
CÓ ĐIỀU GÌ HẤP

DẪN Ở TRÊN NÚI?

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

Chúng ta hãy cúi đầu giờ nầy.

Lạy Cha là Đức Chúa Trời, đó là lời cầu nguyện chân thành
của chúng con tối nay, thấy tất cả điều Cha đang làm cho dân sự
trong thời đại này. Và chúng con cầu xin Cha, Chúa ôi, xin cho
chúng con chỉ tin, chỉ tin Lời là Lẽ thật, Lời được chép đã được
bày tỏ cho chúng con. Xin nhậmnhững lời này, Cha ơi.
2 Bây giờ tối nay chúng con muốn cảm ơn Cha vì sự—sự Sáng
mà Ngài đã chiếu soi trên lời Kinh Thánh cho chúng con sáng
nay. Và chúng con cầu nguyện tối nay, Chúa ơi, trong hàng người
xin cầunguyện đó, Chúa sẽ chứng thực LờiNgài là Lẽ thật.
3 Chúng con cầu xin cho tất cả các giáo hội và các hội chúng
đangnhómhọpxungquanhnhững—những—nhữngmi-crô nhỏ
ở khắp nơi, từ đất nước,mọi con đường đến Bờ biển phía Tây, lên
trên núi Arizona, xuống dưới đồng bằng Texas, con đường vào
Bờ biểnmiền Đông, khắp cả đất nước, Chúa ơi, nơi nào họ nhóm
nhau lại. Nhiều múi giờ chúng con chia ra khác nhau, nhưng,
Chúa ơi, chúng con nhóm lại như một khối, các tín hữu, đang
chờ đợi sự Đến của Đấng Mê-si. Chúng con nguyện xin, lạy Cha
Thiên thượng, để Cha sẽ sai Đấng ấy đến sớm vì Hội thánh Ngài.
Chúng con cầu xin trong DanhNgài. A-men.
4 Xin mời anh chị em ngồi. Chào mừng hết thảy anh chị em
Cơ-đốc ở đây tối hôm nay. Tôi xin lỗi vì chúng ta vẫn chật cứng
và đông nghẹt đến nỗi hầu như khó thở. Thậm chí các máy điều
hòa, như nó đang điều hòa không khí, hoạt động không có hiệu
quả lắm, quá nhiều người. Nếu không phải với một nhà thờ bình
thường đầy người, những chiếc máy lạnh đó có thể làm anh chị
emđông lạnh. Nhưng bây giờmỗi người đã cómột cái quạt, đang
quạt, cònmáyđiềuhòa làmmát được chừngnào tốt chừngnấy.
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5 Chúng tôi gửi lời chào từ những tiểu bang nằm dọc theo Bờ
biển miền Đông đến bờ biển miền Tây, đến tất cả những người
bạn của chúng ta trong Đấng Christ, là những người đang lắng
nghe. Chúng tôi gửi lời chào thăm đến San Jose, Anh Borders,
nhóm anh em ở trên ấy. Chúng tôi gửi lời chào đến vùng núi,
Prescott, Arizona, đến Anh Leo Mercier và nhóm của anh ở trên
đó đang chờ đợi sự Đến của Chúa. Chúng tôi gửi lời chào đến các
anh em tại Tucson, đang nhóm lại tối nay, đang chờ đợi sự Đến
của Chúa. Xuống vùng Houston, Texas, với những ai đang chờ
đợi sự Đến của Chúa. Lên Chicago, với những ai đang chờ đợi
sự Tái lâm của Chúa. Lên các tiểu bang dọc theo Bờ biển miền
Đông, NewYork và Connecticut, và nhóm lớn ở trên đó, đang chờ
đợi sự Đến của Chúa. Chúng ta không có chỗ ở đây cho họ ngồi,
vì vậy chúng ta phải gửi Lời cho họ qua—qua phương tiện điện
thoại. Chúng tôi gửi lời chào đến Anh Junior Jackson tối nay, và
nhóm của anh dưới Clarksville. Anh Ruddell, trên phố sáu mươi
hai, và nhóm của anh, đang chờ đợi sự Đến của Chúa. Và chúng
ta nhóm lại ở đây tối hôm nay tại hội thánh nhà, đền tạm này,
chờ đợi sự Đến của Chúa.

6 Và bây giờ, nhiều người trong anh chị em có lẽ đã không có
mặt vào các buổi nhóm sáng nay. Nhưng tôi tin rằng mọi người,
mà đã không có mặt, sẽ đặt mua cuốn băng đó, vì tôi tin rằng đó
là Sứ điệp trực tiếp nhất cho hội thánh kể từ—từ Sứ điệp Thưa
Quý Vị, Mấy Giờ Rồi? Tôi cảm nhận sự xức dầu của Thánh Linh,
cảm thấy được dẫn dắt để nói những điều tôi đã nói. Nó dài,
nhưng tuy nhiên tôi cảm thấy được dẫn dắt để làm điều đó. Và
tôi nghĩ Chúa, bởi Lời Ngài, đã bày tỏ rằng thời đại gì chúng ta
đang sống. Và làm cho chắc chắn để chúng ta hiểu những sự
mầu nhiệm này mà đang xảy ra. Anh chị em biết, Kinh Thánh
dạy, “Người khôn ngoan sẽ hiểu.”

7 Nhưng các nước và dân chúng sẽ trở nên “yếu đuối hơn và
khôn ngoan hơn.” Thiết nghĩ, hiện tại người Mỹ trung bình ở
tuổi trung niên, khoảng haimươi tuổi, yếu đuối hơn nhưng khôn
ngoan hơn. Người ta đã không có nhữngmáy bay phản lực trong
thời của họ, và—và những đầu đạn nguyên tử, nhưng họ đã sống
lâu hơn. Chúng ta trở nên yếu đuối hơn và khôn ngoan hơn, và
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sự khôn ngoan riêng của chúng ta là điều sẽ hủy diệt chúng ta.
Chúng ta sẽ tự hủy diệt mình. Đức Chúa Trời sẽ không hủy diệt
chúng ta; sự khôn ngoan của chúng ta sẽ hủy diệt chúng ta. Nó
luôn xảy ra cách đó, và nó cũng sẽ lại diễn ra.
8 Bây giờ, ý Chúa, sáng Chúa nhật tới, không biết bây giờ tôi
sẽ nói điều gì, nhưng tôi tin rằng Chúa, nếu Chúa cho chúng ta
còn sống và không có gì xảy ra, và đó là ý Ngài, chúng ta sẽ nói
Sứ điệp khác vào sáng Chúa nhật tới, có cầu nguyện cho người
bệnh vào tối Chúa nhật sắp đến. Rồi đến phần tôi trở về nhà để
đến Arizona, đưa gia đình tôi trở về để con cái có thể đăng ký
nhập học. Rồi anh chị em sẽ được… Chúng tôi sẽ thông báo cho
anh chị em biết, ngay khi có thể được, về những buổi nhóm khi
chúng được định rõ, hoặc những thì giờ mà chúng ta… những
chỗ mà chúng ta muốn đến. Vậy, xin Đức Chúa Trời ban phước
cho hết thảy anh chị em.
9 Bây giờ tối nay, biết rằng… Tôi bắt đầu trễ mười lăm phút,
tám giờ kémmười lăm tại Jeffersonville; và khoảng chín giờ kém
mười lăm tại Bờ biển phía Đông, và rồi khoảng năm giờ tại Bờ
biển phía Tây. Vì vậy lúc này chúng ta ở đây mặt trời gần lặn. Và
tôi muốn nói chuyện với anh chị em chỉmột buổi nhóm ngắn, cố
gắng tìm thấy sự xức dầu của Thánh Linh, và rồi gọi hàng người
xin cầu nguyện chữa lành.
10 Và tôi muốn hội chúng ở đây, cũng như hội chúng nhóm tại
những nơi khác, thấy người nào đó, anh emnào đó được xức dầu
bởi Thánh Linh; và khi chúng ta bắt đầu cầu nguyện cho người
đau, họ đi đến đặt tay lên những người ấy trong hội chúng của
anh chị em. Nên nhớ, Đức Chúa Trời là Đấng có mặt mọi nơi;
Ngài ở mọi nơi. Vậy, dưới Texas, qua California, lên Arizona, bất
cứ nơi nào anh chị em đang ở, đặt tay lên những người đau khi
chúng ta bắt đầu cầu nguyện cho người đau. Và tôi tin chắc Đức
Chúa Trời sẽ nghe và nhậm lời cầu xin.
11 Điều lạ là, tối Chúa nhật vừa rồi, sự xức dầu đang diễn ra, và
Chúa Thánh Linh… Đúng là một điều kỳ diệu. Tôi đã không có
một—một hàng người đau xếp hàng sau giờ giảng để chờ tôi nói
ra ẩn tình của họ trong nhiều tháng qua, kể từ khi tôi ở đây lần
nọ. Và rồi đi lên đó dưới một lời hứa… Anh chị em không biết
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điều gì Ngài sẽ làm. Anh chị em không thể nói Ngài sẽ làm điều
đó. Anh chị em cứ đi lên đó và chờ đợi. Ngài là chúa tể. Ngài làm
những gì Ngài muốn. Nhưng cứ đứng ở đó và chờ đợi để thấy
điều Ngài sẽ làm, rồi cảm thấy Nó xâm chiếm qua anh chị em
như thế.
12 Và lúc kết thúc buổi—buổi nhóm, không biết đó là ai, nhưng
có một—một người ở đâu đó trong hàng cầu nguyện mà cao, và
hói đầu, và ông là người đau rất nặng.
13 Rồi ngay lúc cuối cùng, có một người xuất hiện ở đây trên
bục này, và đầu gục xuống, trông có vẻ như đang đau đớn, ôm
bụng. Và tôi nghĩ đó phải là người đầu tiên hoặc người thứ hai,
hay lúc nào đó mà tôi đã cầu nguyện cho ông, bởi vì ông bị hói
và đang gục đầu xuống; một người đàn ông to lớn, khom người
xuống. Nhưng tôi nhìn quanh và thấy một quý ông đang ngồi
ngoài kia, nhưng ông đang vui mừng. Tôi nghĩ, “Nó ở đâu nhỉ?”
Tôi không thể xác định nó ở chỗ nào. Tôi có thể cảm nhận nó và
nhìn thấy người đàn ông ở trướcmặt tôi.

Tôi cảm thấy điều đó xoay quanh lối này và đang đến từ phía
sau. Tôi nhìn Anh Neville và hai người này đang ngồi đây, không
phải họ. Tôi nói, “Người đàn ông ở bên trong hồ báp-têm sau
kia.” Và anh chị em biết đó là ai không? Anh Shepherd. Lý do tôi
không thể nhận ra anh ấy, là do anh đang ở phía sau đó cúi đầu,
cầu nguyện.
14 Anhấynghĩmình sẽ chết, suy nghĩ đó đã có từ vài tuần trước.
Vợ anh bảo anh đi mua một đôi giày mới, và anh nói, “Anh sẽ
không cần nó đâu. Anh sẽ không ở đây lâu.”
15 Và anh đã gặp tôi một ngày kia trong… ở trong sân trên đó,
nhà AnhWood, la lớn và ca ngợi Chúa. Nói, “Tôi đang ăn thịt heo
muối, trứng, cà chua, bất cứ thứ gì tôi muốn.”
16 Anh bỏ chỗ ngồi của mình một cách khiêm tốn, ra phía sau
ngoài lối kia, và cầu nguyện. Đấy, anh chị em không cần thẻ cầu
nguyện, anh chị em chỉ cần đức tin thôi. Hiểu không?

Vậy thì, tôi không biết anh ta đã được chữa lành hay không,
tôi chỉ nói, “Một—một người, đang cầu nguyện, anh ấy có điều
gì không ổn.” Tôi nghĩ Nó gọi những gì điều đó có, “Đau dạ dày,
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và đang cầu nguyện phía sau đây. Chúa Jêsus làm cho anh khỏe
mạnh.” Vậy thì, đó là tất cả những gì tôi có thể nói. Nan đề mà
anh đang cầu nguyện. Tôi có thể biết điều đó, nhưng điều gì xảy
ra thì tôi không biết. Hiểu không?
17 Nhưng khi anh chị em nghe Nó đến lại, thì mọi người hãy
thức tỉnh, khi có Tiếng đó nói, “CHÚA PHÁN NHƯ VẦY,” đấy, đó
không phải là tôi đang nói lúc ấy nữa; chính là Ngài.
18 Nhưng tôi luôn luônnói, “Chúa Jêsus Christ đã chữa lành anh
chị em,” điều đó hoàn toàn là Sự thật. “Ngài đã vì tội lỗi chúng
ta mà bị vết, bởi lằn roi Ngài chúng ta được lành bịnh.” Hiểu
không? Hiểu không?
19 Nhưng khi Nó đến, “CHÚA PHÁN NHƯ VẦY,” và bảo anh chị
em những gì phải làm và điều gì sẽ xảy ra, hãy theo dõi điều đó,
nó sẽ xảy ra cách ấy.
20 Nhưng khi tôi nói, “Chúa Jêsus Christ chữa lành anh chị em
và khiến anh chị em được khỏe mạnh,” anh chị em hãy tin điều
đó, bởi vì Ngài đã phán điều đó rồi. Tôi chỉ đang lặp lại những gì
Ngài đã phán mà thôi.
21 Và khải tượng chỉ là sự lặp lại những gì Ngài đã bày tỏ. Anh
chị em hiểu không?
22 Bây giờ xin chúng ta đi nhanh và đi ngay vào Lời, bởi vì tôi
biết rằng nhiều người trong anh chị em ở đây, đã vượt nhiều
dặmđường dài để đi lại tối nay. Tôi cầu xin Đức Chúa Trời sẽ ban
phước cho anh chị em, giúp đỡ anh chị em và bảo vệ anh chị em
dọc đường đi. Và giờ này tối hôm nay tôi muốn trở lại với Thánh
Ma-thi-ơ, chương thứ 21, và câu 1 đến 11, trong Thánh Ma-thi-ơ.
Và, bây giờ, nếu anh chị em không có Kinh Thánh của mình, hay
muốn ghi xuống những câuKinh Thánhnày, cũng được.
23 Và bây giờ với anh chị em mà chưa bao giờ nghe Sứ điệp
sáng hôm nay, và anh chị em có máy ghi âm; chúng tôi không
bao giờ nài xin, bán những cuốn băng ghi âm. Chúng tôi không
hề gạ gẫm, bán bất cứ thứ gì. Đôi khi trong một buổi nhóm lớn
người ta sẽ thông báo họ cómột số sách ở đàng sau đó; chúng tôi
không làm điều gì từ những việc đó. Anh Vayle là tác giả. Những
băng ghi âm, người hoạt động kinh doanh băng ghi âm sẽ nói
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với anh chị em, chúng tôi không làm băng ghi âm vì tiền. Chúng
tôi không… Không phải là “những cuốn băng ghi âm”; đó là Sứ
điệp. Và khimột người suy nghĩ đó là tiền bạc, người ấy sẽ không
làm những cuốn băng đó nữa. Đúng thế. Tôi đang hỏi về nó, tôi
nghĩ những cuốn băng của chúng tôi bán khoảng, dưới năm đô-
la, hay gần như thế, ba đến năm đô, hay gần như thế. Nói gì? Ba;
và bốn, cho những cuốn băng lớn, dài.

