
CHỨC VỤ MỚI CỦA TÔI

 Được rồi, AnhNeville. Cảmơn, các anh em.
2 Xin chào, các bạn. Chắc chắn là đặc ân được ở đây sáng hôm
nay, trong đền tạm nầy. Khi…
3 Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng bây giờ rồi, và đang chờ đợi
buổi nhóm quan trọng bắt đầu ở San Jose, tuần này, tại—tại San
Jose, California. Chúng tôi sẽ ra đi ngay sau buổi hầu việc, đến
Bờ Tây. Và rồi chúng tôi cũng sẽ xuống ở Coconut Gardens trong
khoảng hai ngày nữa, ý Chúa, với những Thương Gia Cơ-đốc. Và
chúng ta đang trông đợi thì giờ trọng đại trong Chúa, trên Bờ
Tây. Họ có tám mươi hai nhà thờ trong sự tài trợ, và cả những
hiệp hội của San Joaquin, và những thung lũng khắp Bờ Tây. Và
vì vậy chúng ta có những bãi đất rộng ở đó. Nếu một số trong
các bạn hữu của các bạn, các bạn biết, mà muốn tham dự một
số các buổi nhóm, chúng tôi sẽ vui mừng được gặp các bạn và—
và những người thân của các bạn.
4 Và chúng ta đang mong đợi. Tôi có sự kiểm tra lớn hơn…
sự trông mong, sáng nay, và hầu hết buổi nhóm nào tôi từng có
mặt, cho đến nay. Bởi vì, tôi tin rằng chúng ta thực sự ở thời điểm
quan trọng sắp xảy ra của điều gì. Tôi đã chờ đợi nó trong một
thời gian dài. Và tôi—tôi tin rằng chúng ta đang ở ngay bên bờ
vực của nó lúc này, cho điều gì đó, mà Đức Chúa Trời sẽ giúp con
cái Ngài tiến xa hơnmột chút trên con đường.
5 Anh embiết đấy, Kinh Thánhnói, rằng, “Khi kẻ thù đến giống
nhưnước lũ, Thần củaĐứcChúaTrời sẽ dựng cờ chống lại nó.”
6 Và khi Đức Chúa Trời ban ơn phước cho Hội thánh Ngài, và
họ đi theo trong ơn phước đó quá lâu đến nỗi Nó trở nên thông
thường với thế gian, rồi họ bắt đầu chạy ra khỏi Nó. Khi ấy Thần
của Đức Chúa Trời đi vào và dựng cờ lần nữa, và có một sự phục
hưng hay điều gì đấy bùng nổ.
7 Và những hi vọng vĩ đại của chúng ta là đây, rằng, một trong
những ngày này, Thần củaĐức Chúa Trời sẽ sai Chúa Jêsus Christ
trở lại trái đất, rồi nó sẽ hoànhảo lúc ấy. Đó sẽ là tiêu chuẩn thật.
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8 Bây giờ họ chỉ đang đứng, quanh những—những bức tường
và các chỗ, và khắp tòa nhà. Tôi đã gặp một người đang đi vào,
khi tôi đậu xe, và người đó nói…Tôi nói, “Tôi sẽ để nó nằm ở đây,
với chìa khóa, thế thì anh có thể đi ra bất cứ lúc nào anhmuốn.”

9 Người đó nói, “À, vậy thì tôi vào thử. Tôi không thể tìm được
nơi nào để đứng.”

10 Và nhà thờ chúng ta quá nhỏ chomột buổi nhóm. Nhưng rời
khỏi sáng nay…Và chúng ta đã thông báo điều đó Chúa nhật tuần
trước, về việc ở đây, và sẽ đến để cầu nguyện cho người đau. Và
cho anh emmột số chỉ dẫn về những gì chúng ta vừa thấy xảy ra.
Và đã có nhiều người hơn, bởi ân điển của Đức Chúa Trời, thêm
vào điều đó, trong sáng nay.

11 Vậy thì, chúng ta đã giảng, và những người khác trước chúng
ta, đã giảng về sự Đến của Chúa đã gần, sự Đến chẳng bao lâu
nữa. Và chúng ta tin rằng Nó đang đến gần hơn. Dĩ nhiên, Nó là
thế, ngày này sang ngày khác. Nhưng nếu chúng ta dừng lại và
suy nghĩ, rằng, một trong những ngày này, chúng ta sẽ nghe điều
đó lần cuối cùng, và rồi Chúa Jêsus sẽ đến.

12 Khắp trái đất, cây cối, cả thiên nhiên, các dân tộc, Hội thánh,
mọi vật, đang than thở, kêu khóc, nắm giữ, trông đợi ngày đó,
cho sự Đến của Ngài. Thiên nhiên biết rằng nó sẽ—nó sẽ ngưng
chịu khổ lúc ấy. Và dân sự biết họ sẽ thôi đau khổ lúc ấy. Sự chết
sẽ mất sự kìm kẹp cuối cùng của nó, và mồ mả cùng âm phủ sẽ
bị nuốt trong sự thắng.

13 Tôi rất vui mừng, sáng nay, được gặp mục sư trẻ tuổi này ở
đây đã chơi nhạc và hát cho chúng ta, đến từ Sellersburg. Một
trong những anh em đã được nói về sự phục hưng đang xảy ra ở
trên đó. Và tôi đoán họ đã thông báo điều đó rồi, và vân vân, vì
vậy điều đó rất tốt. Cầu xin Chúa ban phước cho những người ở
trên đó, trongmọi nỗ lực họ đã cố gắng đưa ra, là lời cầu nguyện
chân thành của tôi, cho VươngQuốc củaĐức Chúa Trời.

14 Bây giờ, Lời Đức Chúa Trời là điều quí báu nhất với chúng
ta. Chúng ta biết điều đó. Vì thế, hôm nay, tôi tin rằng chúng
ta rất gần với sự Đến của Chúa, và những công trường thuộc
linh rất cần.
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15 Tôi vừa mới nói chuyện với một số anh em. Tôi tin rất nhiều
chức vụ tôi sẽ được chỉ định ở hải ngoại lúc này. Chúng ta đang
có kế hoạch về Châu Phi, ngay sau lễ Giáng sinh, và qua nước Úc
và nhiều nơi. Chúa đang vận hành lúc này và đangmở ra những
con đường cho chúng ta. Chúng ta đã có nhiều lời mời, khắp thế
giới, trong thời gian dài. Và chúng ta cầu xin có thể nhận điều đó
ngay sau lễ Giáng sinh bây giờ, nếu hết thảy anh em cầu nguyện
cho chúng tôi.
16 Bây giờ tôi có Lời Đức Chúa Trời đang mở ra đặt ở đây trước
tôi. Vậy thì tôi mở lại các trang, bởi vì, theo qui luật tự nhiên, và
bởi sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời, tôi có thể làm điều đó, để kéo
mở ra Kinh Thánh. Nhưng tôi không thể mở được những điều
chứa trong đó. Chỉ có một Đấng Duy Nhất có thể làm được điều
đó, và đó làmộtmình, Đức Chúa Trời. Ngài là ĐấngMàđã viết Nó
bởi Thánh Linh Ngài, và Ngài là Đấng Duy nhất có thể mở Kinh
Thánh cho chúng ta. Và tôi tin rằng Ngài sẽ mở tấm lòng chúng
ta ra khi đọc Nó, và sẽ bày tỏ Nó cho chúng ta.
17 Tôi sẽ chỉ có thời gian thật ngắn, sáng nay. Trước hết, tôi
muốn làm như tôi đã hứa, nói cho các bạn biết tất cả những gì
đã xảy ra trong vài ngày vừa qua, liên quan đến việc thay đổi
chức vụ của tôi. Và sau đó, tôi có một đề tài ngắn, rồi chúng ta
cầu nguyện cho người đau. Và tôi nghĩ là có lễ báp-têm, vì tôi
thấy hồ nước thì đầy.
18 Nhưng trước khi chúng ta đi xa hơn, chúng ta hãy cúi đầu
một lát để cầu nguyện lúc này. Và tôi tự hỏi, có bao nhiêu người
ở đây ý thức được các bạn cần Đức Chúa Trời, và giơ tay lên với
Đức Chúa Trời? Và nói, rất nhiều người đang làm vậy, “Xin nhớ
đến con, Chúa ôi. Con cần những việc như vậy như vậy.”

Chúng ta hãy cầu nguyện.
19 Ôi Chúa, một cách im lặng, chúng con nhận biết rằng chúng
con phải đến một cách im lặng vào trong sự Hiện diện của Đức
Chúa Trời. “Vì kẻ đến với Đức Chúa Trời phải tin rằng có Ngài,
và Ngài là đấng hay thưởng cho những người siêng năng tìm
kiếm Ngài.” Và chúng con đi vào sự tĩnh lặng của Thánh Linh,
trước Ngôi Ngài, Ôi Chúa. Và chúng con giơ tấm lòng chúng con
lên trước Ngài, và nói, “Xin tra xét chúng, Chúa Ôi.” Và nếu có
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điều gì ô uế trong chúng con, xin đem nó ra khỏi, Chúa ôi, như
phương Đông xa cách phương Tây. Và nếu có tội lỗi nào trong
lòng chúng con, điều gì đó ngăn trở lời cầu xin của chúng con
được nhậm, chúng con cầu xin Ngài sẽ để Huyết Đức Chúa Jêsus
chảy vào mỗi vết nhơ từ tâm thần chúng con và lòng chúng con.
Vì có lời chép rằng, “Nếu trong lòng tôi mang điều gian ác, ắt
Chúa chẳng nghe tôi.” Và Ngài đã thấy những bàn tay họ giơ lên,
mà, đối với con đôi mắt thuộc thể chúng con, tượng trưng cho
nhu cầu của lòng họ. Chúng con cầu xin, Ôi Chúa, rằng Ngài sẽ
đáp lờimỗimột người trong họ. Có nhiềungười có nhu cầu.
20 Và chúng con cầu xin, trong hội chúng của dân sự sáng nay,
rằng Ngài sẽ nhớ buổi nhóm sắp tới này ở San Jose. Xin giúp đỡ
chúng con, Ôi Chúa, khi hàng trămdặm tuyết và băng, nằm trước
sự đi lại của chúng con. Nhưng chúng con đang đi trong Danh
Chúa, cố gắng thực hiện tất cả điều đặt để trong chúng con, để
giúp đỡ dân sự Ngài, Chúa ôi, xin giúp những kẻ đi lạc tìm thấy
Ngài như là Đấng Cứu Rỗi của họ, và giúp đỡ những người yếu
đuối và bị mù, và san bằng con đường để những người khác sẽ
đi theo chúng con.
21 Xin ban ơn cho hội thánh nhỏ của chúng con và mục sư của
nó, Anh Nevillle của chúng con, hết thảy người trong ban trị sự,
chấp sự, và hết thảy các giáo viên, cùng tất cả những ai thuộc
về hội thánh này. Không chỉ thế thôi, mà còn tất cả những giáo
hội đại diện ở đây. Vì những người trẻ tuổi kia đang nắm giữ ở
Sellersburg, chúng con cầu xin, Chúa ôi, rằng cánh tay Ngài sẽ
trải rộng ra tới họ, Chúa ôi. Cầu xin Ngài làm cho lớn lênmột Hội
thánhđầy sứcmạnh củaĐức Chúa Trời hằng sống, ở Sellersburg.
Xin nhậm lời, Chúa ôi.
22 Xin chữa lành người đau, cho người mù được thấy, ban
sức cho những người yếu đuối, và sự cứu rỗi cho những người
có cần.
23 Khi chúng con đọc Lời Ngài, sáng nay, cầu xin Đức Thánh
Linh đến, đi vào trong Lời và làm cho sống động Nó trong lòng
chúng con.
24 Xin ban ơn cho những người sẽ chịu phép báp-têm. Nguyện
họ được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khi lên khỏi nước, dâng sự
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vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Xin nhận lấy sự vinh hiển cho
chính Ngài, Chúa ôi.

25 Và khi chúng con nhóm nhau lại, sáng nay, để thanh tẩy linh
hồn chúng con và ý tưởng chúng con, xin cho chúng con rời khỏi
đền tạm này, sáng nay, với sự quả quyết nhiều hơn chúng con
đã từng có, để hầu việc Ngài. Xin cho chúng con sống, tụ họp
với nhau, kết chặt và ràng buộc với nhau bởi Đức Thánh Linh,
cho đến ngày chúng con gặp nhau trong Nhà Ngài trong miền
Vinh hiển, chung quanh Ngôi Ngài, nơi hàng triệu người sẽ hát,
“Hô-sa-na! Hô-sa-na!” Nguyện xin tất cả chúng con được ở Đó,
không một người nào trong chúng con vắng mặt. Xin nhậm lời,
Chúa ôi. Cho đến lúc ấy, xin giữ chúng con được khỏe mạnh, vui
sướng, đầy dẫy Thánh Linh Ngài, hầu việc Ngài. Chúng con cầu
xinnhữngđiềunàynhơnDanhĐứcChúa Jêsus Christ. A-men.

26 Cầu Chúa thêm ơn, khi chúng ta đọc bây giờ trong Sách
Thánh Mác, chương 11, bắt đầu với câu 1. Và rồi sau đoạn trích
ngắn này, hay sau sự khích lệ này, thì tôi sẽ đến với đề tài này
của chúng ta. Đây là đoạn trích đọc cho những gì tôi đang muốn
nói với anh em.

Và khi họ đã đến…

27 Tôi xin lỗi. Tôi muốn bắt đầu ở câu 10, để tiết kiệm thì giờ,
câu 10 của chương 11.

Phước cho vương quốc của vua Đa-vít tổ phụ chúng ta,
sắp đến trong danh Chúa: Hô-sa-na ở trên nơi rất cao.

Và Chúa Jêsus vào thành Giê-ru-sa-lem, và đến nơi đền
thờ: và khi Ngài liếc mắt xem mọi sự chung quanh, và
bây giờ…thì trời đã tối, và Ngài bèn ra đặng đi tới làng
Bê-tha-ni, với mười hai sứ đồ của Ngài.

Và sáng ngày, khi họ đến với làng Bê-tha-ni rồi, thì Ngài
đói:

Vừa thấy đằng xa một cây vả có lá, Ngài đến đó, xem
hoặc có thể tìm thấy chi chăng: song khi Ngài tới gần rồi,
Ngài chỉ thấy có lá mà thôi; vì bấy giờ không phải mùa
vả.
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…Chúa Jêsus trả lời và phán cùng nó rằng, Chẳng hề có
ai ăn trái củamầy nữa. Và các môn đồ của Ngài đều nghe
lời ấy.

Đoạn họ đến thành Giê-ru-sa-lem: và Đức Chúa Jêsus
vào trong đền thờ, và bắt đầu đuổi những kẻ buôn bán ở
trong đền thờ, và lật đổ bàn những người đồi bạc, và ghế
những kẻ bán bồ câu;

Và cấm không cho ai được đem đồ gì đi ngang qua đền
thờ.

Rồi Ngài dạy dỗ, nói với họ rằng, Có…Há chẳng có lời
chép, Nhà Ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân hay
sao? nhưng các ngươi đã làm thành hang trộm cướp.

Các thầy tế lễ cả và thầy thông giáo nghe điều đó, bèn
kiếm cách diệt Ngài: vì họ sợ Ngài, bởi vì cả…đoàn dân
được cảm động sự dạy dỗ của Ngài lắm.

Và đến chiều tối, Ngài đi ra khỏi thành.

Và sáng hôm sau, khi họ đi ngang qua, họ thấy cây vả
đã khô cho tới rễ.

Và Phi-e-rơ nhớ lại chuyện đã qua thưa cùng Ngài rằng,
Thưa Thầy, coi kìa, cây vả Ngài đã rủa, nó khô đi rồi.

…Đức Chúa Jêsus cất tiếng phán cùng họ rằng, Hãy có
đức tin đến Đức Chúa Trời.

Vì quả thật Ta phán cùng các ngươi, Rằng ai sẽ biểu
hòn núi này rằng, Hãy dời đi, và lao xuống biển; và chẳng
nghi ngại trong lòng, nhưng sẽ tin chắc những điều đómà
người nói sẽ ứng nghiệm; thì người đó sẽ có được bất cứ
điều gì người đã nói.

Bởi vậy Ta nói cùng các ngươi, Mọi điều các ngươi xin,
trong lúc các ngươi cầu nguyện, hãy tin rằng các ngươi
đã được chúng, và các ngươi sẽ có chúng.

28 Thật là một lời hứa đầy ân điển biết bao! Và nó hoàn toàn là
Sự thật. Điều này thách thức tôi, hay là như tôi nên sử dụng sự
diễn tả đó, trong thời gian dài. “Làm sao có thể được?”
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29 Và lần nọ, khi tôi lần đầu tiên giảng ở đền tạm đây, cách đây
nhiều năm, tôi xoay quanh chữ địa ngục. Và tôi đã vận dụng sự
tham khảo với nó, nhiều lần, và nó liên hệ đến từ âm phủ trong
tiếng Hi Lạp, mà có nghĩa là, “mồ mả.” Và tôi đã không biết điều
gì để nói, bởi vì tôi khôngmuốn chịu trách nhiệm cho những linh
hồn của con người vào Ngày Phán xét. Vì thế tôi đã tìm kiếm nó,
và nghiên cứu nó, cho đến khi tôi tìm ra điều gì là Sự thật. Trong
gần bốn hay nămnăm, tôi khôngmuốn đụng vào đề tài địa ngục,
cho đến khi tôi tìm ra Lẽ thật về nó.
30 Và rồi lời Kinh Thánh này đã gây bối rối cho tôi, nhiều hơn
nữa, bởi vì nó nổi bật, một lời hứa như vậy không ai khác đưa ra
ngoài Đức Chúa Jêsus Christ. Và khi đó Ngài đã phán với cácmôn
đồ Ngài, “Bất cứ điều gì các ngươi nói, các ngươi có thể có. Nếu
các ngươi nói với núi này, ‘Hãy nhổ mình lên và quăng xuống
biển,’ và chẳng nghi ngại trong lòng, nhưng sẽ tin rằng những
gì các ngươi đã nói sẽ ứng nghiệm, thì các ngươi sẽ có điều các
ngươi đã nói.” Ồ, nếu chúng ta có thể cân nhắc những Lời đó!
“Các ngươi có thể có điều các ngươi nói. Không phải điều Ta nói,
nhưng điều các ngươi đã nói. Các ngươi có thể có điều các ngươi
đã nói.”
31 Trong nhiều năm, tôi chần chừ về điều đó. Tôi đã tìm đến với
mọi từ điển và lời dẫn giải, mọi bản dịch, ngay cả bản dịch của
Douay. Và mọi dịch giả đều dịch giống nhau, “Các ngươi có thể
có điều ngươi nói.” Vì thế, tôi biết điều đó, nếu nó đã được chép
trong Kinh Thánh. Đối với tôi, cả Kinh Thánh là Lẽ thật. Và nếu
tôi không thể tách rờiNó ra cách đúngđắn, Nó vẫn là Lẽ thật.
32 Vì vậy tôi tin rằng, đôi khi, Đức Chúa Trời thực sự để chúng
ta thấy những việc khi nó đến lúc cho chúng ta thấy các sự
việc. Ngài giữ lại những ơn phước này. Giống như những phước
hạnh mà chúng ta đang hưởng ngày nay, các cha ông chúng ta
đã không được hưởng những điều đó. Nếu không phải là thời
dành cho họ.
33 Tôi có thể nhớ khi Đức Thánh Linh …đêm đó khi tôi trở lại
với cùng bàn giấy này, từ nhà máy xay, nơi tôi đã cầu nguyện.
Và đã nói với nhiều anh em đang ngồi ở đây, rằng Ngài đã giao
nhiệm vụ cho tôi, bởi Thánh Linh Ngài, một sự ủy thác cho cả
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thế gian, rằng, “Người què sẽ bước đi, và người mù sẽ thấy, và
các vua cùng các quốc vương sẽ kêu gọi cầu nguyện. Và sẽ bắt
đầu một sự phục hưng ở giữa anh em, mà sẽ lan rộng khắp thế
gian, trước sự Đến của Chúa.”

