chôn và sống lại; Sau-lơ thành Tạt-
sơ, trên đường xuống Đa-mách, đã thấy Trụ Lửa đó. Và ông là
người Hê-bơ-rơ, ông được dạy kỹ về Lời, nói, “Lạy Chúa, Chúa là
Ai?” Ông biết đó chính là Chúa, Trụ Lửa đó. Ông là một người
Hê-bơ-rơ. Ông hỏi, “Chúa là Ai?”

Và Ngài đáp, “Ta là Jêsus.”
265 Cuộc xuất hành thứ hai, Ngài sai đến một Tiên Tri, được xức
dầu, là chính Con Ngài, Tiên Tri-Đức Chúa Trời. Môi-se đã nói
Ngài sẽ là một Tiên Tri; và đã có Trụ Lửa, và làm những dấu kỳ
phép lạ. Và cũng Tiên Tri đó đã nói, rằng, “Kẻ nào tin Ta, cũng sẽ
làm công việc Ta làm.”
266 Và ở đây Ngài hứa điều tương tự trong cuộc xuất hành trong
những ngày sau rốt, và Ngài không thể thay đổi. Và bởi bằng
chứng khoa học, bởi sự làm chứng của Thánh Linh, bởi những
công việc của Thánh Linh, chúng ta thấy điều đó ngày hôm nay,
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Trụ Lửa vĩ đại đang hành động giữa chúng ta; và những dấu kỳ
phép lạ của sự sống lại của Chúa Jêsus Christ, kêu gọi dân sự từ
chủ nghĩa giáo phái, đi vào sự Hiện Diện của Chúa Jêsus Christ,
để sống, đi đến một Xứ. Thưa các bạn, không lỗi lầm nào. Đó
không phải là những gì tôi đang nói; tôi chỉ là người anh em của
các bạn. Nhưng, đó là những gì Chúa đang chứng minh cho các
bạn, những gì làm cho nó là Lẽ thật. Cũng cùng Trụ Lửamà Ngài
sử dụng cho hai cuộc xuất hành khác, Ngài đãmang Nó đến giữa
vòng anh chị em hôm nay, và chứng minh Nó bằng khoa học.
Như anh chị em biết, tạp chí Life đã đăng Nó tháng vừa rồi, ở
đằng kia. Nơi mà…

267 Bao nhiêu người ở đây và đã nghe tôi nói về điều đó, những
gì đã xảy ra, trước khi nó xảy ra? Tôi nghĩ, gần như mọi người
trong hội thánh.

268 Nó đấy. Họ không biết nó là về cái gì; các nhà khoa học đang
cố gắng tìm hiểu. Bất cứ ai có một tấm hình của Nó, đã gọi điện,
“Một đámMây, cao hai mươi sáu dặm, có hình kim tự tháp.” Bảy
Thiên sứ đại diện trong đó, đã mang lại và mang anh chị em đến
Lời của Chúa, dưới sự hà hơi. Nó nói cho anh chị em biết những
thì giờ này mà anh chị em đang đi vào và đang sống. Tâm trí
thuộc linh sẽ chọn điều đó ngay bây giờ, đấy, và hiểu được nó.
Đó là một cuộc xuất hành. Chúng ta sắp rời đi, một trong những
ngày này. Cảm ơn Chúa. Hãy nhớ.

Và tôi sẽ kết thúc, trong chốc lát. Tôi cònmười phút.

269 Chú ý Trụ Lửa kêu gọi họ ra khỏi, dẫn họ vào trong đất hứa,
dưới sự xức dầu của một vị tiên tri. Một Trụ Lửa mà họ có có
thể nhìn, dẫn họ đếnmiền đất hứa, dưới một vị tiên tri được xức
dầu. Và họ liên tục bác bỏ ông. Đúng không? [Hội chúng nói, “A-
men.”—Bt.] Chắc chắn vậy.