24 Vàmộtmục sư nào đó, tôi hỏi vềmột trong những cuốn băng
ghi âm của ông, và nó có giá chín đô-la, khoảng hai mươi hay ba
mươi phút, với một sứ điệp.

25 Vì vậy tôi thấy Anh Sothmann của chúng ta phía sau đó
không phải đang trở nên giàu có, bất cứ ai trong số họ, với những
băng ghi âm này mà họ—họ đang sản xuất ra. Đấy, họ chỉ bán
vừa đủ vốn thôi. Không thể đòi hỏi họ làm những băng ghi âm
cho không, bởi vì họ phải mua những cuốn băng và mọi thứ
khác. Và máy móc rất đắt tiền, phí tổn khoảng mười ngàn đô-la
để bắt đầu, dựng lênmột chỗ làmnhững cuốn băng đó.

26 Bây giờ, tôi hiểu chẳng bao lâu tôi… đã thông báo điều đó cho
đến lúc này. Nhưng cómột cuốn băng nghe lại. Mỗi người chúng
tôi rất thường… ban trị sự, tôi không liên quan gì với việc đó.
Thậm chí tôi không… chưa bao giờ họp buổi nào. Cũng không—
cũng không tán thành hay phản đối điều gì. Họ chỉ thu lại vốn
của họ; ban quản trị quyết định ai là người tiếp theo làm băng,
và họ sẽ gửi cho người ấy một lá thư. Đó là tất cả những gì tôi
được biết về điều đó. Họ lo điều đó, bởi vì tôi thậm chí không thể
dâng con trẻ, hay làm phép báp-têm, vì vậy, huống gì lo những
cuốn băng ghi âm đó.

27 Vì vậy tôi đã suy nghĩ đến Sứ điệp này, đó là Thần Lực thứ Ba
ấy, và đó là điềumà tôi phải trung thành và tôn kính.

28 Ma-thi-ơ 21:1 đến 11. Tôi đã nói điều đó để anh chị em có thể
xem…hay lật đến những lời Kinh Thánh.

Vừa khi… Vừa khi họ gần đến thành Giê-ru-sa-lem, và
đã tới thành Bê-pha-giê, bên núi Ô-li-ve rồi, … thì Chúa
Jêsus sai hai môn đồ của Ngài,
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Mà phán rằng: Hãy đi đến làng ở trước mặt các ngươi,
tức thì sẽ gặp một con lừa cái bị cột, với một con lừa con;
hãy mở ra và dắt đến cho Ta.

Nếu có ai nói chi với các ngươi, các ngươi hãy trả lời
rằng, Chúa cần dùng chúng; tức thì họ sẽ gửi lừa đi.

Vả, điều ấy xảy ra để cho ứng nghiệm lời của đấng tiên
tri rằng:

Hãy nói với các con gái thành Si-ôn rằng: Nầy, Vua
ngươi đến cùng ngươi, nhu mì, … cỡi lừa và lừa con, là
con của lừa cái mang ách.

Cácmôn đồ bèn đi, và làm y theo lời Đức Chúa Jêsus đã
dạy.

Và họ dắt lừa—lừa cái, và lừa con, trải áo mình trên
lưng lừa, và nâng Ngài cỡi lên.

Bấy giờ phần nhiều trong đám dân đông trải áo mình
trên đường; và những kẻ khác chặt nhánh cây mà rải ra
giữa đường.

Đoàn dân đi trước và theo sau, đều kêu lên rằng: Hô-sa-
na con vua Đa-vít! Đáng khen ngợi cho Đấng nhân Danh
Chúa mà đến! Hô-sa-na ở trên nơi rất cao.

Khi Ngài đã vào thành Giê-ru-sa-lem, thì cả thành đều
xôn xao, nói rằng: Người nầy là ai?

Dân chúng trả lời rằng: Ấy là Đấng tiên tri Jêsus ở thành
Na-xa-rét, xứ Ga-li-lê.

29 Bây giờ nếu tôi muốn lấy một chủ đề từ đó, trong khoảng ba
mươi phút trước khi hàng người xin cầu nguyện chữa lành bắt
đầu, tôi muốn lấy đề tài cho phân đoạn này: Có Điều Gì Hấp Dẫn
Ở Trên Núi?
30 Bấy giờ, ấy là một ngày rất căng thẳng, mệt mỏi, và một ngày
không bình thường. Chúng ta thấy Chúa Jêsus ở đây đi lên Giê-
ru-sa-lem, sẵn sàng để dự lễ Vượt qua. Và lễ Vượt qua là lễ chiên
con bị giết, và huyết được rảy trên nắp thi ân để—để chuộc tội
cho—cho dân sự. Và Ngài đã đi từ Bê-pha-giê lên đỉnh Núi Ô-li-
ve, nơi đó nhìn xuống ngọn đồi nhỏ nơi mà thành Giê-ru-sa-lem
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được xây dựng. Và khi Ngài nhìn, và biết rằng sự thămviếng cuối
cùng của Ngài đã đến.

31 Đây là lúc mà khi Ngài sẽ chịu nộp vào tay những con người
tội lỗi và họ sẽ giết Ngài. Ngài sẽ chết với cái chết khủng khiếp
nhất từng bị chết bằng con người xác thịt, và bị chôn. Ngài sẽ
bị phản bội bởi môn đồ của Chính Ngài, người nào đó trong họ
đang đứng ngay với Ngài. Và Ngài, là Đức Chúa Trời, biết điều gì
trong lòng họ, và biết từ khi buổi ban đầu ai sẽ phản bội Ngài. Và
biết người đó đã ở với Ngài người mà ngồi ngay bên cạnh Ngài
và đếm tiền củaNgài cho Ngài, và vân vân, biết người đó sẽ phản
Ngài. Và biết rằng một thập tự giá độc ác của người La-mã chờ
đợi Ngài ngoài kia. Ngài biết rằng nước Ngài trong thân thể Ngài
và Huyết trong thân thể Ngài sẽ bị phân rẽ ra, và rằng Huyết sẽ
rơi xuống từ trán Ngài, những giọt to lớn giống nhưmồ hôi. Ngài
biết trước tất cả những điều đó ở trước Ngài. Và Ngài đứng trên
núi, nhìn hướng về Giê-ru-sa-lem.

32 Dân chúng thời đó, điều… điều mà họ gọi thời đó, “tầng lớp
sùng đạo tự cho mình tốt hơn,” ghét Ngài. Những nhà hội thời
đó đã ghét Ngài và tố cáo Ngài, và tố cáo tất cả những người đã
nghe Ngài. Và nếu người ta đã đi đến tham dự những chiến dịch
của Ngài, họ lập tức bị dứt phép thông công của giáo hội. Không
lạ gì Kinh Thánh đã nói, “Ngài đã đến trong xứ của Chính Ngài,
song dân của Chính Ngài chẳng hề nhận lấy Ngài.” Những người
mà đáng ra phải yêu mến Ngài, những người mà nên sống cho
Ngài, lại là những kẻ thù ghét cay, ghét đắngNgài.

33 Và Ngài đã lập nên một nhóm nhỏ từ đám người nghèo,
những người đánh cá, người thu thuế, người ít học. Kinh Thánh
nóimột số trong họ là nhữngngười “dốt nát, ít học.”Một số người
không thể ký tên của mình. Ngài không bao giờ đến các nhà hội
để tìm người của Ngài.

34 Ngài không bao giờ đồng ý với bất cứ ai trong những người
lãnh đạo nhà hội. Và, bên cạnh đó, Ngài theo chính khuynh
hướng của một tiên tri. Ngài lên án mọi việc họ đã làm, như
những tiên tri đến trước Ngài đã làm; bởi vì họ một phần của
Lời, và Ngài là Lời trong sự trọn vẹn của Nó.
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35 Nhưng giữa tất cả điều đó, quamọi thời đại vàmọi tiên tri đã
sống và ắt hẳn có, sẽ có một số người nào đó được định trước để
nghe Sứ điệp ấy, và họ sẽ đi theo Nó. Những người đó không để ý
đến đám đông. Họ không để ý đến lời chỉ trích của kẻ không tin.
Họ—họ không tranh cãi với những người ấy. Họ có một việc để
làm, đó là tin và nhận lấy từng chút của Nó như họ có thể, thâm
nhập vào Lời nhưMa-ry người đã ngồi nơi chânChúa Jêsus.
36 Còn Ma-thê chuẩn bị bữa tối cho Ngài, và Chúa Jêsus phán
với bà, “Nhưng, hỡi Ma-thê, ngươi bối rối về nhiều việc của đời
sống, nhưng Ma-ry đã tìm những việc tốt hơn,” đấy, những việc
của Sự sống Đời đời.
37 Vậy thì, chúng ta thấy rằng nhiều người đã hiểu… Họ không
có tác phẩm văn học như chúng ta có ngày nay, họ không có ti-
vi hay điện thoại, hoặc bất cứ thứ gì, trong thời đó, nhưng hầu
như đã có một sự tranh cãi xung quanh việc Ngài sẽ có mặt ở lễ
Vượt qua. Vì nhiều người, có tâm trí thuộc linh, biết rằng Ngài là
Chiên Con lễ Vượt qua, bởi vì Ngài đã nói với họ những việc sẽ
xảy ra rồi.
38 Và rồi, dĩ nhiên, biết rằng Ngài sẽ ở đó, và yêumến Ngài theo
cách họ đã làm, họ chờ đợi Ngài. Có một đám đông mà có thể
đang chen lấn, xô đẩy từ cửa này đến cửa khác, nhìn chăm chú
trên mọi con đường, vì họ biết rằng một trong các giờ Ngài sẽ
xuất hiện. Họ theo dõi.
39 Những người khác tự hỏi điều gì khiến cho những người này
chạy từ cửa này đến cửa kia. “Điều gì hẫp dẫn?”
40 Và họ nhìn lối này và nhìn lối kia, cố tìm ra. Trông giống như
họđang trôngđợi điều gì đó, với sựmongđợi điều gì đó sẽ xảy ra.
41 Ồ, thật tôi muốn thay đổi đề tài của tôi trongmột vài phút và
nói điều này, rằng đó là vấn đề ngày hôm nay. Dân chúng đang
trông chờ Ngài đến với một sự chuẩn bị và những mong đợi lớn.
Chúng ta có thể cảm nhận điều đó, sự thúc bách. Và họ đang tìm
kiếm, theo dõi từng biến động và từng dấu hiệu, so sánh nó với
Kinh Thánh.
42 Và khi họ thấy tất cả những điều đó được báo trước về Ngài,
đúng vào thời cuối cùng, họ biết sự cuối cùng đã gần. Họ muốn
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được ở đó, để họ theo dõi. Phần của những đám đông là vì Ngài,
trong số ít người. Số khác chống đối Ngài, chiếmđa số, chínmươi
phần trăm là chống lại Ngài.
43 Và điều đó gần như là cách xảy ra ngày nay trong những
đám đông tôn giáo, khi nó thật sự đến với Lời và Đấng Christ, có
khoảng một phần trăm sẽ tin nhận Lời. Phần khác không muốn
để ý đến Nó, cho dù những gì đã được làm, họ bỏ qua hầu như
đùa cợt hay đóng sầm cửa lại với Nó. Gần như vậy. Thời gian,
không làmsựviệc thayđổimấy, lịch sử cứ lặp lại chukỳ củanó.
44 Ồ, chúng ta thấy điều đó đưa đến sự căng thẳng thần kinh.
Nó phải vậy. Nó phải làm điều đó. Họ chờ đợi, họ tự hỏi Ngài sẽ
làm gì khi Ngài đến đó. Họ muốn được ở đó để hiểu được bất cứ
điều gì Ngài đã làm. Họ cần Nó. Họ muốn thấy Nó. Họ tin Ngài.
Những người khác đã nghe Ngài đến, và họ đi lên đó để cười
nhạo Ngài. Vì thế sau hết thảy trạng thái tỉnh thức căng thẳng,
một ngày rất bất thường, một khoảng thời gian rất bất thường,
các giáo hội đang ngủ, thần kinh của dân sự đã ở trên bờ vực, có
rất nhiều người ở đó, và rồi sự việc đã xảy ra!
45 Trên đỉnh Núi Ô-li-ve xuất hiện một con lừa nhỏ, màu trắng
đang bước đến, nó đang bước xuống đồi, với một nhóm người
la hét cuồng nhiệt, kéo ra những nhánh cây cọ, quăng áo xống
xuống đường, kêu lên rằng, “Đáng khen ngợi Con vua Đa-vít đến
trong Danh Chúa!” Con… con lừa nhỏ này, Người cỡi trên nó
không ai khác hơn là Đấng Mê-si được xức dầu của Đức Chúa
Trời ở thời đại ấy.
46 Đức Chúa Trời, thế thì, Ngài đang làm gì? Có điều gì hấp dẫn
trên ngọn đồi kia? Đó là lúc Chúa đang làm nên lịch sử, và Chúa
làm ứng nghiệm lời tiên tri. Và điều đó luôn luôn tạo nên sự hấp
dẫn. Nó mang lại mọi sự chỉ trích, những chim kên kên (trong
Sứ điệp sáng nay), và những chim ưng cũng vậy. Hiểu không?
Họ đến với nhau để thấy điều gì sẽ diễn ra. Một số đến vì sự tò
mò, một số đến để tìm bắt lỗi, số khác đến để chỉ trích. Có tất cả
các hạng người họp lại với nhau, như chúng ta đã nói sáng hôm
nay: kẻ tin, kẻ giả bộ tin, và những kẻ không tin. Điều gì xảy ra
trên núi? Lời tiên tri đang được ứng nghiệm. Bây giờ chúng ta sẽ
thấy điều gì xảy ra.
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47 Bây giờ, trong Sách Xa-cha-ri, trong chương thứ 9 và câu thứ
9. Xa-cha-ri, một trong những tiên tri, đã nói trong Thánh Linh,
nói điều này.