34 Thật khó tin điều đó. Thật khó cho tôi tin điều đó. Nhưng đó
là những gì đã xảy ra. Chỉ làm điều đó. Cho đến khi, ngày hôm
nay, lửa phục hưng Thánh Linh đang cháy, khắp thế giới: Ấn-độ,
Châu Phi, Châu Á, hết thảy trong Châu Âu, và mọi nơi. Những
con người Đức Thánh Linh, đầy dẫy Thánh Linh, đang đốt cháy
khắp thế gian, bằng sự phục hưng của Quyền năng của Đấng
Christ sống lại; người què bước đi, người mù được thấy, kẻ điếc
được nghe, kẻ câm được nói. Tất cả các loại phép lạ kỳ diệu đang
xảy ra, bởi vì Đức Chúa Trời đã hứa điều đó. Và lời hứa của Đức
Chúa Trời là thật.

35 Và khi tôi bắt đầu suy gẫm về điều này, tôi không thể cầu
xin ngoài ĐấngMà đang phán với tôi, “Tôi thiếu kém.” Tôi cho là
Đức Chúa Trời phải nhấc con người tầm thường, dốt nát, ít được
quan tâm nào đó lên, bởi vì, trong điều đó, Ngài, Đức Chúa Trời,
lấy điều gì đómà không có gì, điều gì đó đã bị đuổi ra.

36 Đó là điều khiến tôi yêu dân sự của Đức Chúa Trời vậy. Người
ta ném họ ra ngoài, như “những người thánh quá máu, hay
những người không hợp pháp.” Nhưng đó là lúc Đức Chúa Trời
sẵn sàng nhấc họ lên và làm việc gì đó với họ. Và điều đó làm vui
lòng Ngài. Điều đó cho thấy rằng Ngài là Đức Chúa Trời, lấy điều
không có và làm ra điều gì đó có từ nó. Lấymột tội nhân như tôi,
và làm thành tín đồĐấng Christ; bàn tay củaĐức ChúaTrời.

37 Tôi đã đặt câu hỏi với Ngài về vấn đề tài năng. Và Ngài phán
bảo rằng tôi sống để cầu nguyện cho người đau. Và sự ủy thác
là, “Nhận lấy những người tin và chân thật, rồi không điều gì có
thể đứng nỗi trước lời cầu nguyện.” Nhiều người trong anh em
ở đây nhớ điều đó. Nó được in điều đó thành tác phẩm, khắp
thế giới.

38 Tôi đã đặt câu hỏi, “Làm sao tôi có thể làm điều đó khi tôi
không có học vấn?”
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39 Ngài phán, “Sẽ có hai dấu hiệu được ban cho ngươi, như đã
ban cho Môi-se. Và một trong hai điều đó sẽ là gần như, giống
như bàn tay củaMôi-se, Ngài đã thay đổi nó từ bị phung tới được
chữa lành.” Và—và rồi điều giống như vậy đã xảy ra, về việc đặt
bàn tay tôi trên dân sự, và rồi cách mà làm cho chính điều đó
được bày tỏ. Lúc ấy Ngài đã phán, “Ngươi sẽ biết chính những
sự bí mật của lòng họ.”

Và tôi—tôi nói, “Đó là lý do con cómặt ở đây.”
40 Ngài phán, lúc đó, Ngài giải thích lời Kinh Thánh với tôi. Và,
ồ, từ lúc đó, Kinh Thánh trở nênmột Lờimới với tôi. Tôi đã có cái
nhìn khác vềNó,một quanđiểmkhác vềNó.Điều gì đóđã xảy ra.
41 Rồi, sau đó ít lâu, Ngài phán, “Thế thì nếu ngươi thành thật,
khiêm nhường, tránh khỏi tiền bạc cùng các thứ,” phán, “thì
Điềuđó sẽ cứ tiếp tục banơn chongươi, và ngươi sẽ cứ leo lên.”
42 Bao nhiêu lần chúng ta nhìn những người khác leo lên
những cấp bậc cao, giống như, và có những tên tuổi cao quý,
nhưng đôi khi đó không phải là điều Đức Chúa Trời gọi là
cao quí.
43 Anh em còn nhớ khi Giăng, khi đến để giảng đạo không?
Kinh Thánh nói trước, rằng, “Mọi núi sẽ bị hạ xuống, và mọi nơi
sủng thấp sẽ được nhấc cao lên.” Thấy không? Và khi điều đó
đến, anh em sẽ nghĩ nó sẽ đến từ Thiên đàng với những xe ngựa
lửa. Nhưng những gì nó là chỉ là một người nghèo mặc mảnh
da cừu quấn quanh người, và ra ở trên bờ sông Giô-đanh, giảng
đạo. Trên những bờ sông đầy bùn, thậm chí không ở trong nhà
hội, nhưng Đức Chúa Trời gọi điều đó là “lớn.”
44 Khi Chúa Jêsus phán với các môn đồ, rằng, “Không ai được
sanh ra từ người đàn bà mà lớn như Giăng Báp-tít.” Anh em
nhận lấy hết thảy các vua, và Đa-vít, nhà tiên tri, cùng tất cả
những sự huy hoàng tráng lệ của Ngài ở trong vua Sa-lô-môn,
họ cũng thậm chí không đạt đến mức như Giăng. Và, tuy nhiên,
ông không có ngay cảmột chỗ để gối đầu.
45 Vì vậy, anh em không có đủ sự giàu có và quyền thế trong
thế gian này, để lớn trước mặt Đức Chúa Trời. Anh em chỉ phải
có sự khiêm nhường trong lòng. Và Đức Chúa Trời kêu gọi “sự
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vĩ đại” đó, người mà đủ vĩ đại để tự hạ mình. Đó là con người vĩ
đại, mà sẽ—mà sẽ nhận lấy sự khiển trách về mọi sự, đó là sự tự
hạ mình. Đó là sự vĩ đại.
46 Rồi chúng ta khám phá rằng, đây là điều Đức Chúa Trời đã
phán. Thế thì nó được tuyên bố từ bục giảng ở đây, lần đầu tiên.
Nó đã làm hoàn toàn chính xác những gì Nó nói Nó sẽ làm. Ở
đó tới giáo hội Ngũ Tuần, đã bắt được sự phục hưng. Và, ngày
hôm nay, giáo hội Ngũ Tuần là giáo hội phát triển nhanh nhất
trên khắp thế giới. Năm ngoái họ đã đăng ký…Không kể chúng
ta và—và những người ra từ các giáo phái…Một triệu năm trăm
ngàn người trở lại đạo, năm ngoái, cũng bao trùm, tất cả những
người còn lại của đạo Tin Lành, cộng với, và đạo Công giáo. Tôi
tin, đạo Công giáo chỉ có, bốn trăm bảy mươi lăm ngàn, gần như
thế, những người trở lại đạo, khắp thế giới. Nhưng Ngũ Tuần lên
đến một triệu năm trăm ngàn. Đức Chúa Trời đang làm cho Hội
thánh của Ngài sẵn sàng.
47 Nhữngngười không được học hành, bằng cấp thấp, đứng dậy
trong Năng quyền đang được xức dầu bằng Thánh Linh, đi ra
không có bất kỳ sự học vấn nào hay bất cứ điều gì, và tuyên bố
về sự giàu có không thể dò được của Đấng Christ. Đó là điều cao
quí trước mắt Đức Chúa Trời.
48 Và chúng ta để ý, thế thì, tất cả những điều này thiêu đốt, và
Đức Thánh Linh đúng với Lời Ngài.
49 Sau khoảng năm năm nhận lấy nhiều người bởi bàn tay, rồi
một đêm, tại Thành phố Queen, ở Regina, Canada, một người đã
bước từ đầu này đến đầu kia bục giảng, và tại đó để sự sốngmình
mở ra đúng như có thể được, trước Thánh Linh. Đó là sự phân
biệt, như Ngài đã hứa. Điều đó đã diễn ra khắp thế giới. Nó đã
được in ra nhiều, nhiều thứ tiếng, gần như khắp thế giới, đến nỗi
cả thế giới biết về nó. Rồi kẻ thù đi vào và lấy nó làm trò cười,
và nói, “Đó là việc đọc tâm trí.” Và có sự giả mạo đến từ điều đó,
cùng mọi thứ khác. Nhưng giữa tất cả điều đó, Đức Chúa Trời đã
cho tiến triển, giống y như cũ. Đức Chúa Trời ở lại đúng với lời
hứa trung tín của Ngài. Ngài sẽ, luônmọi lúc.
50 Bây giờ chúng ta thấy, sau đó, ngày nọ tôi đang đi câu—câu
cá, ở dưới Trũng Dale, với một số người, Ông Wood và em trai
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của ông. Và họ là tín đồ Chứng Nhân Giê-hô-va, và vừa trở lại
đạo và chịu phép báp-têm trong Đức tin. Và trong lúc chúng tôi
đang câu cá, đối diện bờ sông…Tôi đã kể với anh em câu chuyện
đó, nhiều lần. Ở đó Ông Wood, Banks Wood nói, mà, một trong
những người trong ban trị sự ở đây lúc bấy giờ, nói về một chị
em lớn tuổi nào đó thường cho họ ăn những lát bánh mì có bơ
làm ở nhà. Bà ấy là thuộc viên Hội thánh của Đức Chúa Trời. Và
nói, “Lyle à,” với người em của mình, “chúng ta nên đi lên nói
cho bà ấy biết chúng ta đã được cứu.”

51 Anh em biết đấy, thực sự có những điều nào đómà chúng tôi
có thể nói,mànắmgiữ bởi Đức ThánhLinh. Thật những điềunào
đó mà làm Ngài vui lòng ngay lúc ấy, và khi chúng tôi nói điều
đó. Tôi muốn anh em để ý, “Những gì anh em nói.” Nếu chúng ta
có thể thực sự tìm thấy điều gì để nói! Lời của anh em đoán xét
anh em. Những lời của anh em kết tội anh em, hay lời của anh
em sẽ ban phước cho anh em.

52 Và, một cách vô ý thức, Banks đã phải nói điều đúng. Vì ông
đã không nói gì nhiều hơn điều đó…

53 Tôi đang ngồi phía sau thuyền, câu cá bằng chiếc cần câu có
móc, mang cá nhỏ màu xanh; để đặt ở trên cần câu, làm mồi, vì
chúng tôi đã hết mồi. Và tôi đã bắt được những con cá nhỏ này
và bỏ chúng vàomột cái xô, để câu cá quả.

54 Và khi Banks nói thế, thình lình Điều gì đó đập vào tôi. Ông
nói điều đúng. Và Đức Thánh Linh phán ra và nói, “CHÚA PHÁN
NHƯ VẦY. Ngươi sẽ thấy, trong vài giờ tới, sẽ có sự sống lại của
những con vật nhỏ.” Tôi nghĩ đó sẽ là con mèo con mà cậu con
trai nhỏ của tôi đã siết chặt quá, và làm nó tắt thở, và—và đánh
rơi nó trên sàn nhà, trước khi chúng tôi ra đi. Tôi nghĩ rằng đó
là những gì sẽ xảy ra. Nhưng trước sự ngạc nhiên của chúng tôi,
sáng hômsau, trong lúc chúng tôi đangngồi trong thuyền…

55 Tôi biết Banks có ở đây. Tôi đoán Lyle…Lyle có ở đây không,
Banks? Hay là, nếu có, Lyle, mời anh giơ tay lên. Anh đến, ở với
chúng ta, suốt thời gian.

56 Anh ấy…bắt được một con cá, bằng một…một cái móc dài.
Và anh ấy bắt một con cá có mangmàu xanh, nhỏ, và nó đã nuốt
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hết cả cái móc xuống. Và anh đã nắm con cá nhỏ. Thay vì chỉ lấy
cái móc ra khỏi miệng nó, anh đã lấy quá sâu, đến nỗi, anh kéo
luôn nó ra. Và anh đã kéo luôn dạ—dạ dày, và ruột, và mang cá
ra, hết thảy, ra khỏi miệng nó. Và anh chỉ quăng nó xuống nước,
chỉ một con cá nhỏ giống như tôi đã câu, tối hôm trước, và đã
câu được hàng trăm con, hay nhiều hơn nữa, để làmmồi. Và con
cá quẩy đuôi bốn hay năm lần, và cố làm việc với cái miệng nhỏ
của nó, nhưng nó không thể, bởi vì nó đã nuốt đầy những con cá
nhỏ và vân vân. Và Lyle nói, “Ngươi đã bỏ qua miếng bánh cuối
cùng rồi, anh bạn nhỏ à.” Tôi tiếp tục, câu cá, không suy nghĩ gì
về điều đó.

57 Rồi, Đức Chúa Trời làm những vệc rất lạ lùng. Đột nhiên, tôi
cảm thấyĐiều gì đó, đi xuống đầu cần câu. Đức ThánhLinh giáng
xuống và phán, “Hãy đứng dậy.” Phán, “Hãy nói với con cá nhỏ
đó, và nó sẽ sống lại.” Nó đang nằmđó, chết, đã nửa giờ, trôi lềnh
bềnh trong những đám cỏ dại.

58 Tôi nói, “Hỡi cá nhỏ, ta cho ngươi sự sống của ngươi, nhơn
Danh Đức Chúa Jêsus.” Con cá nhỏ đó lật ngửa lên, búng nhẹ và
bơi xuống nước thật đúng như nó có thể bơi. Tôi đứng đó, không
biết gì để làm.

AnhBanksWoodnói, “Thật tốt cho chúng ta được ở đây.”

59 Và Lyle nói, “Điều đó có ý nghĩa với tôi, bởi vì tôi đã nói điều
đó với nó, ‘Ngươi đã bỏ đi miếng bánh cuối cùng, chú nhỏ à.’” Và
anh ấy xúc động hết sức.

60 Tôi nói, “Không, không phải thế.” Tôi cố an ủi Lyle. Tôi nói,
“Không phải thế.”

Và rồi lời Kinh Thánh nầy đã đến với tôi lần nữa.

61 Tôi đã có được ít nhất một trăm con cái bị bệnh co cứng nhỏ
bé trong bảng danh sách, để cầu nguyện cho, nhiều người bị
bệnh bạch cầu và ung thư, và lao phổi, đang ăn dần, người mù,
và điếc, và câm. Có trang này qua trang khác, ở nhà tôi, đầy đủ về
họ, và trông giống như rằngmột Đức Chúa Trời đầy lòng thương
xót ắt ban ơn thay vì sử dụng Quyền năng Ngài trên một con cá
nhỏ, tầm thường không quan trọng.
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62 Nhưng Ngài vẫn luôn luôn là Đức Chúa Trời. Tại sao Ngài đã
không sử dụng Quyền năng Ngài trên những người bị phung ở
cổng thành, thay vì cây vả tầm thường? Điều đó để làm gì? Đức
Chúa Trời muốn cho thấy rằng Ngài có quan tâm đến. Ngài biết
mọi sự. Ngài là Đức Chúa Trời, trên cây vả. Ngài là Đức Chúa
Trời, trên con cá. Ngài là Đức Chúa Trời, trên sự sáng tạo. Ngài là
Đức Chúa Trời, trên mọi vật, và không có gì quá nhỏ bé hay quá
tầm thường mà Ngài không quan tâm. Vì vậy điều đó cho chúng
ta biết, mặc dù chúng ta tầm thường và không quan trọng, Đức
Chúa Trời quan tâm đến chúng ta đang làm điều gì đó cho Ngài.
Ngài thích phô bày sự Vinh hiển Ngài.

63 Và điều đó đã đập rất mạnh vào tôi, đến nỗi tôi hầu như
không thể nghỉ ngơi, ngày và đêm. Điều đó xảy ra cách đây hai
năm, và liên tục nó đã ám ảnh tôi. Và tôi có thể nói, “Ồ, tôi thật
không thể nói gì về nó, vì tôi không thể đặt nó vào sự Xức dầu.
‘Bất cứ điều gì ngươi nói, điều đó sẽ ứng nghiệm. Ngươi có thể
có những gì ngươi nói.’” Và tôi đã đứng ở đây cũng trên bục
giảng này, và đã cố gắng, và tiếp tục không ngừng với lời Kinh
Thánh; và tự kiềm chế điều đó, và đi trở lại, bởi vì tôi ngại sử
dụng nó. Anh em không thể có đức tin trừ phi anh em biết mình
đang làm gì.

64 Một người nào đó đến với tôi, cách đây không lâu, và người
đó nói, “Anh Branham à, anh có nghĩ một Cơ-đốc nhân hút thuốc
thì sai không?”

65 Và tôi nói, “Anh đang hỏi tôi để làm gì?” Nếu có một vấn đề ở
trong trí anh, hãy đểmặc nó. Đừng bao giờ…

66 Anh em không thể có đức tin trừ phi hoàn toàn chắc chắn
mình đúng. Khi tất cả những bóng tối đã cuốn đi, thì anh em có
đức tin và sự quả quyết.

67 Và tôi không thể bước ra ở đó và giảngKinhThánh,màkhông
biết mình đang nói về điều gì. Nhưng, tuy nhiên, tôi biết điều đó
thuộc về Chúa. Nhiều người trong anh chị em làm chứng với tôi,
rằng, trong hai năm vừa qua, anh chị em liên tục nghe tôi giảng,
tại bục giảng này, nói rằng có điều gì đó, điều gì đó, ở nơi nào đó.
Tôi đang vươn tới. Tôi biết nó gần kết thúc. Tôi thực sự dường
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như không thể nắm bắt được nó. Tôi sẽ nói, “Tôi tìm được một
lời Kinh Thánh ở đó, tôi không biết làm gì.”

68 Bởi vì, những lời Kinh Thánh, ồ, anh em có thể dùng sự thông
giải. Nếu người nào đó muốn hỏi tôi, tôi đã nói điều gì đó với
họ, rồi bỏ đi, và bỏ qua nó để nói điều gì khác. Nhưng đối diện
với vấn đề…Thật giống như, chúng ta phải đối mặt với vấn đề,
là phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh đúng hay sai? Chúng ta
phải đối diện với vấn đề, là Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày
nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi không? Điều đó đúng
hay sai? Chúng ta phải đối diện với nó. Chúng ta phải biết rằng
Lời Đức Chúa Trời thì luôn luôn đúng.

69 Vì vậy, đi tiếp như thế, và đi lên đi xuống. Và tôi đã có điều
đó trong trí mình, và tôi thật không thể thoát khỏi nó. Và mọi
nơi tôi có thể đi, điều đó thường xuyên đến với tôi, “Nếu ngươi
nói với núi này rằng, ‘Hãy cất mình lên quăng xuống biển,’ và
chẳng nghi ngại trong lòng, nhưng tin chắc điềumình nói sẽ ứng
nghiệm, thì ngươi có thể có những gì ngươi đã nói.”

70 Tôi nghĩ, “Làm sao có thể được, Chúa ôi? Đó sẽ là con đang
nói điều đó. Con sẽ…Nó sẽ không được làm tốt, vì chính là con sẽ
nói điều đó. Vì vậy, con không thể nói gì ngoài những gì Ngài đã
phán. Và con—con chỉ nói điều đó, bởi lời Kinh Thánh.”