270 Bây giờ, tôi biết chúng ta có lễ báp-têm. Tôi đoán, còn sáu
trang nữa đây. Nhưng tôi sẽ ngừng bây giờ, chờmột phút.

271 Hãy quan sát. Chúng ta đang ở trong sự gọi ra. “‘Hỡi dân Ta,
hãy ra khỏi Ba-by-lôn,’ tiếng của thiên sứ.” Ra khỏi cái gì? Sự hỗn
loạn. GiámLý thì đúng, hay Báp-tít, hoặc Công giáo? “Hãy ra khỏi
nó.” Đức Chúa Trời đúng. Làm thế nào anh chị em biết? “Hãy để
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lời củamọi người là dối, và Lời Ta là Lẽ thật. Hãy ra khỏi nó.” Anh
chị em biết gì không? Cũng cùng Trụ Lửa đó, cũng cùng Thánh
Linh được xức dầu đó, dẫn đếnmiền Đất hứa.

272 Chú ý, đã dẫn họ đi, mang họ ra, dẫn họ vào đất hứa; Y-sơ-
ra-ên, dân tộc đó.

273 Và cùng Đức Chúa Trời ấy, cùng Trụ Lửa đó! Điều đó chỉ…
“Họ nói rằng…rằng máy ảnh đó…” Khi các anh em đọc George J.
Lacy; không phải tôi, bây giờ. Anh em đọc nơi mà George J. Lacy
đã xét nghiệm tấm hình đó. Người đứng đầu F.B.I., về vân tay và
tư liệu, có lời phát biểu của ông ta. “Người nào đó nói, ‘Một ống
kính chụp đôi.’” Hàng chục ngàn người nhìn xem Nó, bằng mắt
của họ. Chúng tôi đã đứng đây và nhìn xemNó. Anh chị em nhìn
xem Nó. [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Nó không phải. “Họ nói,
‘Đó là ảo ảnh củamắt.’” Ông Lacy đã nói gì? “Mắt cơ giới củamáy
chụp hình này sẽ không nhận lấy tâm lý.” Ừ-m. Không phải là ảo
ảnh củamắt. Nó ở đó, cũng Trụ Lửa ấy.

Rồi họ nói, “Ồ, à, đó làmột ảo ảnh.”

Bây giờ, các máy chụp hình, tất cả, dồn vào hàng trăm dặm
của Tucson!

274 Sáu tháng trước khi điều đó xảy ra, chúng tôi đã bảo anh chị
em, bởi Thánh Linh, tôi sẽ đến đó để thâu lượm tin tức. Bởi vì,
bản Viết của kim tự tháp ở bên ngoài, như người anh em có giấc
mơ, và tôi đã thông giải nó cho anh chị em. Đó là sự thông giải
hoàn toàn. Bây giờ, tất cả sự mầu nhiệm về sự xưng công bình,
sự thánh hóa, phép báp-têm bởi Thánh Linh, đã được giải thích.
Bây giờ đang chọn ra sự kết thúc mở ra của điều đó, là những
gì được giấu trong Bảy Ấn, không phải bảy hội thánh. Bảy Ấn
khải thị các sự huyền nhiệm. Và rồi Ngài mở ra điều này, ở đỉnh,
và tìm thấy một Vầng Đá tại đó, màu trắng, nhưng chưa bao giờ
được viết. Đó làmột sự huyền nhiệm.

275 Đi đến Tucson; báo trước điều đó trước khi nó xảy ra. Đứng
hướng bắc Tucson, những người làm chứng đứng ở đây với nó,
khi một tiếng nổ đến, mà hầu như, làm rung chuyển núi khỏi
mặt đất. Và cùngmột lúc,một vòngÁnh sáng lơ lửng nơi xa trong
không trung, khi khoa học chụp những tấm hình bây giờ. “Cao
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hai mươi sáu dặm,” khoảng năm lần khoảng cách sươngmù hay
bất kỳ cái gì có thể. Và họ thậm chí không thể tìm ra điều gì đã
làm điều đó.

276 “Sẽ có Ánh Sáng khoảng chiều tối.” Con đường đến sự Vinh
hiển anh chị em chắc sẽ tìm thấy, nếu anh chị em được chọn. Hạt
Giống rơi trên đất khô, trên đá, nó sẽ chẳng ra gì; những tấm lòng
cứng cỏi, như đá muốn thờ ơ. Nhưng nếu Nó rơi trên mảnh đất
đức tin mịn, mềm mại, Nó sẽ sanh ra một Cơ-đốc nhân, mang
bông trái của Thánh Linh.