Hỡi các con gái Si-ôn, hãy mừng rỡ cả thể! Hỡi các con
gái Giê-ru-sa-lem, hãy trổi tiếng reo vui! Nầy, Vua ngươi
đến cùng ngươi, Ngài là công bình, … ban sự cứu rỗi, nhu
mì, và cỡi lừa, trên lừa con, tức là con của lừa cái.

48 Vậy thì, có việc gì với những thầy thông giáo kia? Việc gì xảy
ra với những thầy tế lễ kia? Việc gì xảy ra với những người sùng
đạo kia? Điều này được chép trước khi sự việc xảy ra bốn trăm
támmươi bảy năm, bởimột tiên tri được chứng thực, nó đã được
đặt trong những lời được chép và được gọi là Kinh Thánh, những
cuộn giấy da Cựu Ước. Tại sao họ không thể nhìn thấy lời tiên tri
được ứng nghiệm? Cùng lý do họ không thể thấy nó ngày nay.
Họ đã lấy Lời của Đức Chúa Trời và làm cho Nó trở nên không có
hiệu quả đối với dân sự, bởi sự dạy dỗ (theo truyền thống) theo
Giáo lý truyền thống của con người.

49 Và nếu thầy thông giáo, các thầy giảng, các mục sư truyền
đạo, người thuộc linh (gọi như vậy), những người được xức dầu,
chỉ đọc Kinh Thánh, họ sẽ không thắcmắc điều gì đang xảy ra, họ
sẽ không biết điều Đó là gì. Đức Chúa Trời đang làm ứng nghiệm
Lời Ngài!

50 Lịch sử đang được làm nên, lời tiên tri đang được ứng
nghiệm. Sự cứu rỗi cho thế gian đã đến, ngày kỳ diệu mà tất
cả đấng tiên tri hân hoan mong đợi. Tất cả những người ở trong
mồmảmong đợi ngày đó (chà, hãy suy nghĩ về nó), tất cả những
người đã chết, tất cả công bình của huyết những người tử vì đạo
và các đấng tiên tri.

51 Mà, Ngài đã la lớn, “Giê-ru-sa-lem, Hỡi Giê-ru-sa-lem, ngươi
némđá các đấng tiên trimà Ta sai đến cùng ngươi, và giết những
người công bình, bao nhiêu lần Ta muốn nhóm họp các ngươi
như gà mái, túc con mình lại ấp, nhưng mà các ngươi chẳng
khứng. Nhưng lúc này giờ ngươi đã đến.”

52 Mọi người ở trong mồ mả, Áp-ra-ham, Y-sác, Gia-cốp, tất cả
những đấng tiên tri, đangmong đợi giờ phút này.
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53 Và giáo hội bị mù với Nó. “Ai gây nên sự ồn ào này? Người
đó là Ai?” Họ có lần nói, “Há chẳng phải đó là con trai người thợ
mộc ở trên đây sao? Chúng ta biết Người ấy. Người có sự khôn
ngoan này từ đâu? Sao, chúng ta không thấy Người liên hệ với
trường học nào của chúng ta. Chúng ta không biết Người từng
học từ sách nào. Ấy là Ai?”

54 Ngài là câu trả lời cho lời tiên tri của đấng tiên tri. Ở đây Ngài
đến, cỡi trên lừa con của lừa cái. Thật hấp dẫn làm sao! Đức Chúa
Trời đang làm ứng nghiệm Lời hứa của Ngài, giờ phút đã được
mong đợi từ bốn ngàn năm. Trong Sáng thế ký, chương 3 và câu
thứ 15, Đức Chúa Trời đã tiên báo, “Dòng dõi của người nữ sẽ
giày đạp đầu mầy, còn mầy sẽ cắn gót chân người,” lời tiên tri
đó được truyền lại qua Kinh Thánh đã tiên báo trước về Người
này đến.

55 Và ở đây mới đây có một tiên tri đã đứng giữa họ, đó là một
tiên tri được công nhận, Xa-cha-ri, và ông đã nói rằng, “Hỡi các
con gái Giê-ru-sa-lem và các con gái Si-ôn, hãy trổi tiếng reo vui,
la lớn, kêu lên, vì Vua ngươi đến cùng ngươi, nhu mì và hèn hạ
và khiêmnhường, cỡi trên con của lừa cái.”

56 Và ở đây những người đó đã đọc Kinh Thánh ấy, ngày này
sang ngày kia, nhìn thấy Ngài cỡi lừa đi đến, và kêu lên, “Người
này là ai?” Hiểu không? Đức Chúa Trời làm ứng nghiệm Lời Ngài
với những người đáng lẽ ra nên biết Nó là gì, nhưng họ đã không
biết Nó.

57 Khi Đức Chúa Trời làm ứng nghiệm Lời Ngài, Nó luôn luôn
gây nên sự hấp dẫn, luôn luôn vậy. Gây sự hấp dẫn, vì Nó là điều
bất thường. Thật khác thường, khiNgài làmứngnghiệmLờiNgài
với khuynh hướng hiện đại của thời đó, bởi vì khuynh hướng
con người hiện đại của thời ấy không tin điều Đó. Họ đi theo
cách riêng của mình.

58 Bây giờ, chúng ta thấy, và chúng ta hãy trở lại với Kinh Thánh
và xem xét một số biến cố bất thường khác, chỉ trong vài phút
nữa, khi Đức Chúa Trời làm ứng nghiệm lời tiên tri của Ngài.
Khi Đức Chúa Trời phán ra điều gì, thì Ngài sẽ thực hiện điều đó.
Tất cả trời đất sẽ qua đi, nhưng Lời ấy có thể không bao giờ qua
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đi. Vì vậy Nó thường làm nên một khung cảnh, một khung cảnh
bất thường.
59 Để ý thật buồn cười làm sao Lời Đức Chúa Trời cho một—
một dân mà lẽ ra họ phải tin Nó, tuy nhiên Nó quá bất thường
đến nỗi họ kêu lên, “Ồ, đây là gì? Ngươi lấy điều vớ vẩn đó ở đâu
ra? Đây là ai? Đây là gì?”

Khi mà, họ nên la lên, “Đáng khen ngợi cho Vua nhân Danh
Chúa mà đến!” Nhưng chỉ có một nhóm nhỏ người làm điều đó,
chỉ một nhóm nhỏ.

Sau bốn ngàn năm của lời tiên tri, cho sự kiện vĩ đại nhất có
thể từng xảy ra cho dân tộc, vì tất cả hy vọng của kẻ chết đã yên
nghỉ trên Điều đó, tất cả tương lai được đặt trong Nó; và những
người sùng đạo đó, mà đã tuyên bố họ tin Nó, đang la lên, “Đó là
Ai? Và điều hấp dẫn này là gì?” Điều gì đó khác thường! Gần như
vậy, nó thật sự không thay đổi, bây giờ vẫn khác thường.
60 Chúng ta hãy xemmột số điều khác thường, như tôi vừa nói.
Điều gì hấp dẫn ngay trước khi sự phán xét đến với thế gian và
hủy diệt nó bằng nước? Một ông già, khoảng một trăm hai mươi
tuổi, đóngmột chiếc tàu trong khi ở đó không có nước để làm nó
nổi lên. Ở trên chiếc tàu đó nhiều năm, đứng trong cửa, xây dựng
phía trong, trên phía trong, trét chai bên trong và bên ngoài, và
nói, “Thế gian sẽ bị nuốt bởi nước,” thời đại khoa học vĩ đại.
61 “Có điều gì mà người ta chạy rầm rập lên trên ngọn đồi kia?”
“Tại sao, đó là cụ già tên là Nô-ê, ông ở trên đó,một ông già cuồng
tín. Ông cụ đứng dưới mặt trời quá lâu. Ông bị say nắng. Ông bị
mất trí. Và ông đang dựng cái mà ông gọi là ‘con tàu’, và nói rằng
nước sẽ đổ xuống từ trên đó nơi mà không có nước, nó sẽ nhấn
chìm tất cả dân chúng; và mọi người không nghe sứ điệp của
ông, mọi người mà không muốn vào tàu đó, sẽ bị chết đuối. Anh
từngnghe việc nhưvậykhông?” Thật là điềuhấpdẫn lạ thường!
62 Tôi tưởng tượng khi người ta muốn cười một trận thật thoả
thích, họ đi lên đứng trước cửa tàu và cười. “Sao, ông đã nói trời
sẽ đổ mưa xuống cách đây một trăm năm rồi! Ông nội tôi đã kể
với tôi ông ấy đã nghe ông nói trời sẽ mưa, còn ông vẫn lẩn quẩn
với miếng gỗ cũ kỹ nầy ở trên đây. Sao ông không hiểu điều kế
tiếp với chính ông là gì?”



14 LỜI ĐƯỢC GIẢNG

63 Nhưng chính là Đức Chúa Trời đang sẵn sàng để chứng thực
lời hứa và làm ứng nghiệm lời tiên tri mà đấng tiên tri của Ngài
đã nói. Rất lạ thường! Đức Chúa Trời làmứng nghiệm lời hứa của
Ngài với Nô-ê, trong khi những người khác đang cười cợt. Đức
Chúa Trời cũng sẵn sàng làm nên lịch sử để bày tỏ cho những
người khác, ngay cả thời đại này, rằng Ngài giữ Lời Ngài! Cho dù
nó dường có vẻ không thực tế, và vô lý, Ngài vẫn giữ Lời Ngài.
Ngài đang làm cho điều đó trở nên một tấm gương, được rút ra
từ ông già đập gõ trên con tàu đó, cho những người này ở nước
Mỹ đây tối hôm nay và khắp cả thế giới. Cho dù khoa học nói
gì, những gì họ nói, thế này, thế kia, hay thế nọ, Ngài vẫn giữ Lời
Ngài. Ngài đang làm lịch sử.
64 Có gì hấp dẫn một ngày kia; một điều lạ thường đã xảy ra
trong đồng vắng, và đó là một bụi gai đang cháy. Và một tiên
tri chạy trốn đang đứng trong đồng vắng. Ông không hề nghe
tiếng nói, ông không hề nghe âm thanh, nhưng ông nhìn và thấy
một điều lạ thường trên đỉnh núi. Đức Chúa Trời đang cố gắng
thu hút sự chú ý của ông. Ngày nay cũng như vậy!
65 Đức Chúa Trời đang sẵn sàng làm ứng nghiệm Lời Ngài, qua
tiên tri của Ngài là Áp-ra-ham, “Dòng dõi ngươi sẽ kiều ngụ bốn
trămnăm trongmột xứ lạ. Ta sẽmang chúng nó ra khỏi với cánh
tay quyền năng.”
66 Và Ngài đã chuẩn bị một người cho việc đó, như Ngài đã
chuẩn bị một con tàu làm nơi an toàn cho những người muốn
tin. Đức Chúa Trời ngự vào bụi gai cháy này, và người chăn chiên
này, Môi-se, đã nói, “Ta hãy tẻ bước lại đặng xem sự lạ nầy có
nghĩa gì.” Và khi Ngài khiến Môi-se lại gần bụi gai, Ngài đã phán
với ông.
67 Điều gì hấp dẫn sau đó trong đại sảnh của Phi-lát, khi người
chăn chiên này ném cây gậy xuống và nó biến thành con rắn?
Đức Chúa Trời làm ứng nghiệm lời hứa của Ngài với Môi-se. Có
điều gì hấp dẫn tại Biển Chết, khi những con ngựa của Pha-ra-ôn
đều kinh ngạc, khi họ thấy gió từ trời thổi đến rẽ Biển Đỏ ra bên
hữu và bên tả; và đám nô lệ nghèo, bước đi trong sự sắp đặt của
Đức Chúa Trời, bước ngang qua đó như trên đất khô? Đó là gì?
Đức Chúa Trời giữ Lời Ngài. Sự chết lui đi, nhường chỗ cho một
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dân sống đi qua; và một dân bị chết thuộc linh đã cố bắt chước
lại điều đó, và chết đuối. Đức Chúa Trời làm ứng nghiệm lời tiên
tri và làmnên lịch sử. Đó là điều hấp dẫn tại Biển Chết.
68 Điều gì hấp dẫn vào ngày thứhai sau đó, tại Núi Si-nai, khi tất
cả dân sự được lệnh không được đến với vợ của họ, khi họ được
yêu cầu phải giặt giũ quần áo và thanh tẩy chính họ, và nhóm
họp xung quanh núi nơi mà một người tên là Môi-se nói rằng
ông đã gặp Đức Chúa Trời trong Trụ Lửa? Và Đức Chúa Trời đã
phán với Môi-se, “Ta sẽ đi xuống giữa dân sự. Ta sẽ khẳng định
điềumà Ta đã bảo với ngươi, và Ta là Ai. Ta sẽ tỏ cho họ biết rằng
Ta là Đức Chúa Trời đó.” Đó là điều hấp dẫn, Đức Chúa Trời làm
ứng nghiệm Lời Ngài.
69 Điều gì hấp dẫn vào một ngày trong lịch sử, nơi một dân tộc
đã quên Đức Chúa Trời, nơi mà con người trở nên hình thức và
lãnh đạm, nơi mà tất cả các thầy tế lễ đã đi theo xu hướng hiện
đại, những tiên tri nói tiên tri theo ý muốn của các thầy tế lễ?
Và trong ngày đó, như thường lệ, họ có một người mà họ nghĩ là
cuồng tín. Người đó đã nói về những người nữ bôi phấn son, và
mọi thứ, và ông hầu như là một loại đàn ông lập dị. Và ông già
này đã đến và nói với nhà vua, “Sẽ không có sương… đến cho tới
khi tôi kêu cầu điều đó.”
70 Và chúng ta thấy, thế rồi, ông đã ẩn náu và chạy trốn vì điều
đó, ông đã ẩn náu một nơi nào đó trong đồng vắng. Bạn đồng
hành của ông tưởng rằng ông đã bị chết đói hay chết rồi; nhưng
ông đã được nuôi ăn khá tốt, và cũng được cung cấp nước. Và ông
đây này, đi xuống và nói, “Các ngươi có biết ta có CHÚA PHÁN
NHƯVẦY không? Bây giờ, nếu các ngươi chưa được thuyết phục,
chúng ta hãy đi lên núi kia và chứng minh ai là Đức Chúa Trời,”
vì ông đã nhận được khải tượng khác từ Chúa.
71 Ông nói, “Hãy chọn cho các ngươi một—một bàn thờ, và làm
điều đó, và—và chọn bò đực và giết chúng. Ta sẽ lậpmột bàn thờ
của Chúa, và ta cũng đặt lên đó bò đực của ta. Cả hai chúng ta
đều làm của tế lễ, và Thần đáp lời bằng lửa ấy là Đức Chúa Trời.”
Ông sẽ làm một việc vô nghĩa nếu Chúa đã không bảo ông làm;
vì vậy sau đó ông nói, “Con đã làm xong điều này… tất cả điều
này, theomạng lịnh của Ngài, Chúa ơi.”
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72 Nhưng điều gì hấp dẫn? Có bốn trăm thầy tế lễ đang đứng
trên đồi, và vua lên đó trong xe ngựa củamình, với tất cả áo giáp
và cận vệ đứng xung quanh đó. Và một người mặt mày trông bù
xù, tóc quăn, già cả, đầu hói, và tóc phủ trênmặt, miếng da chiên
quấn quanh người, tóc che phủ thân mình, đứng đó với một cây
gậy trong tay người, và một sừng dầu trong tay kia; người đó chỉ
nói, ba năm rưỡi trước đó, “Thậm chí sẽ không có sương cho đến
khi ta kêu cầu, cho nó,” thay thế Đức Chúa Trời, với những việc
như hào quang và những cái bóng, và tất cả những điều họ nói
về. “Và ở đây lão cuồng tín ấy đang đứng đó trên đồi, đem tất cả
những người này lên nơi đó.” Điều hấp dẫn đó là gì? Ấy là Đức
Chúa Trời đang sắp đặt đểminh chứng cho lời tiên tri của Ngài là
đúng. Ấy là Đức Chúa Trời làm ứng nghiệm lời tiên tri. Đức Chúa
Trời cũng làmnên lịch sử, làmứng nghiệmLời.