71 Và hết thảy những điều còn lại đã ở trong sự Xức dầu. Không
có ơn phước nào ngoài sự Xức dầu. Vì, chúng ta là những tội
nhân, ở ngoài sự Xức dầu. Nếu đó chỉ là điều phổ biến với mọi
người, thế thì mọi người sẽ được cứu. Nhưng chính thái độ của
các bạn đối với ơn phước về sự Xức dầu, là điều mang những ơn
phước đó đến với bạn.

72 Giống như sự cứu rỗi, ở chừng mực mà Đức Chúa Trời quan
tâmđến, tôi đã được cứu khi Chúa Jêsus chết. Nhưng nó sẽ không
bao giờ làm cho tôi tốt cho đến khi điều đó được bày tỏ cho tôi
rằng Ngài là Con Đức Chúa Trời, và tôi tin nhận Ngài làm Đấng
CứuRỗi củamình. Vàmọi lời KinhThánh thì cùngmột cách.

73 Sự chữa lành Thiêng liêng dành cho bạn, nếu Đức Chúa Trời
muốn bày tỏ điều đó với bạn, rằng điều đó dành cho bạn. Nhưng
bạn không thể thực sự lầm lỡ vì điều đó. Nó phải đến bởi sự khải
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thị. Và khi điều đó được khải thị, rằng, “Bởi lằn roi Ngài ngươi
được lànhbịnh,” không có điều gì ngay cả Sa-tan có thể làm.
74 Như một anh em trẻ tuổi từ Sellersburg đã nói, “Hết thảy
ma quỉ không thể dời nó được,” chắc chắn vậy, khi điều gì đó
được bày tỏ.
75 Để ý. Thế thì, vào mùa thu vừa rồi này, nhiều người đã nói
với tôi, “Tại sao là thế, mỗi buổi sáng, anh, khi anh ở nhà, anh
chộp lấy cây súng và đi vào rừng để săn bắn?”
76 Tôi muốn anh em biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời của rừng
núi giống như Ngài là Đức Chúa Trời của thành phố. Ngài thực
sự là Đức Chúa Trời ở ngoài đó như Ngài ở đây. Và Đức Chúa
Trời luôn luôn giải quyết với con người theo khả năng của họ,
và những gì. Giống như Đa-vít, ở bênmé nước bình tịnh và đồng
cỏ xanh tươi, vì ông là người chăn chiên. Và Ngài có những cách
khác nhau, để bày tỏ, và điều gì đó.
77 Tôi thức dậy, vào buổi sáng, để đi vào rừng, thật sớm, khoảng
bốn giờ sáng, để săn con sóc đất. Và vợ tôi thậm chí đã nói với tôi,
nàng nói, “Billy à, anh không bao giờmệtmỏi vì đi săn sao?” Đấy,
sự tranh chiến này chỉ có thắng, mà thôi. Vợ tôi không hiểu điều
đó. Tôi không hiểu điều đó. Nhưng đó là một sự tranh chiến. Bạn
phải chịu đựng, một mình. Không ai có thể chịu đựng với bạn.
Đó là một chỗ xứng đáng dành cho bạn và Chúa Jêsus. Bị hiểu
lầm à? Chắc chắn rồi.
78 Ngay cả với bé gái của tôi ở đó, Rebekah. Cô ấy nói, “Nếu có
bao giờ con lấymột người, nếu người ấy nhắc đến chuyện đi săn,
con sẽ không lấy anh ta.” Nói, “Con biết những gì mẹ đã trải qua.
Một người chồng ra ngoài, và đi vào những buổi nhóm; ngay khi
ông ấy về nhà, chụp lấy khẩu súng quen thuộc hay cái cần câu,
và đi vào rừng.”
79 Tôi nói, “Tốt hơn là con để cho người ấy làm thế, hoặc là con
để người đó chộp lấy bộ bài hay—hay một cô gái tóc vàng nào
đó, và dẫn đi? Vậy thì cứ đưa ra quan điểm của con.”
80 Khi tôi trở về ngày đó, cô bé nói, “Ba ơi, con xin lỗi vì điều đó.
Con sẽ lấy một người giống như ba, mà thích đi săn, rồi con sẽ đi
săn với anh ấy.” Nó nói, “Con sẽ đi ra với anh ấy.”
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81 Tôi nói, “Tốt, điều đó cũng, được lắm. Bamong con có thể nói
chuyện vớimẹ conmột chút, về điều đó.”
82 Nhưng chính là điều gì đó ở trong rừng. Khi lần đầu tiên tôi
học biết về Đức Chúa Trời, tôi muốn ăn năn. Tôi không biết ăn
năn như thế nào. Tôi không biết nói với Ngài như thế nào. Vì thế,
tôi ngồi xuống, và viết cho Ngài một lá thư, xin Ngài tha thứ cho
tôi. Và tôi không biết làm điều đó như thế nào. Vì vậy tôi biết
rằng tôi cảm nhận ra điều gì đó, từ trong rừng, và tôi đã lấy đinh
đóng nó trên một cây, để khi Ngài giáng xuống qua cánh rừng,
trong nơi tôi đã thấy Ngài, để Ngài có thể đọc lá thư này, và sẽ
hiểu điều tôi muốn nói, rằng tôi rất hối lỗi vì đã không hầu việc
Ngài, và tôi muốn Ngài tha tội cho tôi.
83 Sau đó tôi đã tự xấu hổ, và lấy nó đi. Tôi nói, “Nếu Ngài là
một Người, Ngài sẽ hiểu như một con người. Ngài là Đấng Tạo
Hóa của con.” Và tôi đã đi xuống nhà kho chứa đồ cho gia súc và
bắt đầu nói chuyện với Ngài như một con người, và Ngài đã đáp
lời tôi nhưmột con người. Thế rồi điều đó tiếp tục…
84 Tôi đã có một số cuộc hẹn sắp đặt ở đây. Vào ngày 12 tháng
Mười…Vào ngày 15, mùa săn nai đang mở ra, ở Wyoming. Vào
ngày 12 là ngày cuối cùng tôi có thể đi săn, và chúng tôi sẽ ra
đi vào ngày 12. Tôi muốn nói, vào ngày 10 chúng tôi đã ở trong
rừng, là ngày thứ Bảy. Chúa nhật, tôi đã giảng, là ngày 11. Vào
thứ Hai, Anh Sothmann và Anh Roberson trở lại đó, cùng hết
thảy chúng tôi, chúng tôi rời khỏi để đến buổi—buổi nhóm, hay
chomùa săn nai trênWyoming. Vào buổi sáng hôm đó, của ngày
10 mà sẽ là…Rồi, đến ngày 18, mùa săn sẽ chấm dứt ở Indiana,
chúng tôi sẽ không săn bắn sóc nữa.
85 Vì thế tôi nói, “Đây là lần cuối cùng tôi có thể đi săn.” Và
chúng tôi tụ họp lại với nhau thànhmột nhóm, và tôi đã để họ đi
quanh quẩn trong rừng. Tôi đi trở lại, lên một chỗ nơi tôi thích
đi, ở Salem. Mùa săn đã hết. Những con sóc rất hiếm. Tôi đã đi ra
nhiều lần, chỉ bắt đượcmột con vàomột lần.
86 Vì vậy, sáng hôm đó, tôi đi theo con đường của mình để đến
khu rừng ấy, vàmột ngọn gió nổi lên và bắt đầu thổi. Và ai đi săn,
đều biết rằng đó là buổi sáng thời tiết xấu. Tôi đi săn khắp cả khu
rừng,mà không thấymột con sóc nào, hay nghe tiếngmột người.
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Tôi đi xuống vào trongmột nhánh sông phía dưới, và bắt đầu tìm
thấy một lối thoát nhỏ khác của rừng. Và khi tôi bị thu hút đến
gần cánh rừng nhỏ này, có nhiều—nhiều cây óc chó, và cây bồ
kết gai, lá rụng hết cả, chỉ cònmột bụi cây trơ trụi. Gần bên cạnh
chúng, là hai cây ngô đồng. Lúc đó, những con sóc không quanh
quẩn bên những cây ngô đồng. Nhưng ngay từ phía trên, tôi thấy,
trông giống như, tôi nhìn thoáng qua…Tôi bắt được cái nhìn của
con sóc đang đi qua rừng cây, nhưng nó chạy rất nhanh.
87 “Ồ,” tôi nói, “không cần săn bắn. Có người ở ngoài này, những
nông dân đang bẻ ngô, chung quanh cánh rừng nhỏ này. Các
chú sóc sẽ không có ở đây.” Vì thế tôi ngồi xuống giữa hai cây,
và chống chân vào một cây và dựa lưng vào cây khác, trong
ánh nắng mặt trời ấm áp. Tôi nghĩ, “Mình sẽ chỉ chợp mắt một
chút, rồi mình sẽ đi tìm Anh Banks, và Anh Sothmann, và những
chàng trai, khi mình trở về, và đi xuống con đường đó. Và khi tôi
ngồi ở đó…

[Anh Branhamho hai lần—Bt.] Xin lỗi.
88 Khi tôi ngồi ở đó, dưới cây đó, chỉ gục xuống, và mặt trời
ấm áp đang chiếu vào tôi. Điều gì đó nói, “Nếu ngươi nói với
hòn núi này, ‘Ngươi hãy cất mình lên và quăng xuống biển,’ và
chẳng nghi ngại trong lòng, nhưng tin chắc những điều đó mà
ngươi đã nói sẽ ứng nghiệm, thì ngươi có thể có được những gì
mình đã nói.”
89 Tôi nói, “Ồ, bây giờ, có lời KinhThánhđó lại ở trong trímình.”
Tôi nói, “Mình đã ở đây một lát, khoảng một giờ trước khi phải
đi kiếm những chàng trai còn lại, vậy mình sẽ chỉ nghiên cứu
lời Kinh Thánh đó.” Và tôi nói, “Bây giờ, làm thế nào có thể áp
dụng điều đó?” Nói, “Đây là cách duy nhất điều đó có thể xảy ra,
rằng, những môn đồ đó đã sống phía bên kia của sự Xức dầu. Sự
Xức dầu muộn hơn, khoảng, ồ, nhiều tuần sau đó, trước khi sự
Xức dầu được thực hiện. Chúa Jêsus đã ban Quyền năng cho họ,
mặt khác của sự Xức dầu, giống như Ngài đã làm cho các nhà
tiên tri.”
90 Và khi tôi nói, “các nhà tiên tri,” Điều gì đó lại đập vào tôi.
“Các nhà tiên tri là gì?” Thế rồi tôi bắt đầu suy nghĩ về điều đó,
về những gì Ngài đã thực hiện với các nhà tiên tri.



18 LỜI ĐƯỢC GIẢNG

91 Và nó đã có, sau khi tôi nói ở đó một lát, chỉ suy nghĩ, bên
trong chính tôi, cho tới khi tôi bắt đầu ý thức về Điều gì đó ở gần,
cho đến khi tôi nói chuyện với Người nào đó. Và Điều gì đó phán
với tôi, “Điều đó ở trong sự Xức dầu. Vì nếu một người đàn ông
hay đàn bà rất tận hiến và đã đầu phục Đức Chúa Trời, để Đức
Chúa Trời thực sự vận hành bên trong và sử dụng tiếng của họ,
và đó không phải là người đó đang nói. Chính là Đức Chúa Trời
đang nói trong người đó.”

Tôi nghĩ, “Đúng thế.”

92 Điều gì đó nói với tôi, “Ngươi nghĩ ai…Làm thế nào ngươi
thấy những khải tượng đó trên bục giảng? Làm sao ngươi thấy
những khải tượng kia lộ ra ở đây? Đó là gì? Ngươi nghĩ đó là sự
khôn ngoan riêng củamìnhmà ngươi có thể tiên đoán điều gì đó
mà sẽ xảy ramỗi lần đúng từng chữ sao?Ngươi nghĩ chính ngươi
đang nói chăng? Ngươi nghĩ đôi khi…Khi Đức Thánh Linh đi vào
một Sứ điệp, và ngươi không biết gì để nói, Điều đó đang nói gì
vậy? Đó là gì khi một người sẽ nói tiếng lạ mà người đó không
biết gì về nó? Sự thông giải cùng thứ tiếng lạ sẽ là gì, cũng không
một người nào trong số họ biết gì về điều đó? Đó là cá nhân đó,
hay là Thánh Linh củaĐức Chúa Trời hằng sống?”

93 Tôi nói, “Đúng thế. Tôi hiểu điều đó. Chính Đức Chúa Trời
đang nói. Và tất cả nhu cầu Hội thánh cần là một bước gần hơn
vớiNgài,một đời sống tậnhiếnnhiềuhơn, để sống vớiNgài.”

94 Và trong lúc tôi đang ngồi đó, chỉ chốc lát, suy nghĩ về điều
này, tôi bắt gặp chính mình đang nói chuyện với Người nào đó.
Và tôi nghe Điều gì nói, “Hãy hỏi. Hãy nói những gì ngươi muốn,
và nó sẽ ứng nghiệm.”

95 Tôi nói, “Ngài là Ai?” Tôi nói, “Tôi đang nói chuyện với Ai?
Ngài là Ai? Ai đang đứng ở đây trong những bụi cây này, mà tôi
có thể nghe Tiếng đó đang nói chuyện với tôi? Ngài là Ai? Hãy
nói ra với tôi.” Tôi bị kích động hết sức và nhảy lên từ giữa các
cây đó. Tôi nói, “Hãy nói với tôi. Ngài là Ai? Tôi không thể thấy
Ngài.” Tôi tìm Sự Sáng đó ở đấy. Tôi không thể thấy gì. Tôi la lớn
lên, “Ngài là Ai? Ngài ở đâu? Ngài muốn gì ở tôi? Chúa ôi, Ngài
ở đâu?”
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96 Điều đó di chuyển trở lại, và nói, “Hãy nói điều ngươi muốn
và nó sẽ được ban cho ngươi.”

97 Tôi nói, “Chúa ôi, Ngài đang thay đổi chức vụ của con phải
không? Đây có phải là sự thay đổi mà Ngài đang nói đến không?
Đây có phải là điều gì sắp đến không? Đây sẽ là điều gì đó không?
Điều gì đó trong ngôi nhà nhỏ đó mà con đã thấy trong khải
tượng, có phải là đây không?”

98 Ngay sau đó một sự xức dầu êm dịu, thật sâu sắc của Đức
Thánh Linh nâng tôi lên, giống như, không đứng trên chân, và
nói, “Hãynói điềungươimuốn, và nó sẽ được ban chongươi.”

99 Tôi đứng đó, kinh ngạc. Nó rời khỏi tôi. Tôi không có gì cả. Tôi
nghĩ, “Ồ, con có thể nói gì? Không có người đau ở đây. Không có
gì ở đây cả. Con ở trong rừng. Con có thể nói gì? Điều gì—gì—gì
con có thể làm được?” Và tôi nghĩ, “Mình có đangmất trí không?
Mình đã nghiên cứu quá nhiều đến nỗi sứcmạnh tinh thần đang
cạn kiệt chăng?”

100 Và ngay lúc đó tôi nghe Điều đó, giống y như anh em đang
nghe tôi, nói, “Ngươi không đi săn à, và ngươi không có được
con thú săn nào chăng?” Nói, “Hãy nói bất cứ điều gì ngươi
ước muốn.”

101 Lạ quá, tôi nghĩ điều này, “Đức Chúa Trời phán, ‘Hãy chứng
minh mọi điều.’” Tôi nói, “Lạy Chúa là Đức Chúa Trời, nếu đó là
Ngài, và đây là dấu hiệumà Ngài đang chuẩn bị để thay đổi chức
vụ của con từnhững khải tượng kia, đếnđiều gì đó vĩ đại hơn,mà
con trông đợi đã lâu,” tôi nói, “xin để điều đó ứng nghiệm rằng
Ngài sẽ đáp lời cầu nguyện của con.” Và tôi đã đứng ở đó một
chút. Và tôi nghĩ, “Ngài đã phán gì? Ngài đã không phán, ‘Hãy
cầu nguyện.’ Ngài phán, ‘Hãy nói những gì ngươi muốn. Chỉ nói
điều đó, và lời của ngươi sẽ thành hiện thực. Hãy nói với núi này,
và nó sẽ làm đúng như ngươi bảo nó.’”

102 Vậy tôi dựa vai vào cây. Và tôi thường…Lấy cây súng trường
của tôi đặt cách xa nămmươi thước, đến đườngmạn theo hướng
gió thổi. Vì thế tôi—tôi nhìn chung quanh, thấy một cây cách đó
nămmươi thước. Và một cây cách xa nămmươi thước, đã trụi—
trụi lá. Tôi nói, “Hầu như hoàn toàn không thể được cho con sóc
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nào đến cây đó, ngay ở đây, và những nông dân đang hái ngô của
họ ở đó.” Tôi nói, “Nhưng sẽ có một con sóc đỏ xuất hiện ở cuối
cành cây đó và đang ngồi ở đó, vàmình sẽ đứng đây bắn.”

103 Và tôi chưa dứt lời, đã có một con sóc. Tôi run một chút, và
hạ súng xuống, và bắn con sóc. Bước tới và nhặt nó lên. Tôi run,
cả người.

104 Tôi nói, “Có lẽ đó chỉ là tình cờ.” Anh em biết nhiều người
có thể nghi ngờ như thế nào. Nhưng anh em cần tin chắc. Đừng
làm điều gì trừ phi anh em tin quyết, và rồi anh em biết mình
đang làm gì. Tôi chà xátmặtmột chút, và tôi nhìn,một tầmngắm
hoàn hảo. Vì thế tôi đi lên và ngồi xuống bên sườn đồi, và tôi nói,
“Chúa ôi, có LờiNgài chép, rằng, ‘Miệng củahai hay bangười làm
chứng, màmọi lời được chắc chắn.’” Tôi nói, “Nếu đó là Ngài, xin
tha thứ cho sự ngu dại của con. Nhưng con cầu xin Ngài cho con
một con sóc khác giống thế, và,” tôi nói, “thế thì con sẽ tin Ngài,
rằng Ấy là chính Ngài, vàma quỷ sẽ không có chỗ để nói rằng chỉ
xảy ra tình cờ cách đó.” Vì thế tôi ngồi xuống.

105 Chỉ trong chốc lát, ở đây Điều đó đến, tôi gọi Nó là, “sự Xức
Dầu tuyệt vời,” lướt qua lần nữa. Và tôi hầu như không đứng trên
chânmình. “Và hãy nói, nói điều ngươi muốn, và nó sẽ được ban
cho ngươi.”

106 Tôi nhìn qua khu rừng cho đến khi tìm thấy một cây khác
cách đó nămmươi thước, có nhiều bụi cây ở đó, và những nhánh
nho cùng những thứ khác bao phủ chung quanh, nơi những con
sóc ít có bao giờ ở một cây như thế. Tôi nói, “Và sẽ có một con
sóc cáo nhỏ khác đang ở ngay đó.” Và tôi lấy ngón tay ra, và nhìn
quanh khu rừng.

107 Và nhìn lại, và ngồi ở đó con sóc cáo đang nhìn ngay vào tôi,
lần nữa. Tôi bắn một phát. Rồi nhặt nó lên. Và tôi nghĩ…Ồ, tôi
đang run.