277 Chú ý cáchmàChúa đã làmđiều đó. Bây giờNgài có cùng Trụ
Lửa đó. Điều đó đã được chứng thực.

Có người nói, “Sao ông không đi nói với các nhà khoa học về
điều Đó?”

278 Anh em nghĩ họ tin Nó không? “Đừng quăng hạt trai mình
trước mặt heo.” Chúa Jêsus bảo đừng làm. Tôi không có sự dẫn
dắt để làm điều đó, tuy nhiên sống ngay trong thành phố tại đó
nơi mà họ gọi điện đến để hỏi. Tôi nghĩ tôi sẽ đi xuống. Chúa
Thánh Linh phán, “Hãy tránh xa. Nó không dành cho họ. Hãy
trở về và nói với đền tạm.” Được rồi.

279 “Và nó sẽ ứng nghiệm. Nếu điều gì họ nói ứng nghiệm, thì,
hãy nhớ, Ta đã phán,” Chúa phán, “đấy, truớc khi nó xảy ra.” Nó
xảy ra ở đó. Hãy lắng nghe Kinh Thánh, Tiếng của Chúa đang
kêu gọi anh em ngày nay.

280 Bây giờ tôimuốn anh emchú ý. Cũng chính Trụ Lửanày đang
dẫn dân sự vào Đất hứamột lần nữa, Ngàn nămbình an. Nơimà,
chúng ta tìm thấy, dưới sự hà hơi của Ấn thứ Sáu này, (nó chưa
bao giờ được dạy trước đó), cách mà trái đất phải được thanh
tẩy cho Ngàn năm bình an. Trụ Lửa đang dẫn họ tới Ngàn năm
bình an.

281 Và chú ý Trụ Lửa dẫn Y-sơ-ra-ên ra khỏi ách nô lệ, trong cuộc
xuất hành đó; Trụ Lửa, dưới sự lãnh đạo của Đức Chúa Trời…
Đức Chúa Trời là Lửa, và Trụ Lửa chỉ xức dầu cho đấng tiên tri.
Trụ Lửa đứng như một lời chứng trên Trời rằng Môi-se được
kêu gọi ra.
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282 Hãy nhớĐa-than, họ, đã nói, “À, chúng ta phải bắt đầumột tổ
chức. Môi-se, chính ông đảm nhận quá nhiều. Ông cố nói mình
là người thánh duy nhất giữa vòng chúng ta. Tất cả hội chúng
của Chúa là thánh. Làm sao ông có thể nhận lấy điều này chỉ
mình ông?”

283 Và Môi-se sấp mặt xuống và bắt đầu khóc. Chúa phán, “Hãy
phân rẽ chính ngươi khỏi hắn. Ta sẽmởđất ra và nuốt hắnngay.”
Hình bóng. Làm sao có thể…Môi-se có thể bảo họ rằng ông đang
nói cho họ biết những gì Đức Chúa Trời đã phán, Đức Chúa Trời
đang chứng thực Đó là Lẽ thật.

284 Thậm chí Mi-ri-am, bản thân là nữ tiên tri, và A rôn, đã cười
nhạo Môi-se, vì cưới người con gái Ê-thi-ô-bi đó, làm trò cười về
ông. Và Chúa nổi giận; nói chống lại đầy tớ của Ngài. Ngài đã làm
gì? Ngài gọi họ ra đến cửa đền tạm. Và Mi-ri-am, tuy nhiên, bà là
nữ tiên tri. NhưngMôi-se còn hơn cảmột tiên tri, còn hơn làmột
vị tiên tri. Ngài phán, “Các ngươi không kính sợ Đức Chúa Trời
sao? Nếu cómột tiên tri giữa vòng các ngươi, Ta là Đức Chúa Trời
sẽ nói với người đó trong các khải tượng, và bày tỏ chính Ta với
người đó trong các giấc mơ, nhưng,” phán, “không phải Môi-se.”
Phán, “Các người không sợ Đức Chúa Trời sao?” Và bà—bà chết
vì bệnh phung, vào phút đó. Anh chị embiết điều đó.