73 Vài trăm năm sau đó, có một người được xức dầu với cùng
một Thần Linh ấy, và ông đi ra ngoài đồng vắng, không liên hệ
với bất cứ tổ chức nào; mặc dù cha của ông là một người của tổ
chức, một thầy tế lễ có phẩm trật. Nhưng ông đi ra đồng vắng,
mặc áo bằng da chiên quanh người, tóc phủ trên mặt. Thay vì
màu xám, nó là màu đen. Điều hấp dẫn của người này là gì mà
đã thu hút cả Giê-ru-sa-lem và xứ Giu-đa? Một số người trong họ
đi ra và nói, “Có một người man rợ xuống nơi đó. Ông ta đang
cố dìm dân chúng xuống nước. Ai từng nghe một việc như thế
không?”

74 Những người khác tò mò, và nói, “Đây phải là Đấng Mê-si.”
Một người trong họ nói, “Có thể đó là một trong các tiên tri.” Họ
không biết suy nghĩ thế nào. Nhưng đó là gì? Đó là Đức Chúa Trời
đang làm ứng nghiệm Ê-sai 40, chỗ mà Ngài đã phán, “Nầy…”
điều mà Ngài sẽ làm trong những ngày sau rốt, thể nào Ngài sẽ
sai đầy tớ Ngài và những gì người sẽ làm.

75 Rồi chúng ta thấy, một vài tuần sau đó, con người đó đã
khẳng định sứ điệp của mình, đến nỗi người nói, “Có một Đấng
đang ở giữa các ngươi, ta không đáng xách giày của Ngài. Đấng
ấy sẽ làm phép báp-têm cho các ngươi bằng Thánh Linh và bằng
Lửa, như ta làm phép báp-têm bằng nước.”
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76 Một ngày kia một Người trẻ, bình thường, khoảng ba mươi
tuổi, bước xuống và chịu báp-têm. Và khi Người này đến, có điều
hấp dẫn như vậy bởi nhà tiên tri, tiên tri hành động lạ thường
trong ngày đó. Hội chúng không thể tránh khỏi chứng kiến hành
động của nhà tiên tri ấy.
77 Khi người đang tranh cãi với các thầy tế lễ bên kia sông, họ
nói, “Đức Chúa Trời đã lập bàn thờ này. Đức Chúa Trời đã bảo
chúng tôi làm điều này. Môi-se là đấng tiên tri. Chúng ta tin Môi-
se. Của tế lễ sẽ không bao giờ bị hủy bỏ.”
78 Tôi có thể nghe Giăng đáp lại, nói, “Các người há chẳng từng
đọc trong Kinh Thánh điều tiên tri Đa-ni-ên đã nói, ‘Của lễ hằng
ngày sẽ bị cất đi’? Và thời giờ đó đã đến! Các ngươi há chẳng từng
đọc điều Ê-sai đã nói trong chương thứ 40, ‘Có tiếng kêu của một
người trong đồng vắng, hãy dọn đường cho Chúa’? Có hai lời
tiên tri dành cho ta. Và một lời khác, các ngươi há không nhận
ra tiên tri của chúng ta bốn trămnăm trước,Ma-la-chi, khi người
nói trong chương thứ 3 và nói, ‘Nầy, Ta sai sứ giả Ta đi trước mặt
Ta, để dọn đường’? Chẳng phải các ngươi biết điều này làm ứng
nghiệm lời tiên tri?” Lời tiên tri đang được ứng nghiệm!
79 Và khoảng thời gian ấy đấng tiên tri quay lại và nói, “Kìa,
Chiên Con của Đức Chúa Trời đến cất tội lỗi thế gian đi!” Vậy thì
điều hấp dẫn là gì? Nó được thay đổi từ đấng tiên tri đến lời tiên
tri của ông.
80 Bây giờ để ý những gì ứng nghiệm. Ở đây một Người bình
thường đến, không ai biết, con của người thợ mộc, đến bước
xuống nước. Khi Giăng, đấng tiên tri vĩ đại, nói, “Tôi cần phải
chịuNgài làmphép báp-têm. SaoNgài lại đến cùng tôi?”
81 Ngài phán, “Bây giờ cứ làmđi. Nhưng, nhưmột tiên tri và Lời,
chúng ta nên làm cho trọnmọi việc công bình như vậy.”
82 Vì vậy người đã biết Của Lễ phải được rửa sạch trước khi
dâng, và người làm báp-têm cho Ngài.
83 Bấy giờ có điều hấp dẫn khác xảy ra khi Ngài lên khỏi nước.
Đấng tiên tri này đã rất trung tín công bố thời đại và thì giờ của
mình, ông ngước lên và thấy các từng trời mở ra. Người thấy
Thánh Linh của Đức Chúa Trời, giống như chim bồ câu, giáng
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xuống trên Ngài, và có Tiếng phán, “Này là Con yêu dấu Ta đẹp
lòng Ta mọi đàng.” Đức Chúa Trời đang xác chứng cho sứ điệp
của đấng tiên tri, điều gì đanghấpdẫn sự chú ý tại Giô-đanh.

84 Một anh em đã hát lúc nãy, hay anh được cho hát, “Trên đồi
xa thập giá xưa hình xấu xa.” Điều gì hấp dẫn trên Núi Calvary?
Khi chúng ta nhìn thấy thế giới tôn giáo đã kết tội Ngài, và chính
quyền La-mã đã tuyên án Ngài phải chết. Và ở đây Ngài bị treo
giữa hai tên bất lương, bị khát, Huyết đổ ra trên thân Ngài. Nơi
đó Ngài bị treo lên, kêu lớn, “Đức Chúa Trời Tôi ôi, Đức Chúa Trời
Tôi ôi, sao Ngài lìa bỏ Tôi?” Và những người ngoan đạo đứng đó,
nhìn điều ấy, một số ít họ đã biết lời tiên tri trong Cựu Ước đang
được đáp ứng ngay tại đó ở đồi Gô-gô-tha lúc ấy.

85 Chính Đa-vít đã viết, hành động… được cảm động bởi Thần
Linh như tất cả các tiên tri, ông đã hành động như đó là ông.
Đa-vít đã khóc thảm thiết trong Thi Thiên 22 rằng, “Đức Chúa
Trời Tôi ôi, Đức Chúa Trời Tôi ôi, sao Ngài lìa bỏ Tôi? Tất cả các
xương Tôi chúng nhìn Tôi chằm chằm. Chúng đâm lủng tay và
chân Tôi.” Đa-vít, đã nói như thể đó là ông. Và không phải Đa-vít,
mà chính là Đấng Christ trong Đa-vít.

86 Và ở đây chính lời tiên trimà đã truyền ra, của tất cả các đấng
tiên tri khác nhau, đã được ứng nghiệm trên Núi Gô-gô-tha. Điều
gì hấp dẫn trên Núi Gô-gô-tha? Đức Chúa Trời làm ứng nghiệm
Lời Ngài.

87 Một sự hấp dẫn khác trên núi, là vào Ngày lễ Ngũ tuần, khi
tất cả bọn họ lên kia đó để tham dự lễ hội tôn giáo, tưởng rằng
họ đã tống khứ tất cả những người cuồng tín. Họ đã không nghe
điều gì từ những người đó trong mười ngày. Đột nhiên, giống
như một tổ ong, họ đổ ra từ trên phòng cao, đi vào các đường
phố, la hét và hành động kỳ quặc.

88 “Điều này là gì? Điều này có nghĩa gì? Những người này say
rượu chăng?”

89 Xem kìa! Và một tiên tri đứng lên giữa họ, theo cách thích
hợp củamột tiên tri nên có, và nói, “Hỡi người Y-sơ-ra-ên, vàmọi
người ở xứ Giu-đa, tại thành Giê-ru-sa-lem, hãy biết rõ điều nầy,
và lắng tai nghe lời ta. Những người nầy chẳng phải say như các
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ngươi ngờ đâu. Nhưng đây là điều được nói bởi Chúa qua Giô-ên,
đấng tiên tri, ‘Trong những ngày sau rốt, Ta sẽ đổ Thần Ta khắp
trênmọi xác thịt.’” Đó là điều hấp dẫn.

90 Những kẻ ngoan đạo, sau khi đóng đinh Hoàng Tử của Sự
Sống, và làm mọi thứ, vẫn không thấy Lời hứa về sự đến của
Chúa Thánh Linh. Điều hấp dẫn, “Người này là ai? Điều đó có
nghĩa gì? Có điều gì với những người đó?”

91 Ồ, chao ôi! Ngày nay cũng vậy. Chúng ta sẽ phớt lờ nhiều về
điều này để mang nó đến với thời điểm này. Ngày hôm nay cũng
vậy. Điều tương tự đang xảy ra. Cùng vấn đề như vậy được hỏi,
“Tất cả điều huyên náo đó là gì?” Nhìn lên nhìn xuống đường
phố, những chiếc xe hơi từ Michigan đến Florida, từ Maine đến
California. Sáng hôm nay khi tôi đang lái xe ra ngoài, hay lúc xế
trưa chúng tôi đi xuống phố, vợ tôi và tôi nhìn vào những chiếc
xe hơi phóngnhanh. Đó là chỗ tôi đã suynghĩ đếnđề tài này.

“Điều này có nghĩa gì?”

92 Như có Lời chép, “Nơi nào có Xác chết, chim ưng sẽ nhóm
lại tại đó.”

93 Tôi nói với vợ tôi, “Em ơi, em có nhớ tối hôm qua khi anh
phải nói chào tạm biệt với mọi người yêu quý đối với anh trên
thế gian, và đi vào những công trường truyền giáo để bắt đầu
điều gì đómàChúađãbảophải làmkhông? Emđãhát bài đó.”

Ồ, họ sẽ đến từ phương Đông và phương Tây,
Họ đến từ những xứ xa xôi,
Để dự tiệc cùng với Vua chúng ta, ăn tối như
khách của Ngài;

Thật phước hạnh làm sao những người hành
hương này!

Được chiêm ngưỡng dung nhan Chúa thánh
Tỏa rạng ngời với tình yêu Thiên thượng;
Phước thay cho những người được dự phần ân
điển Ngài,

Như những viên ngọc trên vươngmiện Ngài sẽ
chiếu sáng.
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94 Đó là những gì hấp dẫn. Dòng dõi định trước của Đức Chúa
Trời là những người không thể làm điều gì khác ngoài đi theo
Nó, có ý nghĩa hơn cả mạng sống với chúng ta. Hãy giữ đời sống
chúng ta, nhưng anh em đừng nắm lấy điều Đó. Điều hấp dẫn
là gì? Đức Chúa Trời, như thường lệ, làm ứng nghiệm Lời Ngài.
Ngài đang làm ứng nghiệm Lời của Xa-cha-ri lần nữa, của tiên
tri Xa-cha-ri.

95 Chỗ tôi đã đọc câu thứ 9 cách đây một lát, khi Chúa Jêsus
bước vào đền thờ Ngài, cỡi… hay đi vào Giê-ru-sa-lem, cỡi trên
con lừa trắng, nhỏ bé, làm ứng nghiệm lời mà tiên tri Xa-cha-ri
đã nói. Lời đó đây này, “Hỡi con gái Si-ôn, hãy vui mừng cả thể.
Hỡi con gái Giê-ru-sa-lem, hãy la lớn. Nầy, Vua ngươi đến cùng
ngươi; Ngài là công bình, và có sự cứu rỗi; nhu mì, cỡi trên con
lừa, và trên con lừa con của lừa cái.” Đó là điều hấp dẫn tại Giê-
ru-sa-lem, tại trung tâm đầu não tôn giáo.

96 Bây giờ chúng ta thấy một biến cố ngày cuối cùng đang xảy
ra! Chúng ta hãy lật tới một vài trang, trong Xa-cha-ri, và thấy
người đã nói gì về điều đó. Chúng ta hãy giở ra để thấy thời sau
rốt. Đó là thời trung cổ; chúng ta hãy giở ra bây giờ đến thời sau
rốt. Và lật ra tới Xa-cha-ri, chương thứ 14, bắt đầu câu thứ 4. Và
lắng nghe! Và chúng ta sẽ đọc một phân đoạn của Kinh Thánh,
khoảng chín câu, từ câu 4 đến 9. Xin lắng nghe kỹ. Và nó nói tiên
tri về sự Đến của Ngài, những ngày sau rốt. Lắng nghe kỹ giờ
này. Đây là CHÚA PHÁN NHƯ VẦY. Đó là lời Kinh Thánh, Xa-cha-
ri 14. Hãy nhớ Xa-cha-ri 9, Nó nói gì? Và họ đã không nhận biết
Nó. Bây giờ điều đó là gì ngày nay? Xa-cha-ri 14, nói về sự Đến
của Ngài.

Trong ngày đó chân Ngài sẽ đứng trên núi Ô-li-ve,một
lầnnữa, là núi đối ngangGiê-ru-sa-lemvề phía đông, trên
núi Ô-li-ve sẽ bị xé ra chính giữa về phía đông và phía tây,
và sẽ có một trũng rất lớn; … phân nửa núi sẽ được dời
qua phương bắc, phân nửa… dời qua phương nam.