108 Tôi nghĩ, “Hãy suy nghĩ! Đức Chúa Trời toàn năng cực đại
trên Trời có ở đây trong khu rừng này, và Ngài đang khẳng định
với tôi, theo cách của riêng tôi, đang săn bắn ở đây, rằng Ngài sẽ
làm hoàn toàn chính xác những gì Ngài đã phán với tôi cách đây
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mười lăm năm.” Tôi nhìn chăm chú nó một chút. Tôi nói, “Chúa
ôi, nó sẽ xảy ra lần nữa.”

Ngài phán, “Hãy nói nơi nó sẽ xảy ra.”
109 Tôi nói, “Con sẽ làm điều này triệt để.” Tôi nói, “Gốc cây già
gãy ngang ở đó, bên cạnh đồng ruộng, trơ trụi, trơn láng và
trắng.” Tôi nói, “Sẽ có con sóc đỏ khác đến, và nó sẽ đi ra đến
cuối gốc cây đó, và nhìn qua cánh đồng, của những nông dân.
Đó là cách sẽ xảy ra.”
110 Tôi nhìn lại và không có con sóc ở đó. Tôi tìm khoảng năm
phút. Vẫn không có con sóc nào. Tôi—tôi nói, “Thôi được,” tôi
nói, “hai, hai con sóc thì tốt.” Tôi nói, “Hai là một sự làm chứng.
Con sẽ tin như thế.”
111 Và Điều gì đó nói, “Nhưng ngươi đã nói sẽ có một.” Tôi chờ
đợi năm phút nữa. Chẳng có gì. Và Nó cứ nêu ra trong lòng tôi,
“Ngươi đã nói sẽ có một con.” Tôi chờ đợi và chờ đợi. Điều gì nói,
“Ngươi đang nghi ngờ chăng?”

Tôi nói, “Không chút nào.”
112 Và tôi không nói gì hơn thế nữa, cho tới khi con sóc đỏ đi ra
từ nhánh cây đó, đứng và nhìn về phía những nông dân. Đức
Chúa Trời là đấng phán xét tôi, đang đứng ở đây. Tôi bắn con
sóc, đi qua và nhặt nó lên. Và đi qua khu rừng cho đến khi tôi
đã mất nhiều giờ đường rừng để kiếm được những cậu con trai,
xem thử có thể xảy ra ngay cả một lần nữa, ở nơi nào không. Và
đã không có.

Sau đó tôi về nhà, kể với anh emvề điều đó.
113 Và lúc đó ngày 7 tháng Mười Một, tôi ở dưới Kentucky. Tôi
cùng với anh rể của AnhWood, đang đứng đó, Charlie Cox, đang
đứng ở cây trụ đó. Và với Anh Tony Zable, một trong những chấp
sự trong hội thánh ở đây. Anh có ở đây không, Tony? Anh ấy ở
đâu đây, Anh Tony Zabel, và cũng có Anh BanksWood. Và chúng
tôi đã lên núi, săn bắn. Và tôi bắt đầu vào trong rừng, và những
con sóc rất hiếm. Không…Những chiếc lá dày đặc, trên mặt đất.
Và tôi khởi sự vào rừng.
114 Và Điều gì đó phán với tôi, “Ngươi muốn bao nhiêu con sóc
sáng nay?”
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115 Tôi nói, “Ồ, con đã săn đượcmột trămmười bốn con sóc năm
nay, hay một trăm mười bảy con.” Tôi nói, “Nếu con có được ba
con nữa, là thành một trăm hai mươi. Đó sẽ là con số chẵn để
dừng lại.” Tôi nói, “Một điều nữa, cho con sáu giờ để mang về
nhà.” Mà, tôi thích ăn thịt chúng hơn bất cứ thứ thịt nào. Và tôi
nói, “Nếu con có thể chỉ kiếmđược ba con nữa.” Tôi tiếp tục bước
qua xa hơn khu rừng một chút. Và, ồ, không có con nào. Những
người đi săn giỏi, như Charlie và họ, đã có một con. Và tôi nói,
“Ồ, con…”

116 Điều gì đó nói, “Hãy nói với nó. Hãy nói ba con sóc và ngươi
sẽ có nó.”

117 Tôi nói, “Điều đó đã từng xảy ra.” Vì thế tôi đứng bên cạnh
một cây nhỏ, đã xế chiều, trên phía đỉnh núi.

118 Và sự Xức dầu đó đến quá tuyệt diệu đến nỗi tôi hầu như
không thể đứng được trên mặt đất, và nói, “Hãy nói! Những gì
ngươi nói, đừngnghi ngờ, vàngươi có thể có điềumìnhđãnói.”

Tôi nói, “Con sẽ kiếm được ba con sóc.”

Ngài phán, “Chúng sẽ đến từ chỗ nào?”

119 Tôi nói, “Một con sẽ đến từ đường đó, một từ đường đó, và
một ở phía sau con đường này.” Làm điều đó quyết liệt. Dường
như Đức Chúa Trời không quan tâm nó quyết liệt như thế nào.
Ngài là Đức Chúa Trời củamọi tình huống.

120 Và trong khi tôi đứng đó khoảng vài phút. Tôi có thể không
nghe tiếng súng bắnquanhđó, của các cậu con trai, chungquanh
bất cứ nơi nào. Tôi tình cờ nhìn lui, trên đường vào rừng, khoảng
chín mươi thước, tôi nghĩ có vật gì đó ở trên gốc cây. Tôi nhìn kỹ
nó. Sau một lát nó nhảy đi, và nó là một con sóc xám. Quá xa,
suốt con đường băng qua chỗ trũng, và lên trên đỉnh núi. Khi
nó đi đến bên cạnh cây, tôi bắn nó. Và cách khoảng chín mươi
thước, và điều đó đã giết chết nó. Tôi nói, “Có một con. Mình có
thể quay lại và nhìn theo hướng này, để tìm những con khác, vì
chúng đang đến.” Thấy không? Đức Chúa Trời có đường lối để
mang những sự việc đến cho bạn, khiến bạn tin chắc điều bạn
đang nói về.
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121 Sự Xức dầu đó đã rời khỏi tôi sau đó. Thế đấy, tôi chờ đợi và
chăm chú lối này khoảng một giờ. Không có gì xảy ra. Tôi cảm
thấy lạnh. Tôi nghĩ, “Chắc chắn, nếu đó là Đức Thánh Linh đang
nói với mình những điều đó, nó sẽ xảy ra thật chính xác. Bởi vì,
khi sựXứcdầuở trên tôi, tôi đãnói lời ấy, và sẽ phải là cáchđó.”
122 Bây giờ hãy nghe thật kỹ điều này. Và điều này sẽ được ghi
âm. Nó sẽ đi khắp thế giới.
123 Thỉnh thoảng, phía bên trái tôi, tôi cứ tiếp tục theo dõi. Sau
một lát, tôi nhìn lên. Trên một cây, có cây sồi ở quanh đó, một
con sóc xám ở đó. Tôi nói, “Thật đúng như cách đó. Đúng thế, lạy
Chúa.” Tôi quay lại, nhấc khẩu súng lên để bắn nó, và ở đó một
con sóc khác lại đến. Tôi nói, “Có hai con, thật hoàn toàn chính
xác. Mình có ba con.” Và tôi nhấc súng lên, bắn con sóc đầu tiên.
Một con khác chạy dưới gốc cây. Tôi có thể thấy nó đang cắn
một—một quả cây mại châu, hay cái gì đó, dưới gốc cây. Gốc cây
đó cao khoảng đó, từ đầu đến cuối khoảng ba tấc. Tôi có thể thấy
con sóc đó. Tôi đã giết con đầu tiên.
124 Tôi nói, “Bây giờ mình sẽ có được con kế tiếp.” Tôi hạ súng
xuống, ngắm xuyên qua bộ lông ngay ở trên tai, không xa hơn
bốn mươi, nămmươi thước, và bắn và trúng gốc cây. Và con sóc
chẳng hề bị kích động. Tôi bắnmột phát khác vào nó. Và nó quay
lại, đi xuống gốc cây, đi đến đầu kia. Thế đấy, tôi hạ súng và nhắm
thật trúng mục tiêu. Và tôi chỉ bắn trật năm phát trong suốt cả
năm. Thế rồi tôi hạ xuống, một phát hoàn toàn chính xác, và
chạmcò lầnnữa, và tôi đã chạmphía trênnóbốnđốt ngón tay.
125 Tôi nói, “Mình hẳn phải hạ ống ngắmxuống.” Và rồi tôi chăm
chú lần nữa. Con sóc chạy lên chạy xuống ngay phía mạn rừng,
ngay bên cạnh tôi. “Ồ,” tôi nói, “mình đã hạ ống ngắm xuống.
Thế thì mình sẽ chỉ bắn ngay bên hông vậy, chỗ hốc ngực.” Và
tôi đứng dậy và đặt ống nhắm. Tôi nghĩ, “Có lẽmình bị cảm lạnh,
và đang run.” Tôi nghĩ, “Mình đã không lạnh và run khi bắn
con khác.”
126 Vì vậy nên, giống y như vậy, cách nhau khoảng một hay hai
phút. Và tôi đã giữ trục phát hỏa, và đặt tay vào, rồi giữ súng thật
chặt, và đặt nó trên lổ hổng, nhắm vào hốc ngực của con sóc, rồi
kéo cò. Và tôi bắn một phát cách dưới nó một gang. Và tôi lại lên
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đạn, và súng đã hết đạn. Trong khi nạp đạn, tôi nói, “Mình sẽ có
được nó nếu nó còn đứng đó.” Và khi tôi đã…
127 Con sóc tiếp tục đi lên qua cánh rừng. Tôi đứng đó. Tôi nghĩ,
“Điều gì thế? Có ba phát súng, bắn trật, liên tục. Và mình chỉ
bắn trật năm phát trong một trămmười bốn con.” Tôi nói, “Làm
sao có thể xảy ra điều đó, chắc súng của mình có gì không bình
thường?”
128 Và ngay lúc ấy điều đó đến với tôi. “Ngươi không thể bắn con
sóc theo cách ấy. Nó phải đến từ con đường đó.” Lời Đức Chúa
Trời hoàn hảo. Không thể bắn nó từ hướng nam. Nó đang đến từ
hướng bắc.
129 “Ồ,” tôi nói, “thế thì, con sẽ chỉ quay lại hướng này, và chăm
chú nhìn hướng bắc cho đến khi nó đến.” Tôi đặt nhiều viên đạn
nữa vào súng, và theo dõi. Chú sóc nhỏ…Tôi nói, “Nếu nó đến, nó
sẽ phải ở gần kinh khủng.” Tôi không thích bắn ở gần. Điều đó
không vui. Làm điều đó chẳng đẹp. Vì vậy con vật đã…bụi cây ở
đó, tôi nói, “Ồ,mình sẽ phải có con sóc này từ hướng bắc, vìmình
đã nói hướng đó.” Vì thế tôi đứng lối này, theo dõi.
130 Và tôi—tôi nói, “Mình đoán…đã trễ.” Tôi nói, “Bốn giờ kém
mười lăm, vậy thì lúc bốn giờ. Mình phải rời khỏi, bởi vì, với
họ hai người kia, những chàng trai đang chờmình.” Và vì vậy tôi
chờmột lát. Bốn giờ đã đến, bốn giờ ba phút.
131 Tôi nói, “Ồ,mình sẽ đi lấy những con sóc củamình.” Tôi đi lên
và lấy những con sóc, trở về, trời quá tối tôi hầu như không thấy
trong trũng được. Tôi bắt đầu đi xuống trũng. Và khi tôi đang đi
xuống, trời đã tối, và tôi đi ngang qua chỗmà tôi đã đứng.
132 Điều gì đó nói với tôi, “Ngươi không định đi lên và lấy con
sóc đó à?”
133 Tôi nói, “Làm sao con có thể thấy được nó lúc này?” Với một
tầm nhìn kính viễn vọng nhỏ, phạm vi nhắm đến mục tiêu, tốt,
một chút; hầu như không đủ ánh sáng để thấy, cách vài bước
chân ngay phía trước tôi. Tôi nói, “Làm sao con có thể thấy
nó được?”
134 Phán, “Nhưng ngươi đã nói ở đó sẽ có một con khác.” Ồ, tôi
mong tôi thật sự có thể làm điều đó, dù thế nào đi nữa tôi có thể
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kiếm được, thấy được điều mà, vâng, điều đó, điều đó thật sự có
ý nghĩa gì, thưa bạn. Hiểu không? Dưới sự Xức dầu đó, không
phải tôi đã nói điều đó. Chính là Đức Chúa Trời đã nói nó. Và tôi
đã bước hai bước. Nói, “Hãy quay lại đi về hướng bắc. Con sóc
của ngươi ở đó.”

Tôi đã đi, quay lại. Tôi nói, “Chúa là Đức Chúa Trời ôi, con sẽ
không nghi ngờ, chút nào.”

135 Tôi bắt đầu đi lại hướng bắc. Có những người đó đang ngồi ở
đây biết điều này. Bắt đầu quay lại hướng bắc. Và đi lên đỉnh núi,
cách đó nămmươi hay sáumươi thước, một con sóc đang leo lên
cây, chỉ đủ ánh sáng để tôi có thể thấy nó. Tôi tìm mục tiêu của
mình, nhìn lên và xuống trên cây. Không có con sóc, tôi có thể
tìm thấy. Một lát sau tôi nghĩ mình thấy đầu mối trên cây, ở trên
đó, trời quá tối. Tôi nói, “Ồ, mình sẽ cố, dù thế nào đi nữa.” Và
tôi bắn. Và khi tôi làm thế, một con sóc chạy quanh cây và chạy
xuống. Tôi nghe nó chạmđất. Tôi nghĩ nó nhảy đimất.

136 Đồng thời điều đó xảy ra, cách nó khoảng hai mươi bộ, một
con khác leo lên cây sồi trắng. Tôi nói một con chạy lên và con
khác chạy xuống. “Bây giờ, chắc chắn rồi, lạy Chúa, Ngài sẽ
không để con bắn trật, sau khi con đã nói ở dưới sự Xức dầu
đó rằng điều này sẽ xảy ra. Và Ngài đang xác nhận chức vụ của
con. Đây sẽ là sáu lần mà Ngài đã chứng nhận điều đó với con.”
Số của con người, sáu lần. Tôi nói, “Ngài sẽ không để con bắn
trật nó.” Tôi nhìn, toàn bộ phía trên và phía dưới cây. Và phía
trên đó, tôi nghĩ tôi thấy một số lá cây. Tôi thấy vật gì đó đang di
chuyển trong đó. Tôi nhấc súng lên và bắn. Và con sóc rơi xuống
đất, chết hẳn. Tôi đi lên đồi, vuimừng và sung sướng.

137 Tôi đi đến cây đầu tiên, qua phía bên trái, và con sóc nằm ở
đó. “Ồ,” tôi nói, “mình biết mình đã có được con đó, nhưngmình
đã không chắc là con này.” Tôi nói, “Thế thì, Chúa ôi, Ngài ban
cho conmột con làm tiêu chuẩn đánh giá đáng tin cậy.”

138 Tôi đi qua bên kia để tìm con sóc khác, nó không có ở đó. Và
tôi nhìn, và tôi đã nhìn, và tôi tìm dưới lá rồi nhấc những khúc gỗ
nhỏ lên, vàmở ramột khúc gỗ già. Và ở đó không có gì ngoài một
khúc gỗ nằm trong vòng ba mươi thước, và tôi giở tất cả những
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miếng gỗ nhỏ. Nhìn xuống phía dưới, và giữ tay tôi trong lá, và
cảm nhận. Không có con sóc, ở đâu cả.

139 Lên phía trên, có một khúc cây lớn già gãy ngang trên đỉnh
đồi. Tôi đi lên, khúc cây nhỏ đó. Có một cái lỗ nhỏ. Tôi cảm thấy
ở trong đó, và tôi nghĩ tôi cảm thấy con sóc của tôi, đứng dậy
đi đi lại lại. Khi tôi đã…Tôi nói, “Thôi được, mình không thể tìm
thấy nó. Vậy, sáng mai, mình sẽ mang những cậu thanh niên trở
lại và tìm nó. Mình phải đi nói với họ.” Và tôi đi xuống với Anh
Charlie. Ngừng đào lỗ lên, đi xuống với Anh Charlie cùng bọn họ,
và nói với họ.

140 Chúng tôi đi qua đến nhà họ tối hôm ấy, dùng bữa tối. Chúng
tôi vui mừng trong sự Hiện diện của Chúa. Và khi, trước khi đi
ngủ, Anh Charlie đã mời Anh Tony Zabel, phía sau đó, hướng
dẫn trong sự cầu nguyện.

141 Này, tôi không nói điều này để gây mâu thuẫn hay làm tổn
thươngAnhTony. Anh làmột trong những Cơ-đốc nhân quý phái
tốt nhất mà tôi biết. Nhưng, chỉ để tỏ cho anh em thấy cách Chúa
làm việc như thế nào. Tony, trong lời cầu nguyện của anh ấy
tối hôm đó, đã nói, “Chúa là Đức Chúa Trời ôi, xin bày tỏ cho
chúng con biết rằng anh em của chúng con đang nói sự thật với
chúng con, rằng ngày mai anh ấy sẽ tìm thấy con sóc đó trong
gốc cây.” Đó là…

142 Tôi đã không hề nói tôi sẽ tìm thấy con sóc trong gốc cây,
dưới sự Xức dầu. Tôi đã nói, “Tôi đã bắn con sóc.” Dĩ nhiên, tôi
không thể có được con sóc, bởi vì, nếu tôi đã kiếm được, mà sẽ
làm nhiều hơn những gì tôi đã nói. Thật chính xác những gì tôi
đã nói, dưới sự Xức dầu đó, đó là điều mà Đức Chúa Trời đã đưa
ra. Vì thế, tôi không nói gì về điều đó.

143 Đấy, đó là cách, nhiều lần, nhiều người nói, “Anh Branham
đã nói như vậy như vậy.” Khi Anh Branham nói bất cứ điều gì,
điều đó chẳng có liên quan gì với nó. Nhưng khi Đức Chúa Trời
nói nó, điều đó đúng Đời đời.

144 Nhưng Anh Tony đã không hiểu thế. Anh ấy nói, “Nếu con
sóc có ở đó, thế thì chúng con sẽ biết anh em chúng con đã nói
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với chúng con sự thật.” AnhWood, Anh Charlie, hết thảy họ, hiểu
điềuđó. Chúng tôi khôngnói gì. Tôi ngủvớiAnhTony tối hômấy.
145 Sáng hôm sau, ở bàn ăn, chúng tôi đang nói, về, “Ồ, đó làmột
ngày kinh khủng.”
146 Và Anh Tony nói, “Lạ quá, có một điều, Anh Branham có lẽ
sẽ lấy nó ra khỏi gốc cây, sáng nay, ra khỏi cây ấy.”
147 Tôi nói, “Anh Tony, tôi không hề nói con sóc ở trong đó. Tôi
đãnói tôi có thể cảm thấynó, khi nó đứng lên, nó sẽ rơi xuống.”
148 Anh ấy nói, “Nó sẽ có ở đó. Ở ngay trong gốc cây.” Chúng tôi
tiếp tục đi lên. Và khi tôi ra khỏi chiếc xe hơi, tôi bắt đầu quay
lại lần nữa và nói, “Có điều gì không ổn. Tốt hơn tôi nói với Tony
bây giờ. Bởi vì, nếu con sóc không có trong lỗ ấy, trong gốc cây
đó, tôi trở vềmà chẳng có con sóc nào, thế thì theo như cách anh
ấy đã cầu nguyện tối hôm qua, anh ấy vẫn tin tôi đã nói dối.” Tôi
nói, “Lạy Đức Chúa Trời, Ngài biết, với Kinh Thánh của con, con
đã nói lẽ thật chân chính.” Và Đức Chúa Trời biết đó là sự thật,
đã nói đúng sự thật.
149 Và tôi đi tiếp. Điều gì đó đã điều khiển tôi tiếp tục. Và tôi đi
lên băng qua khu rừng ấy, săn bắn. Tôi cứ nghĩ, “Nếu con sóc đó
không có ở trong đó thì sao?” Anh ấy đã cho tôi một con dao đi
săn củamình, để tôi có thể đào cái lỗ to hơn, để đi vào vàbắt nó.
150 Và Điều gì đó nói với tôi, “Nếu nó không có ở đó, hay nếu nó
ở trong đấy, có gì quan trọng đâu?”
151 Tôi nói, “Anh ấy sẽ…Anh ấy sẽ không tin con. Anh ấy đã cầu
nguyện và nói, rằng, ‘Nếu chúng con tìm thấy con sóc, anh em
sẽ biết rằng người anh em của chúng con đã nói với chúng ta
sự thật.’”
152 Và sự Xức dầu tuyệt diệu đó đến, nói, “Chỉ nói con sóc sẽ ở
trên đó, và ngươi sẽ có được nó.”
153 Tôi nghĩ, “Chắc chắn vậy, Chúa ôi, chắc chắn đây sẽ là bảy
lần, liên tục, trong khi sự xức dầu này ở trên con.” Tôi nói, “Phải
Ngài đó không?”