285 Ngài chẳng đã phán, “Giăng Báp-tít. Ngươi có đi ra thấy một
tiên tri không? Vâng, còn hơn là một tiên tri”? Vì sao? Vì sao ông
hơn là một tiên tri? Ông là sứ giả của Giao ước, giao ước kết hiệp
hai chức vụ này với nhau.

286 Và ngày hôm nay, những…những gì chúng ta có giữa vòng
chúng ta, Thánh Linh vĩ đại này, còn hơn là một tiên tri. Đó là
Chúa bày tỏ giữa vòng chúng ta, với Lời Ngài để chứngminh điều
đó. Làmcònhơnmột tiên tri, hàngngàn lầnhơn các tiên tri làm.

287 Ê-li, một trong những tiên tri vĩ đại nhất của thời đại, chỉ làm
bốn việc siêu nhiên, trong suốt cuộc đời támmươi mấy năm của
ông. Còn Ê-li-sê, với ơn bội phần, đã làm támviệc.

288 Và chúng ta thấy hàng ngàn lần ngàn, với đôi mắt của chính
mình, nhìn xem Thiên sứ của Chúa, trong một Trụ Lửa. Nghiên
cứu khoa học, đem nó đến cho thế gian, biết rằng họ sẽ bị đoán
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xét bởi điều Đó. Chiên Con đó đã làm gì, Thiên sứ đó của Chúa,
Người nào là Christ? Anh chị em tin điều đó không? [Hội chúng
nói, “A-men.”—Bt.]

289 Phúc âm Giăng 6. Tất cả họ đang uống nước này, và có thời
gian lớn và vui vẻ. Ngài phán, “Ta là Bánh Sự Sống đến từ Đức
ChúaTrời ra từ Thiên đàng. Ta làHònĐá ấy trong đồng vắng.”

290 Họ nói, “Này chúng tôi biết Ngài bị điên. Ngài bị—Ngài điên.
Ngài, Ngài bị quỉ ám Ngài. Ngài là Người điên khùng, bị quỉ ám.”
Anh em biết, người ta có một linh ở với họ, lúc nào đó họ rất tích
cực, sùng đạo. Họ nói, “Ngài là—Ngài là ma quỉ. Ngài bị quỷ ám
Ngài. Ngài là người Sa-ma-ri, và Ngài bị quỷ ám trên Ngài.” Nói,
“Và ở đây, Ngài chưa được năm mươi tuổi, mà nói Ngài ‘đã thấy
Áp-ra-ham’?”

291 Tôi có thể thấy Ngài bước lại đôi bước. Phán, “TA LÀ ĐẤNG
TA LÀ. Trước khi có Áp-ra-ham, ĐÃ CÓ TA.” Đó là Lửa đang cháy,
Trụ Lửa trong bụi gai.

292 Khi Ngài chết, và sống lại vào ngày thứ ba, và Sau-lơ đã gặp
Ngài trên đường đi xuống, Ngài trở lại trong Trụ Lửa đó. Phán,
“Ta đến từ Chúa Trời, và Ta đi về với Chúa Trời.”

293 Khi Phi-e-rơ ở trong tù, Trụ Lửa đó đi vào,mở các cửa và đem
ông ra ngoài. Đúng thế.

Trụ Lửa đó đã dẫn họ đi đâu?

294 Bây giờ, hãy nhớ, Môi-se đã không ở trong Trụ Lửa. Ông là
lãnh tụ được xức dầu, dưới Trụ Lửa đó, và Trụ Lửa chỉ chứng
thực Sứ điệp của ông với các dấu kỳ phép lạ.

295 Và Trụ Lửa đó dẫn họ vào đất mà Chúa đã hứa cho họ, nơi
mà Ngài, chính Ngài, sẽ trở nên xác thịt ở giữa họ, ngày nào đó.
Đúng không? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Họ đã làm gì? Lằm
bằm và cãi-vã, vàmọi thứ khác, tỏ cho thấy điều đó ở dưới huyết
của con chiên thường.