Các ngươi sẽ trốn trong trũng núi, vì trũng núi ấy sẽ
chạy dài từÁt-san: vâng, các ngươi sẽ đi trốn, như là trốn
khỏi cơn động đất đang ngày Ô-xia, vua Giu-đa…
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97 Trận động đất khác làm cho đất bị xé ra! Nếu anh chị em
muốn theo dõi đến cùng phần Kinh Thánh ở đây, hãy chú ý đến
câu 5 này, nó ứng dụng vào sự xé ra của Núi Ô-li-ve do trận
động đất, và điều này được khẳng định bởi Ê-sai 29:6 và Khải
huyền 16:9. Chính xác! Đó là gì? Cùng một tiên tri đã nói về sự
đến lần thứ nhất của Ngài, đã nhìn thấy sự Đến lần thứ hai của
Ngài. Lưu ý, “Như trong những ngày có động đất.” Thấy điều gì
những trận động đất đang làm không? Thấy lời tiên báo trước
về chúng không?

… Bấy giờ CHÚA là Đức Chúa Trời ngươi sẽ đến, và hết
thảy các thánh của Ngài sẽ ở cùng ngươi.

Trong ngày đó, (ha-lê-lu-gia) trong ngày đó sẽ không có
sự sáng nữa, những vì sáng sẽ thâu mình lại.

Ấy sẽ là một ngày mà…một ngày mà CHÚA biết, chẳng
phải ngày, chẳng phải đêm, song xảy ra vào chiều tối sẽ
có ánh sáng. (Ôi Chúa!)

98 “Sẽ có Ánh sáng khoảng chiều tối,” cùng một lời tiên tri.
Nhưng người ta bị mù! Điều gì hấp dẫn? Chúng ta hãy đọc thêm
hai câu nữa.

Xảy ra trong ngày đó, nước sống sẽ ra từ Giê-ru-sa-lem;
phân nửa chảy về biển đông, phân nửa… chảy về biển
tây, trong mùa hạ và… mùa đông đều có. (Phúc âm được
giảng ra; cho cả người Giu-đa lẫn Dân ngoại.)

CHÚA sẽ làm vua… khắp đất: trong ngày đó, CHÚA sẽ
là có một, và Danh Ngài cũng sẽ là có một.

Sẽ có Ánh sáng khoảng chiều tối, (đúng)
Con đường đến Vinh hiển anh chắc chắn sẽ tìm
ra;

Trong con đường nước là Ánh sáng ngày nay,
Được chôn trong Danh Chúa Jêsus quý báu.
Trẻ và già, hết thảy hãy ăn năn tội,
Thánh Linh chắc chắn sẽ bước vào;
Ánh Sáng chiều tối đã đến,
Đó là việc Đức Chúa Trời và Đấng Christ làMột.

Thấy chúng ta đứng ở đâu không?
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Các nước đang tan vỡ, Y-sơ-ra-ên đang tỉnh
thức,

Những dấu hiệu mà các đấng tiên tri chúng
ta đã báo trước; (rằng động đất đến với Dân
ngoại trong thời cuối cùng)

Số ngày Dân ngoại đã được đếm, với sự kinh
khiếp đè nặng;

Hãy trở lại, Ôi hỡi dân tan lạc, với đất nước của
chính ngươi.

99 Anh em mà đã bị đuổi ra ngoài, và những con tàu nầy chở
đầy những chiếc xe ngựa mới, hãy ra khỏi đó trước khi sự chết
ập đến các bạn. Đức Chúa Trời đã xác nhận điều Đó. Nó sẽ xảy
ra như vậy.

100 Chúng ta hãy lật qua đến lời Kinh Thánh khác trong CựuƯớc,
Ma-la-chi, chương thứ 4, và đọc chương thứ 4.

… nầy, ngày đến, sẽ cháy như lò lửa; mọi kẻ kiêu ngạo,
đúng vậy, …mọi kẻ làm sự gian ác sẽ như rơm cỏ; …

101 Bây giờ, đây không phải… Đó là Ma-la-chi chương 3, là sự
đến lần thứ nhất, bây giờ ở đây là sự đến tiếp theo. Thậm chí
Tiến sĩ Scofield ở đây, tôi chắc chắn không đồng ý với ông trong
sự ghi chú của ông, nhưng ông đã vạch một hàng ra ở ngay đây.
“Sứmạng củaGiăng,” vớiMa-la-chi 3; và, “SựĐến lần thứhai của
Đấng Christ,” và Ê-li đến trước. Được rồi.

… mọi kẻ kiêu ngạo sẽ cháy, CHÚA vạn quân phán, và
nó sẽ chẳng để lại cho chúng nó hoặc rễ hoặc nhành. (Thế
thì hỏa ngục “Đời đời” ở đâu?)

Nhưng về phần các ngươi là kẻ kính sợ Danh Ta, thì
Mặt trời công bình sẽmọc lên với những chiến dịch chữa
lành, trong cánh Ngài có sự chữa lành; … các ngươi sẽ đi
ra, và nhảy nhót; như bò tơ của chuồng.

Các ngươi sẽ giày đạp những kẻ ác; … chúng nó sẽ như
là tro dưới bàn chân các ngươi trong ngày Ta sẽ làm điều
này, CHÚA vạn quân phán như vậy.
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Các ngươi khá nhớ lại… luật pháp của đầy tớ Ta làMôi-
se, mà Ta đã truyền… cho người tại Hô-rếp cho cả Y-sơ-
ra-ên, … tức là những lệ luật và mạng lịnh.

102 Đây là sự đến của Ê-li:

Nầy, Ta sẽ sai đấng tiên tri Ê-li đến cùng các ngươi…
103 Lời Kinh Thánh cuối cùng kết thúc của CựuƯớc!

… Ta sẽ sai đấng tiên tri Ê-li đến cùng các ngươi trước
ngày lớn và đáng sợ của CHÚA chưa đến.

104 Vậy thì, đó không thể là Giăng. Không. Hãy xem, thế giới đã
chưa bị thiêu đốt và người công bình đã bước ra khỏi sự gian ác.
Hiểu không? Không, không.

… trước ngày lớn và đáng sợ của CHÚA chưa đến.

Người sẽ làm cho lòng cha trở lại cùng con cái, lòng con
cái trở lại cùng cha, kẻo Ta đến lấy sự rủa sảmà đánh đất
nầy.

105 Lưu ý sự chính xác của Thánh Linh, để Nó sẽ không làm họ
hoang mang về hai lần đến của Ê-li. Ma-la-chi 3, nói, “Nầy, Ta sai
sứ giả Ta người đi trước mặt Ta.” Chúa Jêsus được hỏi về Giăng;
Ngài phán, “Nếu các ngươi có thể biết điều đó, thì đây là người
mà đấng tiên tri đã nói, ‘Ta sẽ sai sứ giả Ta đến trướcmặt Ta.’ Đây
là Ê-li đấng phải đến.” Ma-la-chi 3.
106 Lưu ý Kinh Thánh nói rất chính xác cho điều đó. Hãy xem
điều này… để bày tỏ… họ là những người muốn tin, họ là những
người muốn thấy. Hãy nhớ, Chúa Jêsus đã dừng lại ở giữa của
phân đoạn Kinh Thánh, bởi vì một phần của nó đã được ứng
nghiệm lúc đó, phần còn lại dành cho sự Đến lần thứ hai của
Ngài phải không? “Để giảng ra năm lành của Chúa, rịt lại những
tấm lòng tan vỡ,” và dừng lại; không “đem sự phán xét đến Dân
ngoại” cho đến khi sự Đến lần thứ hai của Ngài.
107 Để ý Kinh Thánh ở đây so sánh với điều đó. “Và người, Ê-li,
sẽ làm cho lòng cha trở lại cùng con cái.” (Bây giờ vấn đề của
Ma-la-chi 4 nói ở đây, đừng để nó bị lẫn lộn, với Ma-la-chi 3.)
Giăng, Ê-li, đấng đến trong thời trước khi Đấng Christ đến lần
thứ nhất, làm cho lòng những tổ phụ đến cùng sứ điệp của con
cái, sứ điệp mới.
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108 Bây giờ hãy xem. “Và lòng con cái trở lại cùng cha.” Trong sự
đến lần thứ hai của người, vào những ngày sau rốt, người đem
lòng con cái trở lại với Đức tin sứ đồ lần nữa. Thấy cách lời Kinh
Thánh sắp đặt thật hoàn hảo không?
109 Đó là câu kết thúc CựuƯớc, CựuƯớc. Vậy thì chúng ta thấy đó
làÁnhSáng vào lúc buổi tối. Nó là gì?Nó là đỉnh,NúiNgọnCây.
110 Như tôi đã nói sáng nay, chúng ta trải qua những giáo phái,
qua (không phải cây cam) như tôi đã nói về sáng nay, nhưng
chúng ta đã có trái bưởi, chanh, tất cả các loại trái khácmàkhông
hề giống như ban đầu chút nào. Nhưng sau… Đừng bỏ qua điều
Đó. Nó đến đây nầy. Sau cùng các giáo phái bị loại ra, chúng
không có chút sự Sáng để bắt đầu, sẽ có một ngày mà không thể
được gọi ngày hay đêm.
111 Chúng đang làm gì? Chúng đang làm gì? Một—một trái
chanh làm gì trên cây cam? Nó nhận sự sống có nguồn gốc từ
cây cam được mang đến và chuyển hóa lệch lạc để làm thành
một trái chanh. Đó là điều mà các giáo phái đã làm đối với Lời
của Đức Chúa Trời, làm cho Lời Chúa trở nên vô hiệu bởi những
truyền thống của họ. Đó là THÁNH LINH CỦA CHÚA PHÁN NHƯ
VẬY. Chúng đã sinh sản ra những trái chanh, trái bưởi, không
phải là những trái cam.
112 Nhưng đấng tiên tri đã nói gì? Giống như điều đã nói cho
phân đoạn của chúng ta tối nay, “Hãy vui mừng, Hỡi con gái Giê-
ru-sa-lem, hãy la lớn, hỡi con gái Si-ôn, vì Vua ngươi đến cùng
ngươi, nhu mì và cỡi lừa, ngồi trên con của lừa cái,” lưu ý cũng
tiên tri đó đã nói, “Sẽ có kỳ làm cho chín mùi.” Mặt trời chiếu soi
trên đất làm chín trái cây. Tại sao nó không thể chín? Không có
trái nào ở đó chínmùi. Nhưng sự Sống vẫn cứ tiếp diễn.
113 Nó gần thành trái bưởi, thì lại thành trái cam, nhận ra nó
đã được sắp xếp; đó là một trái bưởi. Nó đi lần nữa, nó lại hoá
ra trái chanh lúc khác. Tiếp tục lần nữa, nó hóa ra cái gì khác.
Và cuối cùng, trên ngọn cây, nó trở thành trái bưởi lai quýt, nửa
cam, nửa chanh; một giống pha trộn, một thứ bị làm cho sai trật;
tiếp tục phát triển thành sự lệch lạc, cũng sống trên cây đó; vỏ
ngoài, “hầu như lừa dối kẻ được Chọn.” Trông giống như cam,
nhưng nó không phải.
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114 “Nhưng sẽ có Ánh sáng,” khi nó phát triển vượt ra ngoài giới
hạn tổ chức. Khi nó thoát ra khỏi tổ chức trong quá khứ, nó nở
ra một lần nữa, nó sẽ sinh sản ra những trái cam giống như khi
nó được gieo vào đất, và rồi sẽ có Ánh sáng.
115 Điều hấp dẫn này là gì; điều đang xảy ra này là gì? Làm ứng
nghiệm Lời của Đức Chúa Trời. Có hai lời chứng trong Cựu Ước,
rằng điều này sẽ xảy ra.
116 Chúng ta hãy mở ra Giăng 14:12, trong Tân Ước, Chúa
Jêsus phán.

… Kẻ nào tin Ta, cũng sẽ làm việc Ta làm; …
117 Cũng vậy, trong Lu-ca 17:22 đến 30, Ngài phán.

Như việc đã xảy ra trong thời của Lót thể nào, trước
khi thành Sô-đôm, bị thiêu hủy, sự trở lại của Con Người
cũng vậy, khi ngày Con Người hiện ra cũng bày tỏ thể ấy.

118 Ô, cứ nhìn xem lời Kinh Thánh! “ConNgười,” Đức Chúa Jêsus
Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đến đời đời không hề thay
đổi, đã phát triển thành những giáo phái, nó phát triển lên đến
ngọn Cây. Ngài đã nói gì trong Giăng 14, hay 15? “Hễ nhánh nào
trong Ta, mà không kết quả, thì sẽ bị chặt tỉa, quăng vào trong
lửa và cháy.Nhưngmọi nhánhnào kết quả, nó sẽ được tỉa sửa.”
119 Ồ, sẽ có cơn mưa đầu mùa và cuối mùa thật trong những
ngày sau rốt trên nhóm nhỏ đã đến với Ngài trên con lừa nhỏ
này, hèn hạ và khiêm nhường, không nghi-… hay cũng không
giáo phái, kêu lên, “Đáng ngợi khen Vua nhân Danh Chúa mà
đến!” Vấnđềngàyhômnay là gì? Có điều gì hấpdẫnở trênnúi?
120 Cách đây không lâu, đứng tại bục giảng này, có tiếng Chúa
Thánh Linh phán, “Sẽ có ngày người ta sẽ đánh xe đến hạ cây
trụ trước nhà ngươi; họ sẽ dời cổng nhà ngươi. Vậy, thế thì, ngươi
hãy bỏ qua điều đó, đừng giận dữ.” Tôi đã thấy cổng nhà tôi bị
đập đổ và nằm trên sườn đồi. Tôi thấy sườn đồi trước mặt tôi,
tất cả bị bới lên, những tấm ván và nhiều thứ nằm đó nơi mà ai
đó đã đè nát lên. Ngài đã phán…

Tôi nhìn, và có một anh chàng Ricky đi lên đó, anh ta xô ngã
cái cổng, đã làm việc này. Tôi nói, “Sao anh không nói với tôi?”
Anh ta đã hỗn láo với tôi, và tôi phải đánh anh ta. Và khi làm
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điều đó, tôi nói, “Tôi không làm điều này từ khi tôi bỏ võ đài,
nhưng tôi muốn cho anh biết,” và tôi đã đấm anh ta một cái. Và
khi tôi đã đánh anh ta ngã xuống, tôi kéo anh ta lên lại và đánh
gục anh ta lần nữa. Tôi đã kéo anh ta lên, ba hay bốn lần, và đá
hắn văng qua đồi. Rồi tôi đi qua đó, và tôi nói, “Điều đó không
đúng.” Tôi đỡ anh ta lên và bắt tay anh ta, tôi nói, “Tôi không
giận anh, nhưng tôi chỉ muốn anh biết anh không thể nói với tôi
như thế được.”