Ngài phán, “Hãy nói điều ngươimuốn.”

Tôi nói, “Con sẽ tìm thấy con sóc đó.” SựXứcdầu lìa khỏi tôi.
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154 Tôi đi săn tiếp cho đến chín giờ ba mươi, những gì tôi được
cho là làm. Đang đi xuống, và đi kiếm được một số chó săn lúc
đó, họ nghĩ chúng ở đó. Và tôi đi lên đồi lúc chín giờ ba mươi,
nhìn vào cái lỗ, cảm thấy chung quanh, đã bị đào. Không có con
sóc nào ở đó, chút nào, trong cái lỗ đó. Tôi cảm thấy khắp khu
vực chung quanh. Bấy giờ, những gì mà tôi nhặt lên là một chút
rễ cỏ tươi, hay rễ cây tôi đang nhặt lên, và cảm thấy nó rơi ra
khỏi cây, khi tôi đâm cây vào, và kéo lên như thế . Tôi nghĩ mình
đang cầm con sóc lên. Và nó đang trượt ra khỏi cây, nhưng đó là
một chút cỏ và các thứ. Không có con sóc ở trong đó. Tôi nghĩ,
“Bây giờ mình sẽ làm gì?”
155 Tôi nói, “Đây này, đã chín giờ bamươi. Mình phải trở về.” Tôi
nhặt súng trường lên và bắt đầu đi xuống ngọn đồi.
156 Và Điều gì đó nói, “Ngươi chẳng đã nói ngươi sẽ tìm thấy con
sóc sao?”

Tôi nói, “Con sẽ tìm thấy nó ở đâu?”
157 Đức Chúa Trời là đấng phán xét uy nghiêm của tôi, bằng Lời
Ngài ở đây. Và tôi là người đã năm mươi tuổi, một thầy giảng
Phúc âm, đang đứng tại bục giảng này. Điều gì đó nói, “Hãy nhìn
dưới mảnh vỏ cây nhỏ bé kia.”
158 Tôi nói, “Chúa ôi, con không nghi ngờ Ngài điều gì.” Tôi bước
qua và nhặt mảnh vỏ cây lên, và không có con sóc ở đó. Tôi
nghĩ tôi…

Ngay trước khi tôi làm điều đó, điều gì nói, “Điều gì sẽ xảy ra
nếu nó không có ở đó?”
159 Tôi nói, “Ồ, nó sẽ có ở đó.” Tôi nhặt nó lên và không có con
sóc ở đó. Tôi nhìn xuống, đầy kinh ngạc. Tôi thấy một chút xíu
lông màu xám bị mắc ra ngoài từ dưới một chiếc lá. Tôi kéo nó
lên, và con sóc nằm ở đó. Làm cho điều đó thật hoàn toàn đúng,
những gì Ngài đã phán để làm.
160 Tôi đi xuống đồi và nói với họ về điều đó, và chúng tôi vui
mừng. Và khi chúng tôi đến xe hơi, Charlie, đang đứng ngay ở
đó, Banks. Họ đang nói chuyện. “Chẳng lạ sao điều Tony muốn
nói như thế trong lời cầu nguyện mình, chẳng khác gì anh ấy
yêu mến Anh Branham? Và tại sao anh ấy nghi ngờ lời nói của
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mình và nói như thế?” Đấy, anh ấy thực sự phải nói cách đó, vì
Đức Chúa Trời biết tôi sẽ đứng trên bục giảng sáng nay và tuyên
bố một việc giống như vậy. Anh em phải cẩn thận về những gì
con người nói, và rồi những gì Đức Chúa Trời nói. Điều Đức Chúa
Trời nói là có thật.

161 Khi ấy tôi nghĩ, “Ồ, ngợi khen Đức Chúa Trời!” Tôi đi xuống.
Chúng tôi đã cómột thời gian tuyệt vời. Đi về nhà.

162 Anh George Wright, trong nhiều năm, đã làm rượu tiệc
thánh. Rồi tôi đang kết thúc. Đã làm rượu tiệc thánh cho hội
thánh. Anh Roy Roberson ở đằng sau đó, đã gọi tôi và nói, “Anh
Branham, chúng ta hãy đi xuống và lấy rượu tiệc thánh từ Anh
Wright,”màđangngồi ở đây, anh ấy cùng với gia đình của anh.

Bây giờ hãynghe kỹđiềunày, khi chúng ta kết thúc. Ôi Chúa!

163 Chúng tôi đã đến nhà Anh Wright, lúc sáng sớm, và, như
thường lệ, một sự hoan nghênh nồng nhiệt. Và chúng tôi nói
chuyện về rượu. Và lúc đó bé Edith, cô bé bị què đang ngồi đấy,
mà tôi yêu mến, như chúng ta ở tại đền tạm này; không những
tôi, mà đền tạm này, như cô bé là em gái của chính chúng ta. Gia
đình Wright là gia đình lâu năm nhất, một trong số họ, với gia
đình Slaughter ở đây. Roy Slaughter và họ, và gia đình Wright,
hay Bà Spencer, họ là những người lâu năm nhất có mặt trong
đền tạm. Tôi nghĩ gia đình Wright đã ở đây được hai mươi lăm
hay hai mươi sáu năm.

164 Tôi đã cầu nguyện và tôi đã cầu nguyện, cho cô bé đó. Tôi cầu
nguyện, để thấy Đức Chúa Trời chữa lành cho cô. Và tôi đã thấy
những sự đau khổ, thậm chí to lớn hơn của cô bé, được chữa
lành. Và tôi đã kiêng ăn, và tôi đã cầu nguyện, và tôi mong đợi,
và tôi tìm kiếm Chúa, bằng nước mắt, cho sự chữa lành cô bé
đó. Con người đáng thương bé nhỏ bị đau ốm khi cô chỉ là một
đứa bé, có lẽ chứng bại liệt khi còn nhỏ, đã khiến tay chân cô bé
co rút nhỏ lại. Cô bé đau khổ trong nhiều năm. Và khi chúng tôi
cầu nguyện lần đầu tiên, cho cô, cô đã hết đau khổ. Đó là năm…
cách đây haimươi sáu năm. Khi cô bị đau dạ dày, hay nhức răng,
đúng ngay lúc tôi đến cầu nguyện cho cô, tôi biết Chúa sẽ lấy nó
đi. Nhưng sự đau ốm đó…
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165 Và tôi đã thấy cô ngồi trong tòa nhà ở đây, khi những người
què đứng dậy và bước đi, và các sự đau ốm và vân vân. Và tự
hỏi, “Tại sao cô gái đó không bước đi? Chúa ôi, xin hiện ra trên
cô. Hãy để Thiên sứ của Sự Sáng phủ bóng trên đứa con đó, để
con có thể nói, ‘CHÚA PHÁN NHƯ VẬY.’” Nếu điều đó tùy thuộc
tôi, tôi có thể nói nó. Nhưng nó không tùy thuộc tôi. Nó tùy thuộc
Ngài. Tôi theo dõi điều đó.

166 Và chúng tôi trở về, cô bé muốn có một con thỏ. Anh Wood
và tôi đi ra giết hai con thỏ, mang về cho cô. Cô đã ăn tối rồi, với
Bà Wright và họ.

Và trong suốt thời gian đó…

167 Chị Hattie Mosier, chị ấy vừa mất chồng. Tôi đã làm lễ cưới
cho hai người, cách đây vài năm. Họ đã có hai con tốt đẹp. Và
Anh Watt đã bị giết. Con trai của chính anh tìm thấy anh ở dưới
xe máy kéo, bị nghiền nát đến chết. Và cậu bé có sự suy sụp, và
điều gì đó đã xảy ra với nó. AnhWood cùng tôi đi xuống ở lại đó
một đêm, và ở lại trong đêm, nơi mẹ và cậu của nó đang ở lại
với nó. Và Chúa cho nó mạnh khỏe, và nó đang ngồi có mặt sáng
nay. Mẹ cậu rất quan tâm đến con mình. Tuổi niên thiếu đó, chỉ
bắt đầu đi ra với đời, mười lăm tuổi, hay gần như thế. Em trai
cậu đang ở tuổi mười hai, mười ba.

168 Chị Hattie Wright, tất cả về anh em biết. Chúng ta gọi chị ấy
là Wright. Tên chị là Mosier. Nhưng chị là một người trung tín.
Một bà nội trợ nhỏ bé, sống trong căn nhà có hai phòng, đường
đi phía sau đi lên đồi. Ở ngoài đó với cái xẻng và cuốc, cố gắng
đào cỏ gai ra từ mảnh đất trồng bắp, để nuôi sống gia đình nhỏ
bé của chị. Chị làm việcmột cách đầy đức tin.

169 Khi tôi đang ngồi ở bàn ăn, tối hôm đó, tôi đang giải nghĩa
đức tin là gì. Tôi nói, “Và đức tin giống như điều này. Nếu tôi
có thể thấy được khải tượng về Anh Shelby đang ngồi như vậy,
và mỗi người có cách của họ.” Và Chị Hattie đang ngồi phía
sau, hướng về căn phòng khác. Chị không có nói nhiều. Không
bao giờ.

170 Và trong lúc chúng tôi đang nói chuyện, tôi nói, “Nếu Chúa
cho tôi thấy một khải tượng điều gì đó xảy ra, thì tôi sẽ, có thể
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nói điều đó. Đó là điều nâng đức tin tôi lên.” Tôi nói, “Khi Chúa
chỉ cho tôi biết điều gì sẽ xảy ra, thì tôi phải tin chắc. Nó sẽ xảy
ra cách ấy.”
171 Khi Ngài đã chỉ cho tôi thấy, tôi nói, “Tôi có thể đến ngay ở
đây, nếu cô bé, đau ốm đó đang ngồi ở đó, và Chúa chỉ cho tôi
thấy cô bé sẽ được chữa lành. Tôi có thể đến ngay ở đây và và
đứng trong đường mòn đó, xem mọi việc có hoàn toàn chính
xác theo cách Ngài phán không. Và rồi nói, ‘CHÚA PHÁN NHƯ
VẦY. Edith, hãy đứng dậy và bước đi.’” Tôi nói, “Anh có thể thấy
đôi chân nhỏ bé và đôi tay nhỏ bé kia mở ra, bàn tay nhỏ bé mở
ra. Và cô ấy đứng dậy từ nơi đó và bước đi, đến sự vinh hiển của
Đức Chúa Trời,” tôi nói, “nếu nó đến giống như thế.” Tôi đã nói
với họ về kinh nghiệm này. Và tôi nói, “Anh em biết không…Tôi
muốn hỏi anh em đôi điều.” Anh BanksWood đang ngồi gần tôi,
ở bàn. Và ngồi, kế bên, lúc đó, Chị Hattie đang ngồi phía sau. Và
những chàng trai đang ngồi ở đây, và BàWright, và ÔngWright.
Và Shelby đang ngồi phía sau bên trái tôi.
172 Nào hãy nghe. Đừng bỏ lỡ điều này; chỉ cho anh em thấy
quyền tể trị của Đức Chúa Trời.
173 Và trong lúc chúng tôi đang nói chuyện, tôi nói, “Tôi muốn
hỏi anh emđôi điều. Điều gì đặt những con sóc ấy ở đó? Không có
sóc trong rừng. Tôi đã đi săn và săn tìm. Và tôi—tôi không phải
là thợ săn giỏi nhất, nhưng tôi đã đi săn từ khi còn bé. Và tôi
đã săn rất kỹ, và—và chúng ở trong nơi nực cười nhất, và trong
cách nực cười nhất tôi có thể gọi như vậy.” Tôi nói, “Điều gì đã
đặt chúng ở đó?”
174 Tôi nói, “Tôi tựhỏi nếuđó là, rằng chức vụ của tôi đang chuẩn
bị thay đổi, điềumàĐức Chúa Trời củaÁp-ra-hamđã khẳng định
lời hứa của Ngài, như Ngài đã thực hiện với Áp-ra-ham khi ông
ở trên đỉnh núi, và ông cần một của lễ dâng, thay vì con trai
ông. Giê-hô-va di-rê đã thực hiện một phép lạ, và đặt một chiên
đực, một trăm dặm phía sau. Ông đã đi ba ngày. Và bất cứ người
bình thường nào cũng có thể đi hai mươi lăm dặm mỗi ngày.
Rồi ông ngước mắt lên và thấy dãy núi xa kia. Và rồi đi lên núi,
và đi lên đỉnh núi. Trong khi, chiên đực ở phía sau đó, một con
chiên, những con vật hoang sẽ giết nó. Và, rồi, trên đỉnh núi ở
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đó không có nước. Làm sao chiên đực ấy có thể lên đó? Điều gì
đã xảy ra? Đức Chúa Trời cần một của lễ, để chứngminh với Áp-
ra-ham rằng Ngài là Đức Giê-hô-va di-rê. Chính Đức Chúa Trời
của sự sáng tạo đã khiến chiên đực có trong hoàn cảnh đó. Lúc
ấy, nó không phải là một khải tượng. Ông đã giết chiên đực, và
huyết con vật đó đã đổ ra. Không phải là khải tượng. Đó là một
chiên đực.”

175 Tôi nói, “Cũng Đức Chúa Trời đó,” halêlugia, “Đức Giê-hô-
va di-rê đó, Ngài cũng đúng như Đức Giê-hô-va di-rê ngày nay
như Ngài đã ở trên núi với Áp-ra-ham.” [Anh Branham vỗ tay
ba lần—Bt.] “Ngài vẫn có thể tạo ra một con vật, cho sự vinh
hiển Ngài. Những con sóc này không phải là một khải tượng. Tôi
đã bắn chúng. Máu chúng đổ ra. Tôi nấu chúng và ăn chúng.
Chúng không phải là khải tượng. Chúng là những con sóc.” Tôi
nói, “Cũng Đức Giê-hô-va di-rê đó, đang thử lời hứa của Ngài đối
với tôi, trong tình trạng không rõ ràng và chậm hiểu của đầu óc
tôi, Ngài có thể phán nhu cầu của tôi thành hiện thực, giống như
Ngài đã có thể phánnhu cầu củaÁp-ra-ham thànhhiện thực.”

176 Tôi không thể nói gì nhiều hơn điều đó, cho đến khi…Chị
Hattie, bây giờ đang ngồi khóc ở đó, đã không nói một lời. Và chị
nói, “Đó chẳng có gì ngoài sự thật.”

177 Chị nói điều đúng. Chị nói thật giống như Banks đã nói dưới
đó. Tôi nghe tiếng chị, khi Nó lướt đến từ tai tôi, giống như ở
trong rừng.

178 Bà Wright, đang ngồi đó với cô gái nhỏ của mình, đang
cố gắng giải thích điều Edith nói. Tôi đã không thể nghe Bà
Wright được.

179 Và sự Xức dầu bữa tối đó lướt qua tôi, nói, “Hãy nói với Hattie
rằng bà ấy đã được ơn trướcmắt Đức Chúa Trời.” Ai có thể nghĩ?
Nói, “Hãy nói với bà ấy hãy xin bất kỳ điều gì bà ấy muốn. Rồi
ngươi nói điều đó, bởi có ân tứ này, thành hiện thực. Bất cứ điều
gì bà ấy xin, hãy nói thì nó trở thành hiện thực.”

180 Tôi nhìn ChịHattie. Lần đầu tiên điều đó từng được thực hiện
trên một con người. Tôi nói, “Chị Hattie, hãy xin điều chị muốn.
Đức Chúa Trời sẽ ban cho chị.”
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181 Anh chị em nghĩ gì về điều đó? [Hội chúng nói, “A-
men.”—Bt.] Anh em hiểu nó không? Bảy lần Ngài đã khẳng định
điều đó, bằng một con vật. Bảy là con số trọn vẹn của Đức Chúa
Trời. Ở đây là lần đầu tiên trên một con người. Và, Ngài, Ngài đã
chọn điều gì, một nhà quý tộc cao quý, mộtmục sư có danh tiếng
lớn nào đó, phải không? Một bà góa nghèo nàn hầu như không
thể viết được tênmình. ĐứcChúaTrời biết điềuNgài đang làm.

Nói, “Hãy cầu xin điều chi chị muốn.”