296 Nhưng lần này (vinh quang thuộc về Chúa), Trụ mà chúng
ta thấy giữa vòng chúng ta, Trụ Lửa sẽ dẫn chúng ta vào Ngàn
năm bình an, nơi mà Ngài sẽ trở lại với dân Ngài trong sự tể trị
Ngàn năm bình an vĩ đại đó sau cuộc xuất hành này, nơi chúng
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ta sẽ sống Đời đời với Ngài. Ngài luôn có Lời của Cha, luôn chứng
minh rằng Nó là đúng.
297 Chúng ta hiện ở trong một cuộc xuất hành. Và ra đi, và tắt
những băng ghi âm trong chốc lát. Ồ, thưa các bạn của tôi, thưa
các anh em của tôi, tất cả đang có mặt và sẽ nghe những băng,
hãy để cho tôi…như người anh và là công dân Nước Đức Chúa
Trời. Hãy đi ra, trong cuộc xuất hành nầy, vì tất cả những ai còn
lại phía sau sẽ mang dấu của con thú. Hãy ra khỏi Ba-by-lôn. Ra
khỏi sự xáo trộn này. Hãy ra khỏi những hệ thống này, và hầu
việc Đức Chúa Trời hằng sống. Hãy để cho…
298 Thiên sứ vĩ đại của Giao ước nầy! “Đức Chúa Jêsus Christ,
vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình
với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ.” Vậy thì Ngài là Trụ Lửa,
trong cùng hình trạng giống nhưNgài đã có ở đó, mang đến cuộc
xuất hành đầu tiên đó, mang đến cuộc xuất hành thứ hai, và ở
đây Ngài đang ở với cuộc xuất hành thứ ba.
299 Cuộc xuất hành đầu tiên, Ngài đã làm gì? Ngài đãmang họ ra
khỏimộtmiền đất tự nhiên, đếnmộtmiền đất tự nhiên.
300 Cuộc xuất hành thứ hai, Ngài đã mang họ ra từ một tình
trạng thuộc linh, vào một phép báp-têm thuộc linh bằng Đức
Thánh Linh.
301 Giờ đâyNgài đangmang họ từ phép báp-têm thuộc linh bằng
Đức Thánh Linh, trở về ngay trong Xứ Đời đời của Ngàn năm
bình an và trong Tương lai tuyệt vời. Cùng Trụ Lửa đó, bởi cùng
một hệ thống xức dầu giống như vậy, cùng Đức Chúa Trời như
vậy đang làmnhững việc giống nhưvậy! Và cùng Lời ấy, đã tuyên
bố lần đầu, tuyên bố lần thứ hai. Cùng Lời ấy, đã tuyên bố lần thứ
hai, đã tuyên bố lần thứ ba, và ở đây chúng ta thấy Nó giữa vòng
chúng ta.
302 Hãy ra khỏi. Ồ! Hãy ra khỏi sự hỗn loạn này. Hãy đến với
Chúa hằng sống. Hãy đến với Lời. “Và Lời đã trở nên xác thịt ở
giữa chúng ta.” Và bây giờ Ngài trong xác thịt chúng ta, ngự giữa
chúng ta. Hãy ra khỏi và hầu việcĐức Chúa Trời hằng sống.
303 Trong lúc chúng ta cúi đầu. [Một anh em nói tiếng lạ. Một
anh em khác thông giải—Bt.]
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304 Với đầu chúng ta cúi xuống. Từ sâu thẳm của linh hồn anh
chị em, từ những chiều sâu tất cả có trong anh chị em, anh chị
em cómuốn nhớ đến…Anh chị em có sẵn sàng chấmdứtmọi thứ
thuộc về thế gian, và sống cho Chúa không? Bây giờ, nếu anh chị
em không muốn nói điều này, thì đừng làm. Nhưng nếu anh chị
có ý muốn điều đó, với tất cả lòng mình, mà bây giờ anh chị em
tin chắc. Như Chúa Jêsus đã phán, ở cuối chức vụ của Ngài, “Bây
giờ các ngươi tin không?” Anh chị em có tin rằng những điều
này là đúng, được chứng thực bởi Chúa, và rằng chúng ta đang
ở thời sau rốt, và anh chị em thực sự muốn đến với Đấng Christ
ngay bây giờ không? Hãy gia nhập cuộc xuất hành này, ra khỏi
sự thờ ơ lãnh đạm, chủ nghĩa giáo phái, các ý tưởng và những
thứ thuộc về thế gian. Và anh chị em muốn đầu phục cả tấm
lòng cho Ngài và đi ra trong cuộc xuất hành, vào miền Đất hứa
phước hạnh, mời anh chị em đưa tay lên trong lúc chúng ta cầu
nguyện? Anh chị em có thực sự chắc chắn rằng mình muốn đi
ra không, mọi người?
305 Lạy Cha Thiên thượng, những người mà đã đưa tay họ lên,
xin để họ đi ra bây giờ, Chúa ôi. Xin cho Chúa Thánh Linh, nương
trên lời hứa của Lời, xin để Chúa Thánh Linh hành động trong
lòng họ. Từ trong hội chúng của chúng con, có khoảng hai mươi
bàn tay, con cho là vậy, lạy Cha, mà được thỏa lòng và biết rằng
điều đó là—điều đó là đúng, và họmuốnđi ra. Nếu có…
306 Trong những ngày đi ra của Y-sơ-ra-ên, từ trong hai triệu
rưỡi người, chỉ có hai người vào xứ.
307 Vào thời Chúa Jêsus Christ, có khoảng một trăm hai
mươi người.