Và rồi khi tôi quay trở lại, Thánh Linh đứng ở chỗ cổng,
phán, “Hãy bỏ qua việc này đi. Khi cây trụ đó sụp xuống, quay
về hướng tây.”

Quyển Sách này, có mọi thứ tôi cần,
Quyển Sách này là một Công thức tốt,
Cách mà chỉ ra thoát khỏi nan đề của tôi. A-
men!

121 Và quyển Sách đó là Lời, và Lời đó là Đức Chúa Trời. Để tránh
những nan đề của mình, Nó sẽ nói cho anh chị em biết điều
gì để làm.
122 Ba năm trước đây tôi có nghe một trong những người bạn
của tôi, người làm trong ban quy hoạch thành phố, sống dưới
đường hẻm từ chỗ tôi, lái xe đến dời cây cọc mốc đi. Tôi đi ra đó
vànói, “Chuyện gì vậy,Mud?” Con trai ôngKing, bạn của tôi.

Nói, “Billy à, họ sẽmở rộng con đường này.”
123 Tất cả anh chị em nhớ. Tôi đã nói, “Có lẽ là làm cây cầu.” Tôi
đã bảo Anh Wood, tôi nói, “Giữ tài sản của anh. Có lẽ cây cầu đó
sẽ bắt qua đây, điều gì đó.” Ngõ hẻm đã bị cày lên; gạch, đất đá,
vung vãi mọi nơi. Vì thế anh ấy nói… Tôi nói, “Hãy giữ tài sản
của anh.” Rồi khi tôi…

Ông King đã bảo tôi việc đó sẽ xảy ra.
124 Tôi đi vào, nói với vợ tôi đang ngồi ở đó, “Em yêu, có lời chép
về điều đó. Đó là CHÚAPHÁNNHƯVẬY, ở đâu đó.”
125 Tôi đi vào và lấy cuốn sách của tôi, nhìn vào sách, và trong
đó nói, “Điều đó sẽ xảy ra…” Támnăm sau đó!
126 Rồi khi tôi nhìn xem nó, tôi nói, “Bây giờ đã đến lúc, em yêu,
chúng ta phải quay lại phía tây.”
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127 Hai ngày sau đó, đang đứng trong phòng khoảng mười giờ
sáng, tôi được Thánh Linh của Đức Chúa Trời cảm hóa. Tôi thấy
một đám bồ câu đó đang bay, nhìn những con chim nhỏ. Anh chị
em nhớ điều đó. Tôi đã thấy bảy Thiên sứ xếp thành hình chóp,
xông đến tôi. Nói, “Hãy trở về hướng tây, đi đến Tucson, cách
bốnmươi dặm về phía đông bắc. Và ngươi sẽ lấymột cây cỏ gai,”
hoặc là một thứ cỏ đầu bò, người ở đó gọi nó như vậy, “ra khỏi
quần áo ngươi.”
128 Anh Fred Sothmann, đang ngồi đó nhìn tôi ngay lúc này, đã
ở đấy sáng hôm ấy. Tôi đã quênmất điều đó.
129 Tôi nói, “Một tiếng nổ phát ra như một cơn động đất, làm
rung chuyển gần nhưmọi thứ ở tại vùng quê. Tôi không biết làm
thế nào con người có thể sống sót được.” Tôi sợ hãi. Tôi đứng tại
Phoenix, tất cả anh chị em đang lắng nghe tôi làm chứng tối nay.
Tôi đã giảng trong bài giảng, Thưa Quý Vị, Mấy Giờ Rồi? “Chúng
ta đang ở đâu?” Tôi đã đi về hướng tây. Nhiều người trong anh
chị em ở đây có cuốn băng đó, nhiều người trong anh chị em
ở đây đã nghe nó nói, một năm hoặc nhiều hơn trước khi sự
việc xảy ra.
130 Tôi đi về phía tây, tự hỏi điều gì sẽ xảy ra đây.Một ngày kia tôi
có tiếng gọi từ Chúa. Tôi nói với vợ tôi, tôi nói, “Em yêu, anh… có
lẽ công việc anh đã xong.” Tôi không biết. Tôi nói, “Anh… Chúa,
Chúa có lẽ đã xong việc với anh bây giờ và anh sẽ về Nhà. Em
hãy sống với Billy, chăm sóc con cái. Đức Chúa Trời sẽ mở một
con đường cho em, bằng cách nào đó. Hãy tiếp tục sống đúng với
Chúa. Thấy con cái học hành đến nơi chốn, nuôi dạy chúng theo
sự khuyên dạy của Đức Chúa Trời.”

Nàng nói, “Bill à, anh không—anh không biết điều đó có
đúng không mà.”

Tôi nói, “Không. Nhưng con người không thể nào sống được
qua điều đó.”
131 Một buổi sáng Chúa đánh thức tôi dậy, phán, “Hãy đi lên
trên Hẻm núi Sabino.” Tôi đã lấy một mảnh giấy và quyển Kinh
Thánh của tôi.

Vợ tôi nói, “Anh đi đâu?”
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Tôi trả lời, “Anh không biết. Anh sẽ nói với em khi anh
trở về.”
132 Tôi lên trên hẻm núi, leo thẳng lên chỗ những con đại bàng
đang lượn quanh. Tôi trông thấy một con nai đang ở đó. Tôi quỳ
gối cầu nguyện, đưa tay lên, và một Thanh Gươm đã đập vào tay
tôi. Tôi nhìn quanh. Tôi nghĩ, “Điều đó là gì nhỉ? Tôi không tự
chủ được. Đây là Thanh Gươm đó trong tay tôi; sáng rực, chiếu
sáng, chói lói dưới mặt trời.” Tôi nói, “Bây giờ, không có người
nào trong vòng vài dặm chỗ tôi, đường lên trên hẻm núi này.
Thanh gươm đó đến từ đâu?”

Tôi nghemột Tiếng, phán, “Đó là GươmcủaVua.”

Tôi nói, “Vua phong tước cho một người bằng một thanh
gươm.”
133 Ngài, Tiếng phán ấy, trở lại, nói, “Không phải thanh gươm
của vua thường đâu, bèn là, ‘Gươm của Vua,’ Lời của Chúa.” Nói,
“Đừng sợ. Đó chỉ là Thần Lực thứ Ba. Đây là sự xác nhận cho
chức vụ của ngươi.”
134 Tôi định đi săn cùng với một người bạn, không biết điều gì
sẽ xảy ra.

Và ai đó đã gọi tôi, một người đã chỉ trích tôi về bức hình
Thiên sứ của Chúa, người đã chụp bức hình đó. Tôi phải đến
Houston chỗ con trai của ông, vì anh ta sắp chết và sẽ chết trong
vài ngày. Và ông ta đã gặp tôi tại đó và ôm choàng lấy tôi, nói,
“Hãy nghĩ, chính người mà tôi đã chỉ trích lại đến cứu con trai
duy nhất của tôi!” Xã hội loài người ban cho tôi cái mà họ gọi
là giải oscar, hay thứ gì đó mà anh em muốn gọi, để cứu một
cuộc đời.
135 Rồi chúng tôi quay trở lại, tôi đi lên núi để săn bắn. Tại đó,
Anh Fred và tôi, một buổi sáng khi tôi đi ra, và tôi—tôi săn được
heo rừng rồi, tôi nhìn và thấy nơi mà chúng đi. Tôi nói, “Anh
Fred ơi, đi lên trên núi kia vào sáng sớm lúc này, khoảng rạng
đông, và tôi sẽ kiếm được một con khác. Tôi sẽ không bắn vào
con heo, sẽ không giết nó. Nhưng nếu chúng bắt đầu vượt qua
con đường này, bầy heo đó, tôi sẽ bắn trước mặt chúng để đuổi
chúng trở lại.”
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136 Anh Fred đi ra đó và không có con heo nào. Anh vẫy tay với
tôi và tôi thấy. Tôi đi xuống một hẻm núi, một số kẽ nứt lớn, mặt
trời bắt đầu lên. Tôi đi loanh quanh sườn đồi bên kia, không suy
nghĩ gì về lời tiên tri. Ngồi xuống, chờ đợi, nghỉ ngơi; tôi nghĩ,
“Điều gì đã xảy ra với những con heo đó?”
137 Tôi nhặt lên… Ngồi xuống giống như những thổ dân châu
Mỹ, anh chị em biết, bắt chéo chân. Tôi nhìn chân bộ đồ bảo
hộ của tôi, và có một cây ké đầu bò. Tôi nhặt nó lên. Và tôi nói,
“Thật lạ! Tôi ở đây, khoảng bốn mươi dặm [64 km] về phía đông
bắc Tucson. Ở đó bé Giô-sép con trai của tôi đang ngồi đợi tôi.”
Và khi tôi bắt đầu nhìn, tôi thấy một bầy heo chạy ra cách tôi
khoảng một ngàn thước Tây [914m], lên trên núi, tôi ném cây ké
đầu bò xuống đất. Tôi nói, “Mình sẽ bắt chúng. Mình sẽ đi kiếm
Anh Fred, và mình sẽ treo một mảnh giấy để biết lối đi đến, trên
đám gai này, vàmình sẽ đến đón Anh Fred.”
138 Và tôi bắt đầu lên núi, chạy hết sức để có thể qua bên sườn
núi bên kia. Đột nhiên, tôi nghĩ ai đó đã bắn vào tôi. Tôi chưa
bao giờ nghe một tiếng nổ nào như thế; nó rúng động cả miền
quê. Và, khi điều đó xảy ra, đứng trước mặt tôi là bảy Thiên sứ
trong một đámmây.
139 Tôi đã gặp Anh Fred và những người khác, một lát sau. Họ
hỏi, “Việc gì vậy?”

Tôi nói, “Chính là điều đó.”

“Anh định làm gì?”
140 “Quay về nhà. Vì, CHÚA PHÁN NHƯ VẦY, bảy sự mầu nhiệm
đã được che giấu trong Kinh Thánh suốt những năm này, với
những giáo phái này và mọi thứ, Đức Chúa Trời sẽ mở bảy sự
mầu nhiệm đó cho chúng ta trong Bảy Ấn.”
141 Có một vòng tròn bay lên từ đất, như dạng sương mù. Khi
Nó xuất hiện, nó đi thẳng lên núi, bắt đầu xoáy theo hướng tây,
từ đường Nó đến. Khoa học đã tìm thấy Nó sau đó, cao ba mươi
dặm và rộng hai mươi lăm dặm, thật chính xác như chu vi của
kim tự tháp.
142 Và ngày nọ, đứng ở đó, xoay bức tranh về phía bên phải, và
thấy Chúa Jêsus giống như Ngài đang ở trong Bảy Thời đại Hội
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thánh, đội tóc giả màu trắng, bày tỏ Thần tánh Tối thượng của
Ngài. Ngài là An-pha vàÔ-mê-ga; Ngài là Đấng Trước hết vàĐấng
Sau cùng; Ngài là Quan Án Tối cao của cõi Đời đời, đang đứng đó
khẳng định Sứ điệp của thời đại này. Và sẽ có Ánh sáng khoảng
lúc chiều tối! Tất cả điều đó nói về vấn đề gì? Nó là gì?

143 Tôi đã đi về phía tây. Cũng trên núi đó, đi qua với Banks
Wood, phán, “Hãyném lênmột hònđá.Nói vớiÔngWood, ‘CHÚA
PHÁNNHƯVẦY, ngươi sẽ thấy sựVinhhiển củaĐứcChúaTrời.’”

144 Chính ngày hôm sau, đang đứng ở đó, một cơn gió lốc giáng
xuống và nổ tung cả núi đồi. Những tảng đá chém đứt những
ngọn cây, khoảng ba đến bốn bộ [90 cm đến 120 cm] ở trên đầu
tôi. Tạo nên ba tiếng nổ lớn, và các anh em bỏ chạy. Có khoảng
mười lăm người đang đứng ở đó, những thầy giảng và những
người khác. “Gì vậy?” Anh ấy hỏi, “Điều gì vậy?”

Tôi trả lời, “Sự phánxét đang đánhvàoBờbiển phía Tây.”

145 Khoảng hai ngày sau đó, trận động đất hầu như đã nhấn
chìmAlaska. Ánh sángnày trênNúi Sunset trongRừngCoronado
ởArizona là gì? Điều lạ lùng này đã xảy ra trên kia là gì,màngười
ta đã lái xe từ tây sang đông, để nhặt những hòn đá nằm xung
quanh chỗ Nó đập vào? Và mỗi một hòn đá của chúng, mỗi một
hòn đá, có ba góc trên nó, mà Nó đã văng ra. (Ba là Một.) Chúng
đang nằm trên bàn giấy, đè giấy tờ, khắp cả nước. Điều lạ lùng
nầy ở trênNúi Sunset tại Rừng Coronado có nghĩa gì?

146 Junior Jackson lắng nghe, anh chị em có nhớ giấcmơ của anh
ấy mà tôi đã thông giải không, “đi về hướng mặt trời lặn”? Và
điều này đã xảy ra trên Núi “Sunset” [nghĩa là “Mặt trời lặn”] Đó
là lúc chiều tối, lúc mặt trời lặn. Sứ điệp mặt trời lặn qua sự sắp
đặt lịch sử, sự sắp đặt của lời tiên tri, đúng hơn là, đang được ứng
nghiệm. Và sẽ có Ánh sáng lúc chiều tối, trên Núi Sunset trong
Rừng Coronado, bốn mươi dặm về phía bắc Tucson. Giở bản đồ
và thấy Chóp núi Sunset ở đó không. Chỗ đó đúng là nơi sự việc
đã xảy ra. Tôi chưa bao giờ biết nó cho đến ngày nọ.