Hattie nói với tôi, “AnhBranham, anhmuốnnói điều gì?”
182 Tôi nói, “Hãy cầu xin bất cứ điều gì lòng chị ao ước, và nó sẽ
thành ngay ở đây, rằng chị sẽ biết rằng Chúa là Đức Chúa Trời
trên Trời đáp lời, và lời Kinh Thánh củaNgài là đúng.”
183 Lần đầu tiên của tôi với ân tứ mới này; sự Xức dầu lần đầu
tiên của tôi. Tôi hầu như không thể nghe chị ấy. Và chị đã nhìn
quanh. Chúng tôi đã nói chuyện về em gái tật nguyền, bé nhỏ
của chị. Tôi nói, “Ồ, đừng nghi ngờ,” trong lòng tôi, “chỉ trong vài
phút bé Edith sẽ nhảy lên với sự vinhhiển củaĐứcChúaTrời.”
184 Hattie đã nhìn quanh, nhìn khắp cả. Và chị nói, “Anh Bill, sự
ao ước lớn nhất của tôi là dành cho sự cứu rỗi của hai con trai
tôi.” Thật là…Ồ, không thể có điều gì vĩ đại hơn. Chị có thể cầu
xinmười ngàn đô-la, chị sẽ có nó. Điều gì sẽ xảy ra nếu đó là một
triệu phú nào đó sẽ cầu xin thêm một triệu đô khác? Đức Chúa
Trời biết điều gì chị sẽ cầu xin.
185 Chị Hattie, ít nhất, bảy hay tám người làm chứng đang đứng
ở đó. Hết thảy anh chị emđã hiện diện khi điều đó xảy ra, hãy giơ
tay lên. Mọi người trong tòa nhà, đã có mặt lúc điều đó xảy ra;
một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Bảy trong họ. Tám người trong
họ. Támngười trong họ đã cómặt khi điều đó xảy ra.
186 Tôi nói, “Hãy cầu xin bất cứ điều gì chị muốn. Bởi vì, Đức
Chúa Trời đã ban điều đó cho tôi, để ban cho chị, bất cứ điều gì
chị muốn.”
187 Chị nói các con trai chị bắt đầu đi ra ở tuổi thiếu niên cáu
kỉnh. Và chị nói, “Sự cứu rỗi của hai con trai tôi.”
188 Tôi nói, “Bởi ý Đức Chúa Trời, bởi Quyền năng của Đức Chúa
Trời, tôi cho chị, nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ, sự ước ao
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của chị.” Và hai con trai chị thức tỉnh dưới Quyền năng của Đức
Chúa Trời. Và cả ngôi nhà đó rúng động. Banks ngã vào dĩa thức
ăn của mình. Shelby ôm chặt. Còn Hattie la lên cho đến nỗi anh
em có thể nghe chị cách đó hai dãy nhà. Và hai cậu con trai, nước
mắt lăn dài trên má họ, tin nhận đúng như điều họ đã cầu xin,
ngay lúc đó. Ồ!
189 Lần đầu tiên nó từng được sử dụng trênmột con người. “Hãy
cầu xin điều ngươi muốn, và nó sẽ được ban cho ngươi.” Các con
trai chị, đang ngồi đó với chị, sáng nay.
190 Chị sẽ cầu xin điều gì? Nếu chị đã xin sự chữa lành cho cô bé
của mình thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu chị cầu xin điều đó? Con
gái nhỏ của chị đã được chữa lành, nhưng hai con trai chị bị hư
mất. Điều gì xảy ra nếu…
191 Người đàn bà góa đó, mà vừa kể với tôi rằng chị đã cố gắng
hứa dâng cho hội thánh này năm mươi đô-la, để giúp xây dựng
nhà thờ mới. Và Anh Roberson không muốn nhận nó, và chỉ để
chị dâng hai mươi đô-la trong số đó. Và tôi tự nhủ, khi chị đang
nói, “Tôi sẽ cho lại chị ấy haimươi đô-la đó.”
192 Nhưng Đức Chúa Trời phán với tôi, trong lòng tôi, bấy giờ,
không phải khải tượng, nhưng trong lòng tôi, “Khi Chúa Jêsus
đang đứng, nhìn người đàn bà góa bỏ vào ba xu, nơi có hàng
ngàn đô-la đang nằm đó, ngươi sẽ làm gì?”
193 Tôi nói, “Ồ, nếu tôi đứng gần đó, nói, ‘Chúng tôi không cần
nó, chị à. Chúng ta đã có nhiều tiền.’” Nhưng Chúa Jêsus không
bao giờ nói điều đó. Ngài để bà đi vào và làm điều đó, bởi vì Ngài
biết rõ hoàn toàn.
194 Tôi xin nói thật, Đức Chúa Trời như là quan án của tôi, Đức
Chúa Trời đã biết rõ lòng chị. Và tôi đã thọc tay vào túi mình, lấy
ví tiền của tôi, để cho lại chị haimươi đô-la, vànói, “ChịHattie…”

Nhưng Ngài phán, “Đừng làm thế.”
195 Và rồi một vài phút, khi câu hỏi được mang ra về Đức Giê-
hô-va di-rê, chị nói, “Đó chẳng có gì khác ngoài lẽ thật.” Và nó
đến từ tấm lòng của một bà góa nghèo nàn, Đức Chúa Trời biết
chị có thể xin điều cao quí nhất có thể được thực hiện. Miễn là
có một Thiên đàng, khi những vì sao đã biến mất, khi không còn
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mặt trăng nữa, không còn trái đất nữa, không còn biển cả nữa,
thì những cậu con trai chúng sẽ sống qua cõi Đời đời với Đức Giê-
hô-vaDi-rê không hề thay đổi là Đấng đã ban cho lời hứa bất diệt.
Những lời hứa của Ngài không bao giờ sai trật.

196 Tôi đang trông đợi buổi nhóm sắp tới nầy dưới San Jose đây.
Ồ, nếu như nó thực sự bùng phát! Bây giờ khi sự Xức dầu đụng
vào, “Hãy cầu xin điềungươimuốn.” Tôi cómột sự đảmbảohoàn
toàn rằng khi Điều đó đụng vào, và bất cứ điều gì Đức Chúa Trời
đặt ra để được cầu xin, nó sẽ xảy ra hoàn toàn đúng cách ấy. Điều
đó phải xảy ra, “Vì nếu ngươi nói với núi này.”

197 Đấy, không phải bạn đang nói. Không phải bạn. Chính là Đức
ChúaTrời. Chính là bạn, thật—thật đầuphụcĐức ChúaTrời.

198 Bây giờ hãy xem những nhà tiên tri xưa, khi chúng ta sắp kết
thúc. Những nhà tiên tri xưa, khi họ thấy sự Đến của Đức Chúa
Jêsus, họ cũng ở trong Thánh Linh cho đến khi họ nói như thể là
chính họ. Hãy xemĐa-vít trong Thi thiên, Thi thiên thứ 22, la lên,
“Đức Chúa Trời Tôi ôi, Đức Chúa Trời Tôi ôi, sao Ngài lìa bỏ Tôi?”
Không phải Đa-vít; chính là Đấng Christ, tám trămnăm sau. “Hết
thảy xương cốt tôi đều lộ ra. Hễ kẻ nào thấy tôi đều trề môi. Họ
lắc đầu.” Nói rằng, “Người đã cứu những kẻ khác, nhưng Người
không thể cứu chính Mình.” Đa-vít, đang nói điều đó như thể là
chính ông. Nhưng đó là Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong
ông; Đấng Christ, đang phán.

199 Ô, Đức Chúa Trời đáng được ngợi ca, đang vận hành vào
trong Hội thánh Ngài, với đầy đủ Quyền năng Ngài, hành động
giữa dân sự Ngài, trải rộng đôi cánh thương xót vĩ đại của Ngài
ra. Nguyện Ngài được ngợi khen!

200 Tôi không còn thì giờ cho bài giảng của mình. Chúng ta hãy
cúi đầu một lát.

201 Có ai ở đây, sáng nay, hay bao nhiêu người ở đây,màbiết rằng
mình chưa sửa soạn để gặp Đức Chúa Trời lúc này? Mời bạn giơ
tay lên, và nói, “Cầu nguyện cho tôi, Anh Branham.” Chúng tôi
không thể mang các bạn lên tòa giảng, vì tòa giảng đã chật kín.
Cầu Đức Chúa Trời ban phước cho anh, anh ơi; cho chị, chị ơi;
cho anh, anh ơi; anh và anh em ở đằng sau đó, khắp nơi; cho
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cô, quý cô; cho anh, anh em của tôi; con đường phía sau, tất cả
chung quanh. Đức Chúa Trời thấy cánh tay của anh chị em.

202 NếuNgài có thể làm cho tồn tạimột chiên đực khi ở đó không
có chiên đực, nếuNgài có thể làm tồn tại những con vật, nếuNgài
quan tâmđến cây vả tầm thườngmọc bên sườn đồi, haymột con
cá chết, nhỏ bé đang nằm trên mặt nước, huống chi Ngài càng
quan tâm nhiều hơn chừng nào sự ước muốn của anh em! Và
của anh em…Chắc chắn, Ngài quan tâm. Ngài biết rằng anh em
cầnNgài. “Hãy xin, và các ngươi sẽ nhận được. Khi các ngươi cầu
nguyện, hãy tin rằng các ngươi nhận được điều ngươi cầu xin.”
Đó có phải là Đức Thánh Linh mà anh em đã giơ tay lên không?
Nếu phải, thì sự Xức dầu ở trên anh em. Vậy thì hãy cầu nguyện,
và tinĐức Chúa Trời, và anh em sẽ có điều anh emđãnói.

203 Lạy Cha Thiên thượng, như ngày hômnay đang gần đến giữa
trưa, và con đã kéo dài ở đây sáng nay, về câu chuyện ân điển
Thiên thượng củaNgài, theo nhưLờiNgài. Đã được chép ra trong
Kinh Thánh, rằng Chúa Jêsus Chúa của chúng con đã phán, “Kẻ
nào tin Ta, cũng sẽ làm, công việc Ta làm.” Và chúng con biết
những công việc kia có thật. Ngài có thể phân biệt ý tưởng của
con người. Ngài đã nói cho Phi-e-rơ biết ông là ai, tên ông là gì,
cha ông là gì. Ngài đã phán với Phi-líp khi ông đưa Na-tha-na-ên
đến, hay đúng hơn là, nói với Na-tha-na-ên, rằng Ngài đã thấy
Na-tha-na-ên ở dưới cây trước khi ông đến. Ngài đã phán với
người đàn bà, bên giếng, rằng bà đã có bao nhiêu người chồng.
Ô, không có điều gì có thể giấu được Ngài. Ngài biết mọi sự. Và
đó là công việc của Ngài. Thế thì, chúng con thấy Ngài phán với
cây vả đó.

204 Ôi Chúa, con tin thời giờ chẳng bao lâu nữa sẽ đến, khi những
ổ bánh và những con cá hóa ra nhiều lần. Chẳng bao lâu nữa, sẽ
có dấu hiệu con thú. Sẽ có sự liên minh các giáo hội. Và họ sẽ đặt
một dấu hiệu, một giáo hội liên hiệp, mà, “Không ai có thể mua
hoặc bán.” Và Hội thánh của Ngài, sẽ không liên can gì đến họ, vì
Đức Thánh Linh của Ngài sẽ dẫn dắt và nuôi nấng họ, như Ngài
đã làm với dân Y-sơ-ra-ên trong đồng vắng. Ngài là Đức Chúa
Trời. Đừng để chúng con bỏ lỡ điều đó, Chúa ôi. Xin cho chúng
convẫn giữ,một cách trung tín. Xin cho chúng conởđúng chỗ.
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205 Bây giờ con thật không biết khi nào điều này sẽ xảy ra lần
nữa, Chúa ôi. Có thể lại là, sáng nay. Có lẽ nó sẽ xảy ra lại trong
đền tạm ngày hôm nay. Tin rằng nó sẽ xảy ra, Chúa ôi. Tin rằng
Ngài sẽ đặt đức tin vào lòng dân sự, và biết rằng con đã không
làm cho lầm đường hay nói điều gì sai. Con đã nói điều đó theo
cách nó xảy ra, với tất cả sự hiểu biết trong lòng con, Chúa ôi,
theo dõi lời con và ảnh hưởng của nó. Ngài biết rằng Ngài có sự
quả quyết đối với con, như con đã nói, bảy lần. Và biết, ngay sau
đó, con từng nói với con người đầu tiên, chị ấy đã có sự ao ước
trong lòng, lúc chị nói.
206 Bây giờ, Chúa ôi, có nhiều sự khao khát ở đây sáng nay. Ngài
sẽ phải xức dầu cho đầy tớ Ngài, lạy Chúa. Ước gì Ngài thật sự
ban đến sự Xức dầu! Xin cho con có Nó, sáng nay. Nếu người nào
có nhu cầu, Ngài cứ phán điều đó với con, Chúa ôi, khi họ nói,
hay bất cứ khi nào, bất cứ aiNgàimuốn. Và chonóứngnghiệm.
207 Bây giờ, con biết đó là điều đã được nói lúc ấy, đó sẽ không
phải là con, mà sẽ là Ngài, Chúa, đang nói. Con đầu phục chính
mình trước Ngài, và trước khi con rời khỏi chức vụ này, những
hình bóng cũ, về những khải tượng và đại loại như thế, ở bàn thờ
này, nơi con đã dâng hiến đời con một cách mới mẻ; từ sự giảng
dạy Phúc âm, đến những dấu kỳ phép lạ. Con dâng chính mình
sáng nay lần nữa, cho Ngài, cho sự hầu việc, Chúa ôi. Đây là lần
đầu tiên được kể ra. Lần đầu tiên, Chúa ôi, mà Nó được bày tỏ ra.
Ngồi ở đây là những người làm chứng.
208 Ôi Chúa là Đức Chúa Trời, nếu có điều gì Ngài có thể sử dụng
cái vỏ cũ kỹ này của con, con là của Ngài, Chúa ôi. Xin nhận lấy
con, và hun đúc con, và tạo hình con, và làm điều gì đó, Chúa
ôi, để tôn cao và làm vinh hiển Ngài. Xin trải ra Điều đó ra giữa
vòng những mục sư truyền đạo khác. Sai Nó đi đến bốn phương
trời trên thế giới. Giờ đãmuộn. Chúa Jêsus sắp đến.
209 Xin ban phước dân sự Ngài, với nhau. Xin cứu những người
hư mất. Mỗi người giơ tay họ lên ở đây, sáng nay, xin cứu họ,
Chúa ôi. Xin ban cho họ Đức Thánh Linh. Nguyện đời sống họ
được dâng hiến cho Ngài.
210 Hội thánh nhỏ bé này, Chúa ôi, mục sư, và mỗi mục sư ở đây,
mỗi thầy giảng phúc âm, giáo sư, mỗi một thành viên của giáo
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hội khác nào. Ôi Chúa, như một thân thể của dân sự, chúng con
dâng chính chúng con cho Ngài. Xin nhận lấy và sử dụng chúng
con, Chúa ôi. Chúng con thuộc về Ngài, và đang trông đợi để đến
với Ngàimột ngày nào đó, trong sự bình an.
211 Giờ đây nếu có người nào ốm đau hay khốn khổ, xin cho
họ được chữa lành, sáng nay. Nguyện xin ân điển và những ơn
phước Đời đời của Ngài ở trên họ, khi chúng con cầu nguyện
cho họ, bởi sự đặt tay trên họ và cầu nguyện. Cầu xin Đức Thánh
Linh đến và thực hiện công việc mà Ngài đã định sẽ được làm.
Xin nhậm lời, Cha ôi. Qua Chúa Jêsus Christ, chúng con cầu xin
ơn phước này. A-men.
212 Tôi đã nói với anh em lẽ thật chân thật. Đúng như Đức Chúa
Trời đã bày tỏ nó, và đã làm điều đó, tôi đã thuật lại với anh
em sự thật. Và giờ đây tôi tha thiết tìm kiếm và mong ước sự cầu
nguyện của anh em. Tôi nhận biết rằngmột người ở tuổi tôi, năm
mươi tuổi…
213 Buổi sáng nọ, tôi nói với vợ tôi, “Anh đã năm mươi tuổi rồi,
emạ.Nếu anh làmđiều gì cho Chúa, anhphải làmnhanh lên.”
214 Cô ấy nói, “Bill à, Đức Chúa Trời đã huấn luyện Môi-se tám
mươi năm.” Và nói, “Ngài có thể huấn luyện anh trong nămmươi
năm nữa, để có được sự hầu việc ngày nào đó ở anh. Ngài đã có
mục đích cho anh, vậy cứ im lặng chịu đựng.” Tôi nghĩ đó là sự
khôn ngoan rất nhiều, “Im lặng chịu đựng.”
215 Đức Chúa Trời vận hành mọi cánh tay thật đúng theo kế
hoạch vĩ đại của Ngài. Cứ im lặng. Đừng cố gắng vượt qua…cố
gắng thúc đẩy. Thế thì, anh em đi trước Ngài. Tốt hơn hết là cố
gắng đi theo hơn là dẫnđường, bởi vì Ngài là đấng lãnhđạo.
216 Bây giờ, với hội thánh nhỏ của tôi ở đây, bầy nhỏ đã rất trung
tín, và đã cầu nguyện cho tôi, đi ra khắp thế giới. Tôi tin có sự
rúng động toàn cầu khác đang đến. Những điều này tôi đã nói
với anh chị em là sự thật. Vào Ngày Phán xét, tôi sẽ đối diện với
anh em nơi xa kia với câu chuyện giống như vậy, thật đúng như
tôi đang đứng ở đây.
217 Bây giờ, tôi tin chắc hết thảy anh em có thể hiểu nó là gì. Đó
là sự vĩ đại hơn sắp đến, sự Xức dầu sâu sắc hơn của Đức Thánh
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Linh. Làm thế nào để vào Đó, tôi không biết. Tôi chỉ biết một
điều duy nhất, phải có Đức Chúa Trời đưa anh em vào trong Đó.
Vì vậy, anh em cứ sống thật êm dịu, và khiêm nhường, và gần
gũi với Đức Chúa Trời như có thể được. Đừng nghi ngờ Ngài. Chỉ
tin rằngmọi việc đang thực hiện chỉ vì sự ích lợi, cho anh em, và
mọi sự sẽ thực hiện ởmọi nơi đều sẽ tốt đẹp. Hiểu không?
218 Chỉ nhớ rằng, anh em là chiên. Ngài là Bồ Câu. Và bồ câu
dẫn đường chiên con. Khi…Và chiên và bồ câu có cùng bản tánh.
Bồ câu là loại chim hiền lành nhất trong các loài chim trên trời.
Chiên là con vật hiền lành nhất trong tất cả con thú trên đất. Vậy,
hãy xem, linh của chúng sẽ đồng nhất với nhau. Vậy thì, chim bồ
câu không thể đến gần sói. Hiểu không? Nó chắc sẽ không ở lại
đó. Con sói là kẻ giết hại. Chiên là con vật hiền lành.
219 Vì thế, anh em thấy, ấy là Chiên Con và Bồ Câu, và một con
dẫn con kia. Và anh em thấy Bồ Câu dẫn Chiên Con đến đâu?
Mọi con đường đều dẫn tới Đồi Sọ, dành cho sự đóng đinh trên
thập tự giá. “Và Ngài đã không hề mở miệng.” Khi họ nhổ vào
mặt Ngài, Ngài không hề nhổ lại. Khi họ vả vào mặt Ngài, Ngài
không hề vả lại. Ngài chỉ tiếp tục đi tới, biết rằng Ngài chịu, vì sự
vinh hiển của Đức Chúa Trời, Ngài đang thực hiện ý chỉ của Đức
Chúa Trời.
220 Chị Hattie, chúng ta gần bằng tuổi nhau. Anh GeorgeWright,
cha chị ở đó, và các con trai chị, cùng ngườimẹ, Shelby.
221 Tôi muốn nói điều này. Tôi đoán anh chị em tự hỏi tại sao tôi
thức dậy và rời khỏi nhànhanhnhư thế. Tôi chưabao giờ…Tôi đã
ở nơi ba mươi ngàn người ngoại mới tin đã được cứu cùng một
lúc, ở Nam Phi, đến với Đấng Christ. Tôi nghĩ đó là sự Xức dầu vĩ
đại nhất mà tôi từng cảm thấy. Không bao giờ, không cách nào,
so sánh với điều đó ở dưới nhà GeorgeWright, ngày nọ. Tôi chưa
bao giờ cảm nhận điều gì như Thế. Cả căn phòng dường như chỉ
cómột—một Ánh sáng của sựVinh hiểnĐức Chúa Trời.
222 Bây giờ, Chị Hattie là một phụ nữ nhỏ bé rất trầm tĩnh và
ngoan đạo, chưa bao giờ cất tiếng lên về bất cứ việc gì. Nhưng
anh em có thể nghe chị ấy la lên, cách một dãy phố, khi Đức
Thánh Linh đánh động ngôi nhà. Mọi người, mọi người ở đó,
đều cảm thấy Điều đó. Nó thật tuyệt vời. Chúng ta có thể sống
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lâu, nhưng, Chị Hattie, chừng nào còn ký ức trong trí chúng ta,
chúng ta sẽ nhớ điều đó, và ChịWright.
223 Vậy thì, những người mà biết rằng tôi đã kể điều đó hoàn
toàn chính xác có thật, mời các bạn giơ tay lên, Chị Hattie, cũng
vậy, đó, Chị Wright và tất cả anh em đã có ở đó, thực sự đã ở đó,
thật đếnnỗi anh emcó thể thấy được. Thấy không?Họđấy.
224 Ở đây, hãy đứng lên, Chị Hattie. Có bà góa trẻ mà phép lạ đã
xảy ra trên bà, lần đầu tiên. Bỏ qua tất cả nhiều người trên khắp
thế giới, vì điều đó đã xảy ra trước tiên với bà góa nghèo nàn,
nhỏ bé, khiêm nhường đó sống trên sườn đồi, trên đó cố gắng
trồng bắp từ bãi cỏ ngoài kia, để nuôi các con mình. Đó là một
người mà Đức Chúa Trời khen ngợi, lần đầu tiên kể từ những
ngày của…của Chúa Jêsus Christ, và phán, “Hãy cầu xin điều gì
ngươi muốn.”
225 Tôi nói, “Tôi thách thức bất cứ ai, nhơn Danh Chúa. Khi
Đức Thánh Linh đánh động và nói điều đó, tôi không quan tâm
những gì anh em kêu cầu, nó sẽ được nhậm.”
226 Anh embiết tại sao những kẻ quyền thế, hay những nhân vật
quan trọng như thế đã không có được điều đó không? Là bởi vì
Đức ChúaTrời biết họ cầu xinnhữngđiều không có ích chohọ.
227 Ngài ban Điều đó cho những người mà Ngài biết sẽ kêu cầu
điều tốt. Và điều gì có thể nhiều hơn người đàn bà đó…Điều gì
hơn nữa? Cứ nói cho tôi biết điều nào chị ấy cầu xin vĩ đại hơn
điều đó. Mẹ và cha chị đã được cứu. Em gái chị đã được cứu. Hết
thảy gia đình đã được cứu, ngoại trừ hai đứa con trai, vào lúc đó.
Chúng chưa được cứu.
228 Họ là những người nghèo. Shelby nói cho tôi biết lợi tức
thường xuyên của anh ấy, cho một vụ mùa tốt, anh ấy thu được
sáu trămđô-lamỗi năm. Làmviệc đến khi chàng trai gần với tuổi
của tôi, và kiệt sức hoàn toàn, mọi thứ. Và làm việc, để chăm sóc
cha và mẹ của anh, và họ đã già, và cố gắng chăm sóc cô em gái,
đau ốm. Nhưng anh đã được cứu. Anh Wright, hết thảy họ, đã
được cứu.
229 Song họ có hai con chưa được cứu. Và Hattie đã cầu xin sự
cứu rỗi cho hai con trai mình, chừng nào có sự Vĩnh cửu. Chị có
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thể cầu xin mười ngàn đô, và có điều đó. Chị có thể cầu xin bất
cứ điều gì chị muốn. Nhưng Đức Chúa Trời biết điều anh em sẽ
kêu cầu, trước khi Ngài đặt để sự Xức dầu. Đúng thế.
230 Chị Hattie, đúng thế không, điều tôi đã nói, “Hãy cầu xin bất
cứ điều gì chị mong ước. Bất cứ điều gì trong lòng chị mongmỏi,
hãy xin điều đó, Hattie”? Đúng không, Chị Hattie? Thấy không?
Thấy không? “Bất cứ điều gì chị muốn, không quan trọng nó là
gì. Hãy cầu xin điều đó. Đức Chúa Trời đã phán với tôi, ‘Cứ nói
những gì bà ấy cầu xin, và bà ấy sẽ có được nó.’” Tôi đã nói, “Hãy
cầu xin điều đó bây giờ, bất cứ điều gì chị ao ước.” Và chị ấy đã
làm điều đó.
231 Ồ, thưa anh, chị em, anh chị em có nhận biết ngày chúng
ta đang sống không? Thì giờ vinh hiển nhất, khi Đức Chúa Trời
trên Trời sẽ đặt ở giữa con người, để, “Hãy cầu xin bất cứ điều gì
anh chị em muốn, và Ngài sẽ ban điều đó cho anh chị em.” Ừm!
Điều—điều đó quá sâu sắc với tâm trí tôi. Tôi biết thế. Nhưng
tôi hi vọng, trong lòng tôi, có thể chứa đựng nhiều về Nó như
tôi có thể. Nó, nó thực sự…Tôi đã sống dựa vào Nó. Tôi đã lớn
mạnh nhờ Nó. Tôi sẽ đi về hướng tây dựa vào Nó. Tôi đang đi
vào những buổi nhóm dựa vào Nó. Tôi đang sống dựa vào Nó.
Lời Đức Chúa Trời thì đúng.
232 Bây giờ, theo như tôi biết, đó là điều cuối cùng xảy ra. Tôi
không biết điều gì khác, nó có thể là điều gì, chỉ để ban cho con
người, “Hãy cầu xin bất cứ điều gì ngươi ước ao, cho dù đó là gì.
Chỉ cầu xin điều đó, và nó sẽ được ban cho ngươi.”
233 Và anh em có thể hiểu sự khôn ngoan không? Bao nhiêu
người tin rằng, rằng người đàn bà đó cầu xin điều lớn nhất có
thể cầu xin được? Chúng ta hãy xem anh em. [Hôi chúng nói, “A-
men.”—Bt.] Anh em có thể tưởng tượng không?Một—một người
đàn bà có cô em bị đau ốm, có thể cầu xin sự chữa lành cho cô ấy.
Một người đàn bà nghèo nàn, và cha mẹ bà, cũng nghèo, và hết
thảy họ đều nghèo, có thể xin tiền bạc và có được nó. Bà có thể
cầu xin sống thêm nhiều năm, và có điều đó. Nhưng bà đã cầu
xin điều vĩ đại nhất mà có thể được cầu xin, đó là sự cứu rỗi cho
gia đình chưa được cứu của bà, và nhận được điều đó. A-men. Đó
là điều quan trọng nhất. Đã có được điều đó, bởi Đức Chúa Trời
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không hề thay đổi đã ban cho lời hứa. Ngài là Đức Chúa Trời. Ồ,
tôi yêu Ngài biết bao!