308 Và bây giờ, trong những ngày cuối cùng của thế giới, Ngài
phán, “Cửa thì chật, và đường thì hẹp, và kẻ tìm thấy được thì
ít. Nhưng đường rộng dẫn đến sự mất, và kẻ vào đó thì nhiều.”
Những Lời ấy không bao giờ qua đi. Chúng là củaNgài.
309 Bây giờ con cầu nguyện cho họ, Chúa ôi. Con nguyện xin giờ
này, Ngài sẽ, bởi Thánh Linh Ngài, cắt bì lòng họ. Xin lấy ra tất
cả những gì thuộc về thế gian. Xin hãy cắt bì tai của họ, để họ có
thể nghe rõ Tiếng của Chúa, kêu gọi, qua Lời Ngài và qua Ánh
Sáng của thời đại. Và xin ban ơn, Chúa ôi, để mắt họ sẽ được mở
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ra, hầu cho họ sẽ thấy vinh quang của Chúa trong giờ cận kề sau
rốt này. Ngài phán, “Tất cả những kẻ Cha ban cho Ta sẽ đến, và
Ta sẽ làm họ sống lại ở ngày sau rốt.”
310 Lạy Chúa, có lẽ nhiều người ở đây vẫn chưa hiểu. Con cầu xin
Ngài giải quyết với họ, và sẽ cho họ có một cơ hội khác, Chúa ôi,
để họ có thể hiểu, để nghe Ngài phán qua Lời Ngài, chứng minh
chính Ngài; và rồi nói với chúng con với giọng siêu nhiên, và rồi
với sự thông giải; để thấy công việc vĩ đại của Ngài chứng minh
Nó đúng, theo Kinh Thánh. Con cầu nguyện, Chúa ôi, để Ngài sẽ
tha thứ tội lỗi của chúng con, bây giờ, và khi con đặt chínhmình
qua Lời này.
311 Chúa ôi, con nghĩ rằng, chỉ cách đâymột tuần, con—con nằm
chính mình trên một người chết trên sàn nhà ở đây. Con đã thấy
Thánh Linh vĩ đại mang anh trở lại với sự sống. Mắt của anh
đã trợn ngược, nằm đó, chết. Chỉ một vài lời ngắn ngủi, kêu cầu
Danh Ngài, con đã thấy anh sống lại. Hôm nay, anh ở đây vẫn
đang sống, cho đến bây giờ. Lạy Chúa, Ngài là Đức Chúa Trời
không hề thay đổi, mà, khi Phao-lô đặt chính mình trên chàng
trai ấy, nghe ông giảngquá lâu, đếnnỗi người đó rơi xuống từ cửa
sổ. Ngài là Đức Chúa Trời không hề thay đổi mà có thể phục hồi
sự sống. Chúng con cám ơn Ngài, Cha ôi. Xin cho…Người vô tín
có thể không tin. Nhưng chúng con tin, lạy Chúa. Ngài đã chứng
minh chính Ngài cho chúng con.
312 Giờ đây xin để sự suy gẫm của lòng con, và những ý nghĩ của
tâm trí con, sức lực của con và tất cả, được tan chảy vào Lời này.
Và xin để Lời và con, cùng với nhau, lạy Chúa, với dân sự, tiến
về Vương quốc của Chúa. Xin nhậm lời, Chúa ôi. Xin tha tội cho
chúng con. Chữa lành bệnh tật của chúng con, và làm cho chúng
con trở nên con dân của Nước Ngài.
313 Và bây giờ, khi những người này đang đến, lạy Chúa, và
hồ nước được mở, nước đã sẵn sàng, và phép báp-têm sẽ bắt
đầu trong vài phút nữa, chúng con nhớ khi chính Tin lành này
được rao giảng, Kinh Thánh dạy, “Như nhiều người tin đã chịu
báp-têm.”
314 Đây là những khăn tay nằm ở đây, lạy Chúa, con chúc phước
trongDanhChúa Jêsus Christ, để chữa lànhngười đau. Rồi khi…
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315 Các buổi nhómcủa chúng con, đã kéodài, vì giờ đã trễ. Chúng
con phải đưa Lời vào trong khi có đất để đặt Nó vào, vìmùa đông
lạnh lẽo đang đến. Chúng con thấy điều đó. Những chiếc lá đang
rơi, và chúng con biết mùa đông cận kề. Chúng con phải càomặt
đất và chôn Hạt giống. Vì vậy, con cầu xin, lạy Cha Thiên thượng,
để Ngài sẽ phán với mỗi lòng.
316 Và Kinh Thánh nói, “Nhiều người tin được báp-tem.” Và, lạy
Chúa, nếu bây giờ có nhiều người ở đây tin, và chưa bao giờ được
báp-tem trong Danh Con yêu dấu của Ngài, là Chúa Jêsus, xin
cho sáng nay họ đến đây, dịu dàng và khiêm nhường, và xưng
tội mình, và chết đi những điều thuộc về thế gian; được chôn đi,
nhận lấy trên Danh Đức Chúa Jêsus Christ; để sống tin kính, sau
này, bởi sự giúp đỡ của Thánh Linh. Chúng con giao phó họ cho
Ngài giờ này, Chúa ôi, vì mục đích này, nhơn Danh Chúa Jêsus
Christ. A-men.
317 Bây giờ chúng ta giao buổi nhóm lại cho Anh Neville, và nói
những gì anhmuốn, trong lúc sẵn sàng cho lễ báp-têm.
318 Và tối nay, lúc bảy giờ ba mươi, ý Chúa, tôi muốn ghi âm Sứ
điệp khácnầy. Xin Chúabanphước anh chị emchođến lúc ấy. 