147 Mọi việc mà… Điều đó sẽ không bao giờ chết. Tự Nó đang tự
mở ra liên tục. Từ chính việc xảy ra, đến bức hình có Chúa Jêsus
đứng nhìn chúng ta; và bây giờ chính xác trên núi Sunset, và
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Ánh sáng mặt trời lặn. Sự Sáng lúc chiều tối đã đến, Đức Chúa
Trời đang xác chứng chính Ngài. Nó là gì? Đó là những sự kiện
màĐức Chúa Trời và Đấng Christ làmột. “Màu trắng,” bao nhiêu
người nhìn thấy điều đó, đầu tóc giả màu trắng trên Ngài, như
chúng ta đã nói chuyện về Khải huyền 1? Đấy, Thần tánh Tối cao,
Thẩm quyền Tối cao; không phải tiếng nói nào khác, không phải
thần nào khác, không phải điều gì nào khác! “Trong Ngài toàn
thể thần tánh củaĐức Chúa Trời hiện diện đầy đủ trong thân xác
loài người.” ChínhnhữngThiên sứ có tóc giả củaNgài. A-men.
148 Điều gì đã xảy ra trên Núi Sunset? Đức Chúa Trời xác chứng
Lời Ngài. Đó là tất cả những gì tiếng ồn này muốn nói đến. Chú
ý, đó là Đức Chúa Trời làm ứng nghiệm Lời hứa Ngài lần nữa,
trong Khải huyền 10:1 đến 7, “Và trong những ngày mà Sứ điệp
của thiên sứ thứ bảy cho nghe tiếng mình, sự mầu nhiệm Đức
Chúa Trời sẽ được trọn.” Sự mầu nhiệm được giấu kín của Khải
huyền 10:1 đến 7, Sứ điệp cuối cùng cho thời đại hội thánh cuối
cùng. Ứng nghiệmmột cách chính xác, trong thời đại này, Thánh
Lu-ca 17:30, “Ngày khimà ConNgười sẽ được bày tỏ.”
149 “Và sẽ có nhiều Christ giả và tiên tri giả sẽ nổi lên, tỏ cho
thấy những dấu lớn và phép lạ, đến nỗi nếu có thể được thì họ
cũng đến dỗ dành những người được Chọn.” Người ta vẫn còn
nghi ngờ. Và, như thường lệ, hội thánh thật là bối rối.
150 Và khoa học, mọi nơi ở Tucson cho đến lúc này, họ đang viết
những bài và đăng lên báo. Con đường đi lên Núi Lemmon ở đó,
máy chụp hình lớn cũng không thể thấy được Mặt trời mọc lên
ở chỗ chúng tôi đã đứng; sự trôi dạt về phía Tây, cho thấy thời
gian đã đi qua. Nó không thể đi nhưng cómột khoảng cách ngắn
ở đó; đó là ở Bờ biển phía Tây. Sự phán xét xảy ra ngay trong
chính con đường nó đi. Nó đi lên qua Phoenix và đi thẳng qua,
trên Prescott và ngang qua dãy núi đến Bờ biển phía Tây, đi ngay
vào… Chúng đã đi đâu? Lên thẳng Alaska, và nó là tiếng sấm sét,
hướng theo đúng con đường đó.
151 Và những đài thiên văn và tất cả những người tại Tucson vẫn
còn đang thắc mắc, sự nghiên cứu khoa học cố gắng tìm ra đó là
gì. Thật là một nơi quá cao không thể là khói, sương mù, hoặc
điều gì ở trên đó. “Điều gì đã xảy ra? Nó xảy ra ở đâu?” Họ thật
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là bối rối về Hào quang siêu nhiên lơ lửng trên bầu trời kia khi
chúng ở đó cũng giống như khi nhà Thông thái đến đi theo Ngôi
sao, hỏi, “Vua dân Do-thái mới sanh tại đâu?” Điều đó có nghĩa
gì? Đức Chúa Trời đang làm ứng nghiệm Lời Ngài, “Và một ngôi
sao sẽ nổi lên từ Gia-cốp.”
152 Và Đức Chúa Trời trên Trời đã hứa lúc chiều tối sẽ có những
Ánh sáng chiều tối. Ba năm trước đây sự bí mật này là một lời
tiên tri, “Mấy giờ rồi, thưa Quý vị?” Nhưng bây giờ nó là lịch sử.
Nó đã đi qua. Lời hứa được ứng nghiệm. Mấy giờ rồi, thưa quý
vị, và điều hấp dẫn này là gì? Đức Chúa Trời làm ứng nghiệm
Lời Ngài! Ngài hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề
thay đổi.

Xin chúng ta hãy cầu nguyện.
153 Lạy Chúa kính yêu, con đã giữ dân sự trong thời gian dài, lâu
hơn con đã dự định. Con nguyện xin, Chúa ơi, để điều gì đã được
nói hoặc đã được làm sẽ khiến cho dân chúng ở mọi nơi đều có
thể hiểu. Và bởi sự thấy và hiểu biết họ có thể tin rằng Ngài là
Đấng Christ thật, và những Lời được xác nhận là sự xác nhận của
LờiNgài được trọn vẹnvàđượcứngnghiệm trongmùa củaNó.
154 Bây giờ, lạy Chúa Jêsus, từ Lời của Chính Ngài, Ngài đã phán
rằng thế gian này sẽ ở trong tình trạng Sô-đôm. Chúng con biết
điều đó, chúng con có thể nhìn thấy nó. Và Ngài đã phán, trong
ngày đó, “Như việc đã xảy ra ở Sô-đôm.” Có ba sứ giả được sai
đến với Dân Ngoại và thế giới người Hê-bơ-rơ. Mà một trong họ,
là Chính Đức Chúa Trời, Con Người, đã bày tỏ chính Ngài trong
hình thể con người và thực hiện phép lạ, đếnmứcmà đã bảo Áp-
ra-hamđiềumà Sa-ra làm sau lưngNgài trong trại.
155 Ngài đã phán điều đó sẽ lặp lại khi toàn thế giới Dân ngoại sẽ
trở nên giống như tình trạng Sô-đôm. Và chúng con ở đây, Chúa
ơi. Những lời tiên tri khác khẳng định cùng sự việc, về việc sai Ê-
li đến trong thời cuối cùng, Thần của Ê-li đến trên trái đất, mang
những tấm lòng của cha, hay, “con cái trở lại cùng cha.” Và con
cầu xin, Chúa ôi, để thì giờ này Ngài sẽ xác nhận Lời Ngài, rằng
Ngài hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi.
Xin nhậm lời, Cha ơi. Tất cả họ là của Ngài. Con nguyện xin Ngài
sẽ ban cho những ơn phước này và xác nhận những gì đã được
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nói, vì sự Vinh hiển của Đức Chúa Trời. Trong Danh Chúa Jêsus
Christ. A-men.

156 Nói một lời, là con người; xác chứng một lời, là Đức Chúa
Trời. Nói điều gì đó, là một chuyện; Đức Chúa Trời làm điều đó,
lại là chuyện khác. Đức Chúa Trời không cần người thông giải
nào; Ngài có sự thông giải của Chính Ngài.

157 Bây giờ chúng ta đang chuẩn bị hàng người xin cầu nguyện,
để cầu nguyện cho người bệnh, ý Chúa. Và chúng ta biết rằng
không có người nào, không người nam, không người nữ, không
có con người, không thiên sứ nào, mà có thể chữa lành anh chị
em, vì Chúa đã làmđiều đó rồi. Ngài đã làm sự chuẩnbị, điều duy
nhất anh chị em phải làm là tiếp nhận nó.

158 Không con người nào, không thiên sứ nào, không điều gì,
không ngay cả Chính Đức Chúa Trời, có thể tha thứ tội lỗi cho
anh chị em. Điều đó đã được thực hiện rồi. Chúa Jêsus đã làm
điều đó trên Thập tự giá. Nhưng điều đó sẽ không bao giờ làm
cho anh chị em được thịnh vượng, hay bất cứ điều gì, hay lợi ích
gì cho anhem, chođếnkhi anh chị em tiếpnhậnnó.Hiểu không?

159 Điều duy nhất có thể được làm, là những chỉ thị được ban
cho bởi Đức Chúa Trời, cho những kẻ tin đặt tay lên người bệnh.
Điều đó đã xảy ra qua các thời đại họ đã làm điều đó, qua những
sự phục hưng. Và họ đã gọi điều đó là bởi, “Đức Chúa Trời.”

160 Áp-ra-hamđã thấy nhiều dấu hiệu. Nhưng cómột lần khi Áp-
ra-ham thấy dấu hiệu cuối cùng, ngay trước khi Sô-đôm bị thiêu
hủy, và đó là Đức Chúa Trời đang bày tỏ chính Ngài trong hình
thể con người. Anh chị em tin điều đó không? Có phải Chúa Jêsus
đã phán điều đó sẽ được lặp lại không?

161 Bây giờ, bao nhiêu người ở đây… Và ngoài vùng phủ sóng
radio, hay trên hệ thống điện thoại khắp nước, nếu anh chị em
vẫn đang lắng nghe, hãy sẵn sàng bây giờ cho sự cầu nguyện,
hãy cầu nguyện, và anh chị em nào mà có những chiếc khăn tay
ở đây. Bây giờ, tôi không thể nói với Đức Chúa Trời điều gì để làm.
Không, còn lâu tôi mới có thể làm được điều đó. Ngài là đấng tể
trị; Ngài làm những gì Ngài muốn. Tôi chỉ có thể vâng lời và chỉ
có thể nói điều mà Ngài nói.
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162 Và bây giờ họ đang ở quanh những bức tường, họ đứng đông
đúc, chật kín. Tôi tự hỏi chúng ta có thể hỏi Đức Chúa Trời với
những lời này được không, “Điều hấp dẫn này là gì?” Nếu Đức
Chúa Trời lại vận hành ở giữa chúng ta (có thể có những người
lạ ở đây), và vận hành ở giữa chúng ta và bày tỏ cho chúng ta
gương mặt phước hạnh của Ngài ở giữa chúng ta, tỏ cho thấy
Thánh Linh của Ngài ở đây, cho thấy rằng Ngài hôm qua, ngày
nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi, mà mỗi một người
trong chúng ta (sau hai Sứ điệp mạnh mẽ này) có thể tin điều
nhưvậy không?Anh chị emcó tin điều đó không?Được rồi.

163 Thay vì gọi hàng người cầu nguyện, lúc này; nóng nực, chật
chội, đứng dựa vào bức tường. Tôi nhìn quanh lối này, để gọi
hàng người xin cầu nguyện của tôi, anh chị em không thể làm
điều đó; nhìn xem, đang đứng đó. Tôi có thể gọi nó cách này
không? Người bệnh của anh chị em, những chiếc cáng, mọi thứ
khác, đang nằm; anh chị em không thể làm điều đó được. Vì thế
cứ ở chỗ của mình, và tin Đức Chúa Trời. Nếu anh chị em có thẻ
cầu nguyện, hãy giữ lấy nó, điều đó sẽ tốt. Chúng tôi sẽ đến với
anh chị em nếu anh chị em muốn đến qua hàng người xin cầu
nguyện. Nhưng anh chị em không phải đến qua hàng người xin
cầu nguyện chữa lành đâu.

164 Ông Shepherd đó, tối Chúa nhật vừa rồi, không hề đến xếp
hàng. Tôi không—tôi không nghĩ ông có thẻ cầu nguyện. Có Ông
Shepherd ở đây tối nay không? Ông ở đâu? Có ông ở đây không?
Ông ở phía sau đó. Ông có thẻ cầu nguyện không, Ông Shepherd?
Ông không có à? Ông ấy không có. Ông đang ngồi ngay tại đó lần
nữa, tối nay. Đó làmột chỗ tốt, Anh Shepherd à.

165 Không chỉ anh phải ở đó, mà phải có đức tin. Vì, nên nhớ,
một người đàn bà tầm thường đã rờ vào gấu áoNgài và Ngài cảm
nhận được điều đó. Và Ngài hôm qua, ngày nay, và cho đến đời
đời không hề thay đổi. Và thư Hê-bơ-rơ, trong Tân Ước, nói rằng
Ngài là Thầy Tế lễ Thượng phẩm tối nay mà có thể “cảm thông
sự yếu đuối của anh chị em.” Anh chị em tin điều đó không? Thế
thì hãy có đức tin! Đừng nghi ngờ Nó. Hãy tin Nó, thì nó sẽ xảy
ra. Anh chị em có thể nhận những điềumà—những điềumà anh
chị em cầu xin, nếu anh chị em tin Nó. Nhưng anh chị em phải
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tin Nó. Anh chị em sẽ tin chứ? Tất cả anh chị em đều tin chứ?
Bao nhiêu người sẽ tin điều Đó giờ này? Xin Chúa ban phước
cho anh chị em.

166 Tôi không biết ai là ai. Tôi không biết người nào trong anh
chị em. Không phải việc của tôi là biết người nào trong anh chị
em. Đó là việc của Đức Chúa Trời biết những điều này. Nhưng
Ngài sẽ làm điều đó nếu anh chị em tin Nó. Bây giờ, anh chị em
tin điều Đó giờ này không?

167 Bây giờ, lạy Chúa Kính yêu, chắc chắn chúng con không phải
là đám Cơ-đốc nhân lai giống, chúng con không nên như vậy,
người nào đó mà phải được vỗ về và cưng chiều. Ngài không có
loại đó, Chúa ôi. Ngài có những tín hữu thô lỗ. Chính sựHiện diện
của Đức Chúa Trời đặt tấm lòng con người vào lửa. Giống như
Áp-ra-ham, ông tin Đức Chúa Trời. Ngài đã bày tỏ chính Ngài với
ông, rồi Ngài hiện ra với ông và thi hành dấu lạ, và ông đã tin
Ngài. Ngài đã khiến cho thân thể ông trở lại thành người trai trẻ,
và vợ ông cũng vậy, mà, vợ ông là một phần thân thể của chính
ông. Rồi sinh ramột đứa trẻ, con trai lời hứa.

168 Chúa ôi, Ngài đã hứa rằng sự việc sẽ giống như vậy trong
thời đại này. Con cầu xin Chúa sẽ xác nhận Lời này. Và chúng
con sẽ cứ đứng ngay trên một lời hứa ở đó, mà nó sẽ như đã xảy
ra ở Sô-đôm, ngay trước khi Sô-đôm bị thiêu hủy và sự phán xét
giáng trên Sô-đôm, thế giới Dân ngoại. Sự phán xét sắp giáng vào
thế giới Dân ngoại, và người Do-thái chịu đựng hơn ba năm rưỡi
suốt kỳ Đại nạn, tai họa của Gia-cốp, sự tiếp tục bảy mươi tuần
lễ của Đa-ni-ên. Nhưng, Dân ngoại đã được tính, đã đến lúc đi.
Và Ngài ban cho dấu hiệu đó, và Ngài phán điều đó sẽ lại xảy ra.
Xin nhậm lời, Chúa ơi. Họ, chúng con ở trong tay Ngài, xin làm
cho chúng con như Ngài thấy thích hợp. Trong Danh Chúa Jêsus
Christ. A-men.

169 Bây giờ đừng căng thẳng. Điều gì xảy ra nếu như tôi căng
thẳng? Bây giờ, tôi đang làmmột việc ở đây mà nó phải dựa vào
sự tể trị của Đức Chúa Trời. Nhưng tại sao tôi làm điều này? Ngài
phán nó sẽ xảy ra. Điều đó không có gì để tranh cãi nữa. Và nếu
Ngài bày tỏ chính Ngài điều đó, xác nhận như thế trước mặt anh
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chị em, ồ, chẳng lẽ anh chị em không tin Ngài? Chắc chắn. Anh
chị em phải có đức tin bây giờ và tin.