234 Bây giờ chúng ta sẽ…Có ai ở đây đau yếu cần cầu nguyện cho
không? Hãy giơ tay lên. Cách đây vài đêm một bà đã gọi. Có ba
người trong họ, tôi tin, từ California hay nơi nào đó, họ đã nói
với tôi. Nói rằng, “Chúng tôi đã đến hai hay ba lần, và anh phát
thẻ cầu nguyện ra, và số của chúng tôi không được gọi.” Tôi hứa
với bà ấy, nếu bà ở lại, tôi có thể chỉ cầu nguyện cho người đau
sáng nay.

235 Bao nhiêu người đã ở đây khi chúng ta đã có sự phân biệt
cùng những sự việc xảy ra? Ồ, hết thảy các bạn, tôi cho là vậy,
mọi người ở đây. Thấy không? Chúng ta biết rằng điều đó là
thật. Chúng ta đang di chuyển đến một nơi xa hơn điều đó lúc
này. Ồ, ngợi khen Đức Chúa Trời! Chúng ta đang hoạt động vượt
xa ngoài giới hạn điều đó lúc này. Có lẽ nó sẽ ứng nghiệm…Tôi
không biết Đức Chúa Trời sẽ làm gì sáng nay.

236 Nhưng anh chị em là những người đau ốm và bệnh tật, tôi
sẽ yêu cầu anh chị em chỉ đến, vài người một lần. Hãy để những
người này ở trên phía này ở đây, đi lên, để chúng ta có thể cầu
nguyện cho những người này phía này trước tiên. Có lẽ tôi có thể
nắm bắt điều đó giống như thế. Hãy lên ngay trên đây, thưa chị.
Ngay hàng ở trên này. Vì chúng ta không có…Họ phải đưa họ trở
lại cùng lối đi đó, vì lý do họ trở lại cùng chỗ ngồi.

237 Tôi có thể kể lại cách mà anh chàng trẻ tuổi này nói chuyện,
sáng nay, anh ấy tin vào sự chữa lành Thiêng liêng, tôi biết, và tin
vàoQuyền năng của Đức Chúa Trời. Có vịmục sư truyền đạo nào
khác ở đây, sáng nay, mà là một—một mục sư tin rằng Đức Chúa
Trời chữa lành người đau không? Nếu có, hãy để người ấy đến
gần đây, mỗi người. Hết thảy anh em đến đây và đứng với chúng
tôi trong khi chúng ta cầu nguyện cho những người này, những
người đau ốm và bệnh tật này. Bất cứ anh em nào mà tin rằng
Đức Chúa Trời chữa lành người đau, Đức Chúa Trời ban phước
cho anh, thưa anh,mời anh lên ngay phía trước. Chúng tôimuốn
anh đến ngay ở đây với chúng tôi. [Anh Branhamngừng lại trong
mười giây—Bt.]
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238 Bây giờ chúng ta không biết Đức Thánh Linh có thể làm gì.
Đức Thánh Linh có thể, ngay lúc này, thực hiện giống như Ngài
đã giáng xuống ở nhà ChịWright ngày nọ. Tôi tin Ngài sẽ làm. Tôi
không biết. Anh em hiểu chứ? Bao nhiêu người biết…Ồ, không
có nhiều anh em ở lại đây, khi khải tượng khởi sự lần đầu tiên.
Tôi không biết lúc nào họ sẽ đến, điều gì họ sẽ làm. Mọi sự đều
ở trong ý chỉ của Đức Chúa Trời và phải được kiểm soát bởi
Đức Chúa Trời. Bao nhiêu người biết điều đó? Đức Chúa Trời
không thể ban cho con người những việc để điều khiển, chính
họ. Nếu thế, thì, anh em thấy, đó sẽ không phải là Đức Chúa
Trời. Sẽ không phải là Đức Chúa Trời. Nó sẽ là…Tôi muốn các
bạn suy nghĩ ở đây, thưa các bạn, trong nơi nhỏ bé tầm thường
này, nhưng Chúa thật tuyệt đối biết bao, Anh Mike, vượt xa giới
hạn của bóng dáng nghi ngờ nào, đã ban ơn cho chúng ta, và
đã thực hiện và làm hoàn toàn chính xác những gì Ngài đã hứa
Ngài sẽ làm.

239 Bao nhiêu người từng nghe về siêu năng lực tri giác? Nhiều
người trong anh em có. Nó là—nó thực sự chẳng là gì ngoài thần
thoại học, thuyết duy linh. Nhưng, anh embiết đấy, chúng không
thể…Những việc đó chúng không kéo dài. Chúng không bám giữ.
Chúng có thể không bao giờ có chút hữu hình nào. Họ sẽ ngồi ở
đó và có…Họ nói, “Có một thần linh. Có một thần linh.” Và họ sẽ
cố gắng chụp bức hình về nó, hay điều gì đó. Họ không thể làm
điều đó. Thấy không? Nó chỉ không có ở đó. Nó là tâm linh, tâm
thần. Thấy không?

Nhưng điều Đức Chúa Trời làm thì hoàn hảo.

240 Khi Môi-se quăng cây gậy xuống, thuật sĩ cũng, ném gậy
họ xuống. Cả hai cây gậy đều hóa thành rắn. Đúng thế không?
Nhưng điều gì đã xảy ra với cây gậy của Gian-nét và Giam-be?
Gậy Môi-se đã nuốt nó. Và khi Môi-se nhặt gậy mình lên, nó vẫn
là cây gậy. Nhưng gậy của những người kia ở đâu? Bên trong gậy
của Môi-se. Thấy không? Anh em không thể thấy được nó. Khi
ĐứcChúaTrời làmbất cứđiều gì, Ngài làmchođiềuđó có thực.

241 Bây giờ người ta nói với tôi, “Đức Thánh Linh, anh biết
không,” họ nói, “đó là những người chỉ gây rắc rối. Chỉ là thuật
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tâm thần. Những khải tượng cùng những sự việc ấy, đó chỉ là
thần giao cách cảm.”
242 Thế đấy, khi George J. Lacy kiểm tra lại bức hình ấy ở đó, khi
Thiên sứ đó của Chúa, nhiều anh em đang đứng ở đây đã thấy
Nó trên sông, và nhiều lần. Ông ấy nói, “Anh Branhamà, conmắt
cơ học của chiếc máy ảnh này không bắt được tâm lý.” Nói, “Ánh
Sáng ấy đã có ở đó. Nó đấy.” Nó là sự vĩnh cửu. Nó có thật. Vậy,
anh em thấy, đó là cùngmột Thiên sứ của Đức Chúa Trời. Bây giờ
hãy xemNó. Bản chất củaNó chứngminh choNó.
243 Khi Ngài còn ở trên đất, Điều đó đã ở trong Đức Chúa Jêsus
Christ, Người mà Đức Chúa Trời được biểu lộ. Và lúc ấy Chúa
Jêsus phán, “Một ít lâu và thế gian sẽ không thấy Ta nữa, nhưng,
các ngươi sẽ thấy Ta, vì Ta sẽ ở cùng các ngươi, ở ngay trong các
ngươi, cho đến tận thế. Và những việc mà các ngươi làm, mà Ta
làm, các ngươi cũng sẽ làm.”
244 Vậy thì hãy xem Nó, khi Nó đến. Một người có thể nói bất cứ
điều gì, nhưng khi Đức Chúa Trời hậu thuẫn nó, để làm cho nó
có thật. Bây giờ hãy theo dõi bản tánh của Thiên sứ đó. Khi Ngài
có được một người rất đầu phục Ngài, Ngài làm điều giống như
Chúa Jêsus đã làm khi Ngài còn sống trên đất này. Bởi vì, chúng
ta là các con trai con gái của Đức Chúa Trời, nếu chúng ta được
sanh bởi Thánh Linh Ngài. Thấy không? Và điều đó không phải
là chuyện thần thoại. Nó phải có chứng cớ để chứng minh điều
đó. Nó cho thấy rằng điều đó đúng. Vì vậy sự cứu rỗi của chúng
ta là hoàn toàn tuyệt đối.
245 Đức Chúa Trời trên Trời, Đấng đã có tất cả các tiên tri nói
về sự Đến của Đức Chúa Jêsus. Và Chúa Jêsus, khi Ngài đến, Ngài
làm trọnmọi lời tiên tri. Nhiều lời trong chúng được làm trọn tại
thập tự giá, “vì sự gian ác chúng ta mà bị thương,” và những gì
Đa-vít đã nói, “Đức Chúa Trời Tôi ôi, sao Ngài lìa bỏ Tôi?” Nhưng
khi Đức Chúa Trời sai đếnmột tiên tri, một tiên tri nói, Đức Chúa
Trời làm cho điều đó có thực, nếu đó là Đức Chúa Trời. Đó là chỗ
Ngài đã phán, để tỏ cho họ biết. “Nếu họ nói, và những lời họ nói
được ứng nghiệm, thế thì hãy tin họ, vì Ta ở cùng họ; nếu không,
thế thì họ—họ không phải. Họ là những tiên tri giả.” Ngài phán,
“Nhưng, hãyđể ý chúng, xem thử chúng cóứngnghiệmkhông.”
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246 Bây giờ nhìn xem. Nếu…Đức Chúa Trời, Đấng đã phán về
đấng tiên tri thánh, nói về sự đến của Đấng Mê-si, với sự vinh
hiển và tôn kính Đức Chúa Trời.

247 Nếu tôi biết ai sẽ làm Tổng thống trong nhiệm kỳ tới, và sẽ
nói điều đó, đó sẽ là lời tiên tri. Đúng thế. Nhưng Đức Chúa Trời
không nói tiên tri như thế, chỉ với, ồ, chỉ để chơi. Đức Chúa Trời
làmđiều gì đó vì sự vinh hiểnNgài. Hiểu không?

Nhưng khi ĐấngMê-si đến, và khi ĐấngMê-si lìa khỏi…

248 Tôi muốn hỏi, tất cả anh em Giám Lý, Báp-tít, Trưởng Lão,
Công giáo, Lutheran, Ngũ Tuần, Nazarene, Hành hương Thánh,
hết thảy anh em. Tôi muốn hỏi anh em đôi điều. Anh em có nghĩ
rằng Vua của các tiên tri đó, là Chúa Jêsus, đã biết thiết lập Hội
thánh của Chính Ngài thể nào không? Nếu tất cả những tiên tri
đã nói về Ngài, và hướng về Ngài, thì Ngài đã thiết lập nên loại
Hội thánh gì? Khi Ngài lìa khỏi, Ngài đã phán…Khi Ngài còn ở
trên đất, Ngài đã phán với Phi-e-rơ, “Trên sự khải thị của Lời Đức
Chúa Trời,” Ngài phán, “trên đá này Ta sẽ xây dựng Hội thánh
Ta, và các cửa địa ngục chẳng thể thắng được Hội đó.” Đúng thế
không? [Hội chúngnói, “A-men.”—Bt.] Được rồi. KhiNgài đã…

249 Trước khi Ngài lìa khỏi, trong Mác 16, Ngài phán, “Những
kẻ tin sẽ có những dấu hiệu này.” Ngài đã nói điều đó không?
[Hội chúngnói, “A-men.”—Bt.] “Họ sẽnhơnDanhTađuổi quỉ, nói
tiếng lạ, bắt rắn trong tay, uống vật chi độc.” Ngài cũng đã phán,
“Những việc Ta làm các ngươi cũng sẽ làm.” Đúng thế không?
[“A-men.”] Đó là những dấu hiệu theo sau Hội thánh Ngài. Nó
không phải là một giáo phái. Nó là một tổ chức được thiết lập
đã được định ra của Đức Chúa Trời, Đức Thánh Linh đổ đầy, Hội
thánhđược sanh ra từ trên Trờimà từđó xuất hiện tất cả các giáo
phái, một đám người tin chân chính.

250 Những mục sư truyền đạo đang đứng ngay ở đây với tôi.
Chúng ta là những con người. Ngài là Đức Chúa Trời, nhưng
chúng ta ở đây để đại diện cho Ngài. Chúng tôi ở đây để nói với
anh em rằng chúng ta…Đức Chúa Trời đã sai chúng tôi làm việc
này, đặt tay trên người đau. “Những người tin sẽ có những dấu
hiệu này.” Những dấu hiệu, hết thảy những dấu hiệumà Ngài đã
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phán về, sẽ đi cặp theo người tin. Chúng đây này, đang đi theo.
Chúng theo sau.

251 Và Đức Chúa Trời không thiên vị người nào. Những gì Ngài
đã làm cho Hattie, Ngài sẽ làm cho bạn. Những gì Ngài đã làm
cho người mù, Ngài sẽ làm cho bạn, người mù. Điều Ngài đã làm
cho người điếc, Ngài cũng sẽ làm cho bạn. Bất cứ điều gì Ngài đã
làm cho bất cứ ai khác, Ngài sẽ làm cho bạn, nếu bạn chỉ tin thôi.
Đúng thế không? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.]

Bây giờ, AnhTeddy, tôimuốnanh chơi bàiChỉ TinMàThôi.

252 Và khi nhữngngười này đi qua hết hàng, thì chúng ta sẽ nhận
hàng kia. Chúng ta sẽ đi từ đầu đến cuối, hết thảy chúng tôi đặt
tay trên các bạn, cầu nguyện cho các bạn, để những bệnh tật của
các bạn sẽ được chữa lành. Và điều đó có thể. Nó sẽ xảy ra. Và
tôi không biết Đức Chúa Trời sẽ làm điều gì. Tôi chỉ đứng đây
ngay lúc này, không biết gì để làm. Tôi chỉ đang cầu nguyện cho
người đau như tôi đã hứa với người nào đó rằng tôi sẽ làm. Chỉ
cầu nguyện cho người…

253 Chúa nhật vừa qua, hãy nhớ, tôi đã nói với anh em. Chúa
nhật vừa qua đã có sự—đã có những sự bày tỏ, và vân vân. Chúa
nhật này tôi sẽ cầu nguyện cho người đau.