ĐỢT XUẤT HÀNH THỨ BA VIE63-0630M

(The Third Exodus)

Sứ điệp này được giảng bởi Anh William Marrion Branham, được ban phát bản
gốc bằng tiếng Anh vào sáng Chúa nhật, ngày 30 tháng Sáu, năm 1963, tại Đền
tạm Branham ở Jeffersonville, Indiana, U.S.A., được lấy từ một băng ghi âm từ
tính và được in nguyên văn bằng tiếng Anh. Bản dịch Tiếng Việt này được in và
phân phát bởi Cơ quan xuất bản Tiếng Đức Chúa Trời Được Ghi Âm.

VIETNAMESE

©2018 VGR, ALL RIGHTS RESERVED

VOICE OF GOD RECORDINGS

P.O. BOX 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.
www.branham.org



Thông báo bản quyền
Tác giả giữ bản quyền. Sách này có thể được in tại nhà dành cho 
việc sử dụng cá nhân hay được phát ra, miễn phí, như một công 
cụ để truyền bá Phúc Âm của Chúa Jêsus Christ. Sách này không 
được bán, sao chép trên quy mô lớn, đăng trên trang web, lưu trữ 
trong hệ thống phục hồi, dịch sang những ngôn ngữ khác, hay sử 
dụng dành cho việc xin ngân quỹ mà không có sự cho phép được 
viết rõ ràng của Voice Of God Recordings®.

Để biết thêm thông tin hay tài liệu có sẵn khác, xin vui lòng liên hệ:

Voice of God RecoRdinGs
P.o. Box 950, JeffeRsonVille, indiana 47131 U.s.a.

www.branham.org