Chúng ta hãy cầu nguyện.

254 Lạy Chúa, chúng con đứng đây như những đầy tớ Ngài.
Chúng con đứng trước dân sự Ngài. Chúng con ở đây. Chúng con
không biết Ngài sẽ làm gì. Ngài có thể nói tiếng lạ. Ngài có thể
thông giải. Ngài có thể ban khải tượng. Ngài có thể khiến con
nắm tay người nào đó, để bày tỏ. Ngài có thể nói và ban cho
thẩm quyền, để, “Hãy nói bất cứ điều gì anh muốn.” Con không
biết Ngài sẽ làm gì, Chúa ôi. Và có lẽ Ngài muốn chúng con đặt
tay chữa lành người đau. Chúng con không biết đó là gì. Chúng
con chỉ đang muốn làm vui lòng Ngài, Chúa ôi. Chúng con đang
đứng đây, như những đầy tớ Ngài. Và những người này là dân sự
Ngài, và chúng con đang cố gắng giúp họ, theo những gì Lời Ngài
phán dạy. Chúng con đang cố gắng theo đi theo sự chỉ dẫn của
Ngài. Và con cầu xin Ngài, Chúa ôi, rằng Ngài sẽ ban cho chúng
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con điều gì mà chúng con cần, để hầu việc dân sự, qua Danh
Chúa Jêsus Christ. A-men.
255 Tôimuốn hết thảy những người còn lại trong các bạn cúi đầu
xuống và cầunguyện. Trong lúc AnhWoods, nếu anh sẽ…
256 Và, thưa các anh em mục sư truyền đạo, tôi nghĩ chúng ta
đứng ngay ở đây. Có bao nhiêu người? Bốn người trong anh em
ở đây? Được rồi. Hai người mỗi bên, và tôi sẽ đứng ở ngay ở đầu
hàng, ngay ở đây. Thấy không? Chờ một lát. Bây giờ, bên phải, đi
qua đây, thưa anh, yêu dấu. Này, chính là thế, đứng dọc theo đó
nào, và khi họ đi qua. Hết thảy hội chúng…Bây giờ, nếu các anh
những chàng trai trẻ lùi lạimột chút, để họ có thể đi qua.
257 Bây giờ, khi hết thảy chúng ta cầu nguyện, đi ngay đến chỗ
ngồi của—củamìnhvậy. Trong vài phút, tôi sẽ gọi phía bênkia.
258 Bây giờ, mỗi một anh em, không những quí vị mục sư truyền
đạo, nhưng, hết thảy anh em phải cầu nguyện cho những người
này. Anh em không biết Đức Chúa Trời có thể làm gì cho mình
trong lúc anh em đang cầu nguyện cho người nào khác. Điều gì
sẽ xảy ra nếy anh em có thể nói điều đúng? Điều gì xảy ra…Đang
đứng ở đây làmột bà, đau rất nặng họ phải giữ bà đứng lên. Điều
gì sẽ xảy ra nếu lời cầu nguyện của anh em sẽ là điều tốt, thật
giống như Banks đã nói điều tốt, giống Hattie đã nói điều tốt?
Điều gì sẽ xảy ra nếu anh em sẽ nói điều tốt, lời cầu nguyện của
anh em, khiến Đức Chúa Trời giáng xuống và làm điều gì đó?
Đấy, điều này không chỉ nói về một người. Đây là Hội thánh của
Đức Chúa Trời hằng sống, mọi người. Hiểu không? Bây giờ, mọi
người ở trong sự cầu nguyện.
259 Bây giờ, đây phải không? Anh Banks, anh cứ đưa những
người ấy đi qua. Người nào đó đang đứng trong đây, nếu anh em
muốn.Một trong những người chỉ chỗ ngồi ở đâu? Anh Byrd, thế
thì, anh giúp họ đi qua. Anh Banks, anh đến đây, thế thì, nếu anh
muốn, ở đây.

Chúng ta hãy cầu nguyện.

Chúa Jêsus…[Băng trống—Bt.]…?…
260 Vâng, cứ mang họ đến bây giờ. Cầu xin cho họ được chữa
lành, khi chúng ta đặt tay trên họ!…?…
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Đến ngay phía trước đây nào. Mỗi người trong anh em, hãy
cầu nguyện nào!…?…
261 Nhơn Danh Chúa Jêsus Christ…?…Nhơn Danh Chúa Jêsus
Christ, chúng con đặt tay…?…

Chúng con rất vuimừng…?…[Băng trống—Bt.]…?…
262 Xin chữa lành những người đau ốm và bệnh tật, ở những nơi
khác nhau. Và xin cho họ được phước, Cha ôi, để tôn vinh và làm
vinhhiểnĐứcChúaTrời, nhơnDanhChúa Jêsus Christ. A-men.
263 Bây giờ để chắc chắn…?…[Anh Branham nói với các anh
em—Bt.] Thế thì anh em có thể sẵn sàng, ngay lúc đó không?
Được rồi. Nếu…
264 Xin Chúa ban ơn cho anh, thưa anh. [Một anh em nói,
“Chúa ban phước cho anh. Tôi đến từ Sweet Home, Oregon, Anh
Branham à.”—Bt.] Ồ, từ Oregon. [“Và chúng tôi sẽ gặp anh ở…”]
San Joe. [“San Jose. Chúng tôi đang hướng đến đó.”] Ồ, tuyệt vời.
Đức Chúa Trời ban phước cho anh. Tôi hi vọng—tôi hi vọng rằng
nó sẽ là một trong những buổi nhóm vĩ đại nhất. [“Chúng tôi
biết nó sẽ vậy. Nếu Đức Chúa Trời ở đó, nó phải xảy ra.”] Cảm
ơn—cảm ơn—cảm ơn anh, anh em của tôi. Cầu Chúa ban phước
cho anh.
265 Đây chẳng giống Thiên đàng sao? [Hội chúng nói “A-
men.”—Bt.] Khi anh em nghĩ, rao giảng Phúc âm, và những linh
hồn giơ tay họ lên với Đấng Christ, người đau ốm và khốn khổ
đi qua hàng, những buổi lễ báp-têm, sự thông công, tình anh
em, đó là chỉ—chỉ một chút Thiên đàng rơi xuống dưới đất. Anh
em biết, chúng ta…Tôi cảm thấy giống những gì sứ đồ đã nói lúc
đó, “Thật tốt cho chúng ta được ở đây.” Nếu chúng ta có thể…
Chúng ta không cần gì ngoài một Đền tạm. Nhưng chúng ta ưa
thích được ở đây để hầu việc Đức Chúa Trời.
266 Bây giờ, mỗi một người trong các bạn đi qua hàng này sáng
nay, đã được cầu nguyện cho, chỉ nên nhớ, rằng Đức Chúa Trời
không hề thay đổi đã ban cho tất cả những điều anh em đã nghe
được thực hiện khắp đất nước, và chúng là sự thật, thật đúng
như có thể được. Và hết thảy nhữngmục sư truyền đạo ở đây, và
những gì đã được làm trong chức vụ của họ, những gì đã được
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làm trong chức vụ Chúa đã ban cho tôi, chúng ta đã đứng ở đây
với lòng thành thật, với cả tấm lòng chúng ta, cầu nguyện, đặt tay
trên anh chị em, thật đúng những gì Chúa Jêsus đã phán. “Những
dấu hiệu này sẽ theo sau kẻ tin. Nếu họ đặt tay trên người đau,
người đau sẽ được lành.” Bây giờ nó chỉ…Có một điều duy nhất
để giữ điều đó khỏi xảy ra, đó chỉ vì bạn không tin nó.

267 Chúa Jêsus phán, “Hãy đến cùng Ta, hỡi những ai mệt mỏi
và gánh nặng, Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Kẻ nào muốn,
hãy để người ấy đến.” Bây giờ chỉ có một cách duy nhất cho bạn
bỏ qua điều đó. Lời Đức Chúa Trời là thật. Một cách cho bạn bỏ
qua điều đó, là không đến. Đúng thế không? Đó là cách cho bạn
bỏ lỡ nó.

268 ĐứcChúaTrời phán, “Những dấuhiệunày sẽ theo saunhững
kẻ tin. Nếu họ đặt tay trên kẻ đau, thì kẻ đau sẽ được bình phục.”
Cómột cách duy nhất cho bạn bỏ lỡ điều đó, đó là không tin. Nếu
anh em tin LờiĐức ChúaTrời, Đức ChúaTrời sẽ giữ LờiNgài. Anh
em biết đấy, để…Điều đó sẽ…

269 Đó là điều đầu tiên, trước hết. Đó là cách cầu nguyện cho
người đau. Đi qua họ, đặt tay trên họ, xức dầu cho họ, hay bất
cứ điều gì mà Đức Chúa Trời đã phán, phương cách. Nhưng sau
cùng, vì Đức Chúa Trời cho phép anh em biết rằng Ngài ở giữa
dân sự Ngài, Ngài tỏ ra dấu kỳ và phép lạ. Và, xem đấy, những
dấu kỳ phép lạ đó thuộc về Đức Chúa Trời hằng sống, để làm
những việc mà Ngài thật sự làm. Vậy thì, Ngài tuyệt vời. Há anh
em chẳng nghĩ vậy sao? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.]

270 Bây giờ anh em đang sẵn sàng cho lễ báp-têm, trong đó, vì
lễ—lễ phép têm. Và điều đó sẽ thật nhanh. Còn bây giờ, những ai
chịu phép báp-têm, đàn bà đi vào phòng. Đúng thế không, các bà
ở đằng kia? Các bà ở trên đây, và các ông ở bên này.

271 Trong khi chúng ta chuẩn bị cho lễ báp-têm, tôi muốn đọc
một khúcKinhThánh, trong vài phút kế tiếp. Và chúng ta sẽ có…

272 Tôi biết một số trong anh em tứ chi bị đau đớn, vì đứng lên.
Và nếu anh em có thể chịu đựng lâu hơn một chút, anh em sẽ
thấymột cảnhđẹp khi anh em thấy sự—sựdầmmình trongnước
của những người này.
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273 Tôimuốn đọc vài lời Kinh Thánh lúc này được tìm thấy trong
Sách Công Vụ, chương thứ 2, trong khi họ đang chuẩn bị cho lễ
báp-têm. Tôi nghĩ chỉ có hai hay ba người chịu phép báp-têm; sẽ
khôngmất nhiều thì giờ nhưng chỉ một lát thôi. Và tôi muốn anh
em nghe kỹ bây giờ. Tôi sẽ bắt đầu đọc từ Công Vụ 2, câu 28, bắt
đầu, đọc.

Ngài đã làm cho tôi biết con đường sự sống—những
con đường sự sống (nó ở số nhiều); Ngài cũng sẽ cho tôi
đầy lòng vui mừng trước nhữngmặt Ngài.

Hỡi các người và các anh em, ta thật có thể nói cách tự
do với anh em về tổ Đa-vít, rằng người đã chết và chôn
rồi, và cho đến ngày nay mồ mả người còn ở giữa chúng
ta.

Do đó là một đấng tiên tri,…
274 Bao nhiêu người biết Đa-vít là đấng tiên tri? Chắc chắn vậy.
Ông là người viết thi thiên và là nhà tiên tri.

Do đó là một đấng tiên tri, và sự hiểu biết mà Đức
Chúa Trời đã thề hứa với người, sẽ cho những hậu tự
của người, theo xác thịt, Ngài sẽ khiến Đấng Christ sống
lại để ngồi trên ngai mình;

Thì người đã thấy trước điều này nói trước về sự sống
lại của Đấng Christ, rằng linh hồn Ngài chẳng bị để nơi
âm phủ, cũng không để xác thịt Ngài thấy sự hư nát.

Đức Chúa Jêsus này Đức Chúa Trời đã khiến sống lại, vì
thế chúng ta thảy đều làm chứng về sự đó.

275 Há điều đó dường như không giống ngày nay sao? Chúng ta
là những người làm chứng về những điều này. [Hội chúng nói,
“A-men.”—Bt.] Tôi có thể nói, sáng nay, “Hattie, những người còn
lại của chị, chúng ta là người làmchứng vềnhữngđiềunày.”

Vậy sau khi được đem lên ở bên hữu Đức Chúa Trời,…từ
nơi Cha đã nhận lấy lời hứa về Đức Thánh Linh, thì Ngài
đã đổ ra điều nầy, như các ngươi đương thấy và nghe.

Vì vua Đa-vít chẳng hề lên trời: nhưng chính người đã
nói, CHÚA chẳng phán cùng Chúa tôi rằng, Hãy ngồi bên
hữu ta.



CHỨC VỤ MỚI CỦA TÔI 51

276 Anh em nhớ Chúa nhật vừa qua, chúng ta đã nói về những
nhà tiên tri như thế nào, tất cả họ đều là những người vĩ đại,
họ phải chết như thế nào không? Nhưng Đấng đã đến, Dòng
dõi vua!

…Hãy ngồi bên hữu Ta,

Cho đến chừng nào Ta để kẻ thù nghịch ngươi đặng làm
bệ cho ngươi.

Vậy cả nhà Y-sơ-ra-ên khá biết một cách chắc chắn,
rằng Đức Chúa Trời đã tôn Jêsus này, mà các ngươi…
đã đóng đinh trên thập tự giá, làm Chúa và Đấng Christ.

Bấy giờ khi họ đã nghe điều nầy (rằng Chúa Jêsus là cả
Chúa và Đấng Christ); bấy giờ khi họ đã nghe điều nầy,
thì họ được cảm động trong lòng, bèn hỏi Phi-e-rơ và…
các sứ đồ khác rằng, Thưa các ông và các anh em, chúng
tôi sẽ phải làm chi?

Lúc đó Phi-e-rơ nói cùng họ rằng, Hãy hối cải, và ai nấy
phải nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ chịu phép báp-
têm để được tha tội, rồi các ngươi sẽ được lãnh sự ban
cho của Đức Thánh Linh.

Vì lời hứa thuộc về các ngươi, và con cái các ngươi, và
thuộc về hết thảy mọi người mà ở xa, tức là bao nhiêu
người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ gọi.

Và người lại lấy nhiều lời khác nữa để làm chứng và
giục lòng họ, rằng, Các ngươi khá cứu mình thoát khỏi
giữa vòng gian tà này.

Và họ những kẻ nhận lời ông cách vui mừng đều chịu
phép báp-têm: và trong ngày ấy có độ ba ngàn người thêm
vào với họ.

Và những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ
và trong sự thông công, và…lễ bẻ bánh, và với sự cầu
nguyện.

Và mọi người đều kính sợ: vì có nhiều sự kỳ phép lạ làm
ra bởi các sứ đồ.
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Và những người mà tin đều nhóm lại với nhau, và lấy
mọi vật làm của chung.

…bán hết gia tài điền sản của mình, mà phân phát cho
nhau, tùy sự cần dùng của từng người.

Và họ, ngày nào cũng vậy cứ chuyên tâm thường xuyên
đến đền thờ,…còn ở nhà thì bẻ bánh, dùng bữa chung với
nhau cách vui vẻ và tấm lòng thật thà,

Ngợi khen Đức Chúa Trời, và được đẹp lòng cả dân
chúng. Và mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm
vào hội thánh.

277 Bây giờ chỉ trong khi họ đi xuống nước…Anh em cho tôi biết
khi người đó đến, đi xuống nước.
278 Điều đó anh em có thể biết rằng ân điển không giới hạn trị
vị cùng Đức Chúa Trời, tôi muốn đi trở lại. Tôi thật không thể
giúp đặt điều gì khác vào. Anh em đã biết, hai chàng trai đó,
các con của người phụ nữ đó đã được cứu, Đức Chúa Trời biết
điều đó trước khi tạo dựng thế gian không? Và tên của họ thực
sự đã được ghi vào Sách Sự Sống của Chiên Con trước khi sáng
thế. Kinh Thánh nói điều đó. Và nó chỉ phải thực hiện tới giờ
phút này.
279 Anh em biết, Đức Chúa Trời biết chúng ta đang đứng ở đây,
mười triệu năm trước khi thế gian được tạo dựng không? Anh
em biết, Ngài đã biết chúng ta sẽ đang đứng ở đây, sáng nay. Sự
vô hạn của Đức Chúa Trời đã biết từng con ruồi, từng con muỗi,
mỗi cái nháy mắt của chúng, và chúng sản sinh ra bao nhiêu
mỡ. Trước khi thế gian từng được hình thành, Đức Chúa Trời
đã biết nó.
280 Vậy thì, anh em nói, “Ồ, nếu Ngài biết điều đó, thế thì tại sao
anh giảng?”
281 Đó là Đức Chúa Trời, một phần thuộc về chương trình của
Đức Chúa Trời. Sự giảng đạo là chương trình của Ngài. Khi Ngài
ngước nhìn các sứ đồ…Ngài ngước nhìn mùa gặt. Ngài phán,
“Mùa gặt đã chín, song con gặt thì ít. Hãy cầu xin Chúa mùa gặt,
để ngài sẽ sai con gặt đến trong mùa gặt của Ngài.” Bao nhiêu
người nhớ điều đó? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Vậy thì, tại
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sao họ phải cầu nguyện để Chúa mùa gặt, sai con gặt đến trong
mùa của Ngài, nếu Chúa mùa gặt đang đứng đấy, biết điều đó sẽ
được thực hiện? Tại sao? Đức Chúa Trời phải sắp đặt điều đó, để
Ngài…Bây giờ hãy nghe điều này. Đức Chúa Trời đã sắp đặt nó,
đến nỗi chương trình của Ngài không thể hoạt động mà không
có bạn và tôi. Và chừng nào chúng ta không làm những gì Đức
Chúa Trời dẫn dắt chúng ta làm, thì chúng ta đang làm tê liệt
chương trình của Ngài. Nhưng khi Hội thánh hoạt động bằng sự
xức dầu của Đức Thánh Linh, thì chúng ta ở trong ý chỉ của Đức
Chúa Trời, đang thực hiện chương trình của Ngài. Ồ! Ngay khi
tôi từ California trở về, ý Chúa…
282 Những gì Đền tạm Branham cần là một sự phục hưng. A-
men. Họ cần sự phục hưng và đầy dẫy Đức Thánh Linh. Bây giờ
đó là nhu cầu lớn lao của đền tạm này. Một số người tốt nhất
trên thế giới đến đây, nhưng những gì họ cần là phép báp-têm
bằng Đức Thánh Linh. Tôi cảm thấy điều đó, có thể kể về điều đó.
Và ngay khi chúng tôi trở về, nếu ý Chúa, chúng ta sẽ có một sự
phục hưng cho chínhmục đích đó, để những thành viên của đền
tạm này, nơi dân sự đang tìm kiếm Đức Thánh Linh, có thể đến,
nhận lãnh sự giáo huấn vàmọi việc khác. Những buổi nhóm cầu
nguyện ở đây, để nhận lãnh Đức Thánh Linh, để hội thánh có thể
trở lại trong ý muốn của Đức Chúa Trời, và tiếp tục tiến lên với
chương trình củaĐức Chúa Trời, khi nó tiếp tục hoạt động.

Cầu Chúa ban phước cho anh em. Tôi tin bây giờ họ đã sẵn
sàng ở hồ.
283 Anh em đảm nhận điều này, và rồi tôi sẽ đi vào trong đó và
cầu nguyện cho họ…?… 
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