Để tôi nhìn quanh, xem chỗ nào Chúa Thánh Linh sẽ dẫn
dắt, điều gì Ngài sẽ làm. Tôi không biết điều gì Ngài sẽ làm, điều
đó tùy thuộc Ngài. Nhưng nếu anh chị em sẽ cứ có đức tin, chỉ
tin, “Mọi sự đều có thể được cho những người nào tin.” Tất cả
anh chị em tin điều đó, hãy đưa tay lên và nói, “Tôi tin điều Đó.”
[Hội chúng nói, “Tôi tin điều Đó.”—Bt.] Với cả tấm lòng, tôi tin
điều Đó.

170 Bây giờ ba người sẽ là sự xác nhận, nếu Ngài làm điều đó ba
lần, để chứng minh cho anh chị em thấy rằng Nó là đúng. Tôi
không quan tâm đến việc anh chị em ở đâu, anh chị em là ai,
anh chị em chỉ hãy có đức tin và tin. Bây giờ, đừng—đừng khuấy
động. Lối này.

171 Quý cô, đang cầu nguyện, tôi không biết cô. Cứ ngồi ở chỗ
của mình; cô không cần phải đến đây. Tôi không biết cô, nhưng
cô đang bồng một bé gái trên tay, hay trong vạt áo của mình. Tôi
là người hoàn toàn lạ đối với cô. Và bé gái kia trông có vẻ bình
thường, nó trông khoẻ mạnh. Nó là bé gái xinh đẹp, tóc hơi đỏ.
Tôi nhìn nó ở đây, nó trông không giống một đứa bé bị tàn tật
hay gì khác. Tôi không biết điều gì không ổn với nó. Có lẽ không
phải vì đứa trẻ; mà có thể là chính cô. Nhưng tôi vừa chợt thấy
cô ngồi đó với đứa trẻ kia, và cầu nguyện. Tôi phải nói chuyện
với cô một chút, để nắm bắt được thần linh của cô, giống như
Chúa Jêsus đã nói với người đàn bà, “Hãy cho Ta uống,” đấy, chỉ
để tìm—tìm hiểu một người. Anh Bryant và họ đang ngồi ở đây,
tôi biết những người này đang ngồi ở đây. Có lẽ họ cũng có nhu
cầu, nhưng cô là người lạ.

172 Cô có tin tôi là tiên tri củaĐứcChúaTrời không? Cô tin những
điều này mà cô đã nghe tối hôm nay là Lẽ thật chứ? Vậy thì, nếu
Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ cho tôi điều gì đómà cô đã làm, hay điều
gì đó cô không nên làm, hay những điều sai trật đối với cô, hoặc
ướcmuốn của cô là gì, cô sẽ biết điều đó là đúng hay không. Cô sẽ
tin chứ? Nếu Ngài làm thế, nó sẽ khẳng định Lời Ngài rằng Ngài
hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không bao giờ thay đổi,
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và Thánh Lu-ca 17:30 đang được tỏ ra phải không? Cô tin điều
Đó không?

173 Bây giờ, quý cô đã đưa tay lên rằng chúng tôi là người lạ. Tôi
không biết cô, nhưng tôi sẽ cố gắng giao tiếp với linh của cô, một
người. Có rất nhiều điều đang lôi kéo cô. Bây giờ, cô tin điều Này
với cả tấm lòng.

Vậy thì, đó là vì bé gái. Không phải cô. Cô đang căng thẳng,
nhưng không phải sự căng thẳng đang làm phiền cô. Điều kỳ
diệu trong trái tim cô là bé gái đó. Và cô tin Đức Chúa Trời có thể
bảo tôi nó là gì chứ? Cô tin không? Nó sẽ giúp cô, thế thì cô tin
không? Đó là sự tổn thương não. Đúng không? Bây giờ hãy đặt
tay cô lên đầu đứa trẻ; tay của cô.

174 Lạy Chúa kính yêu, Ngài phán, “Những dấu lạ này sẽ đi theo
kẻ tin. Họ sẽ đặt tay lên người đau, thì người đau sẽ được lành.”
Người phụ nữ này làmột người tin. Tay cô đang đặt trên đứa trẻ.
Xin cho nó được lành. Trong Danh Chúa Jêsus Christ, con dâng
lên lời cầu nguyện này. A-men.

175 Bây giờ anh chị em tin không, tất cả anh chị em? Nếu anh chị
em có thể tin,mọi sự đều có thể được. Chắc chắn vậy!

176 Tôi biết quý bà ngồi bên cạnh cô ấy, nhưngmà chị ấy rất chân
thành đang nhìn lối này. Tôi không thể nói tên chị ấy, nhưng tôi…
Nếu tôi nhìn chị một chút, tôi sẽ biết. Nhưng tôi biết người phụ
nữ bởi những cái nhìn, song tôi không biết nan đề của chị là gì.
Chị tin tôi… Chúa sẽ cho tôi biết nan đề của chị là gì không? Chị
sẽ… Điều đó sẽ giúp chị chứ? Bệnh tiểu đường. Vậy thì, nếu điều
đó đúng, hãy giơ tay lên. Chắc chắn vậy!

177 Đã xảy ra cho một phụ nữ đang nằm… ngồi bên cạnh chị,
cũng bị giống như vậy. Chị là một người lạ. Người phụ nữ khác
đang cầu nguyện cho ai đó, một đứa trẻ bị tàn tật. Nếu chị tin với
cả tấm lòng, Đức Chúa Trời sẽ nhậm lời.

178 Người nào đó ở phía sau đây. Người đàn ông ngồi ở đằng kia,
đang cố gắng bỏ hút thuốc lá. Anh tin Đức Chúa Trời sẽ cất điều
đó khỏi anh không? Được rồi. Anh tin không? Anh có thể có được
điều đó. Tôi chưa hề gặp anh trong đời.
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179 Đây là một người đàn ông. Thấy cái bóng đen ấy trên người
này ngay ở ngay đây giống như anh đang nằm trên cái giường,
hay cái ghế? Anh ấy sắp chết. Anh ấy bị phủ bóng tối. Anh ấy bị
bệnh ung thư. Tôi không biết người đàn ông này, chưa bao giờ
nhìn thấy anh. Đức Chúa Trời biết tất cả về anh. Đó là sự thật,
thưa anh. Anh tin Đức Chúa Trời có thể nói với tôi điều gì đó về
anh không? Nó sẽ giúp anh tiếp nhận sự chữa lành chứ? [Người
anh em ấy nói, “Vâng, tôi tin.”—Bt.] Anh được đưa đến đây bởi
một người bạn. Nhưng anh không phải người ở đây, anh nơi nào
đó có một hồ nước lớn mà người ta câu cá ở đó. [“Vâng.”] Đúng
thế, Albany, thuộc Kentucky. [“Đúng vậy.”] Đúng vậy. Hãy tin, và
anh có thể đi về nhà, khoẻ mạnh. Hãy tin bệnh ấy đã hết. Nếu
anh tin điều Đó! Anh phải tin Nó, và tin nó đã được làm cho anh.
Anh tin không?
180 Anh, đến từ Tennessee, có một đứa con trai bị hen suyễn.
Không ở đây, nhưng anh có tin rằng nó sẽ được chữa lành chứ?
Thế thì hãy lấy khăn tay của anh, của anh… trong tay anh đó, cho
nó. Nó sẽ được lành nếu anh tin điều Đó.
181 Người phụ nữ kêu khóc, ngồi chỗ đối ngang Tiến sĩ Vayle ở
đó. Chị ấy cũng bị bóng tối bao phủ, một bóng thật tối. Tôi chưa
bao giờ gặp người đàn bà ấy trong đời, nhưng chị bị ung thư. Chị
sẽ chết nếu điều gì đó không được làm cho chị. Chị tin Ngài sẽ
chữa lành cho chị không, thưa chị? Chị có thể tin không? Chị có
thể được chữa lành, nếu chị chỉ tin.
182 Có một cô đang ở ngay phía sau chị với khăn tay trên miệng.
Cô ấy cũng bị loét bao tử, đau. Cô đang trải qua những cơn bệnh,
bị mù, căng thẳng. Ai đó đưa cô đến đây. Cô mắc bịnh phụ nữ.
Nếu cô tin, cô có thể đi về nhà, được khoẻmạnh.
183 Anh, chàng thanh niên, anh là người lạ; ngồi ngay đây trước
mặt tôi, đangnhìn tôi. Tên anh là gì, Puerto Ricanhoặc là gì khác?
Vâng, tôi muốn nói, …?… ! Tôi là người lạ đối với anh. Anh biết
điều đó; thậm chí anh không phải ở cùng đất nước tôi. Nhưng
anh tin rằng Đức Chúa Trời có thể ban cho anh điều lòng anh ao
ước chứ? Nếu tôi nói cho anh biết ướcmuốn của anh là gì, anh sẽ
tinnhận chứ?Anhđang tìmkiếmbáp-têmbằngĐứcThánhLinh.
Đúngvậy.Hãynhận lãnhĐứcThánhLinh, người anh emcủa tôi.
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184 Đây là người đàn ông da màu ngồi ở phía sau đây, có gánh
nặng trong lòng. Đó là vì vợ anh. Chị ấy, thậm chí không có ở
đây. Chị ấy bị bệnh ở chân. Anh tin rằng Ngài sẽ chữa lành cho
chị ấy không? Anh tin không? Anh là người lạ ở đây. Anh đến
từ bên kia biển. Anh đến từ Jamaica. Anh tin Đức Chúa Trời có
thể nói với tôi anh là ai không? Ông Brady. Anh tin không? Đức
Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không
hề thay đổi.
185 Người phụ nữ này ngồi ngay phía sau ở hàng cuối này, bên
cạnh BàWright ở đó, chị có một gánh nặng trong lòng. Chị đang
cầu nguyện cho con gái mình. Cô ấy lên để được giải phẫu. Chị
tin với cả tấm lòng, cho con gái mình không? Nó không cần phải
giải phẫu nếu chị tin điềuĐó. Tôi không thể chữa lành.
186 Con đường trở lại nơi xa kia trong nhà trẻ, tôi thấy Thánh
Linh của Chúa, một Thiên sứ, một Ánh sáng đang di chuyển
trong nhà trẻ. Nó ở trên một phụ nữ trẻ, và chị có nan đề thuộc
linh chị đang băn khoăn. Có vẻ như tôi nên biết người phụ nữ
này, dù sao đi nữa, một phụ nữ trẻ. Chị cũng đang bị bệnh phụ
nữ. Vâng. Tên chị là BàWest, ở Alabama, Bà DavidWest. Hãy tin;
Đức Chúa Trời sẽ ban điều đó cho chị.
187 “Sẽ có Sự sáng, và trong ngày đó khi Con người được bày
tỏ.” Nếu đó không phải Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và
cho đến đời đời không hề thay đổi, thì tôi không biết gì về Nó.
Anh chị em có tin điều Đó không? Mọi sự đều có thể được cho
những kẻ tin.
188 Bên ngoài trên nhữngmi-crô khắp đất nước giờ này, và trong
đền tạm này, bao nhiêu người trong anh chị em muốn đưa tay
lên và nói, “Tôi là người tin”? Bây giờ, anh chị em ngoài kia trong
các vùng, mọi người đưa tay lên, ở đây. Và bên ngoài, ở đâu đó
khắp đất nước, anh chị em phải đưa tay lên, không nghi ngờ.
Bây giờ hãy nhắmmắt lại, cứ đặt tay lên ai đó ở gần anh chị em.
Hãy giữ tay họ. Hãy đặt tay lên vai của họ. Tôi đã đặt tay tôi trên
những chiếc khăn tay. Hãy xem điều gì được làm ngày hôm nay!
Hãy xem điều gì được làm trong giờ này.

Được chiêm ngưỡng dung nhan Chúa Thánh
Tỏa rạng ngời với tình yêu Thiên thượng;
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Phước thay chonhữngngười được thamdựbởi
ân điển Ngài,

Như những viên ngọc trên vương miện Ngài
chiếu sáng.

Bây giờhãy cầunguyện. Chúng ta hãy cầunguyện, ởmọi nơi.
189 Lạy Chúa kính yêu, giờ đã đến. Điều này có nghĩa gì? Đức
Chúa Trời làm ứng nghiệm Lời Ngài! Điều gì hấp dẫn, Chúa ôi?
Đó là Đức Chúa Trời đang làm ứng nghiệm Lời Ngài. Điều này
là gì mà khắp đất nước, qua trung gian của hệ thống điện thoại,
hàng trăm người đặt tay lên nhau khắp cả nước, từ bờ biển này
đến bờ biển kia, từ Bắc chí Nam, từ Đông sang Tây? Ngồi ở đây
có những người đến từ nước ngoài, nhiều tiểu bang, Mê-xi-cô,
Canada, và chúng con đã đặt tay lên nhau. Đức Chúa Trời đang
làm ứng nghiệm Lời Ngài!
190 Điều này là thể nào mà một người có thể đứng đây bởi Đức
Thánh Linh và kêu gọi một người giống như Ngài đã gọi Si-môn
Phi-e-rơ, “Tên ngươi là Si-môn, con trai của Giô-na”?

“Hãy đi gọi chồng ngươi đến đây.”

“Tôi không có chồng.”

“Thật vậy. Ngươi có nămngười chồng.”
191 Nàng nói, “Tôi biết rằng Đấng Mê-si sẽ đến làm điều này,
nhưng Ngài là Ai?”

Ngài nói, “Ta là Đấng ấy.”
192 Và Ngài hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề
thay đổi. Và Ngài đã hứa, “Kẻ nào tin Ta cũng sẽ làm những việc
Ta làm. Lại các ngươi sẽ làm việc lớn hơn nữa, vì Ta đi về cùng
Cha.” “Và, kìa, trong ngày sau rốt Ta sẽ sai tiên tri Ê-li, đến cùng
các ngươi, và người sẽ thay đổi những ý nghĩ của dân sự, đem
lòng con cái trở về với sự Dạy dỗ sứ đồ của Kinh thánh.” “Và sẽ
có Ánh sáng khoảng chiều tối.”
193 Chúng con ở đây này, ôi Đức Chúa Trời vĩ đại trên Trời! Thời
giờ là đây! Bàn tay ở trên dân sự.
194 Hỡi Sa-tan, ngươi bị đánh bại. Ngươi là kẻ nói dối. Và, như
một đầy tớ của Đức Chúa Trời, và như những đầy tớ, chúng ta ra
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lệnh điều đó trong Danh Chúa Jêsus Christ, để ngươi vâng theo
Lời Đức Chúa Trời, và ra khỏi dân sự, bởi vì có chép rằng, “Trong
Danh Ta họ sẽ đuổi quỷ.”

195 Và tất cả dân sự có thể được tự do. Xin nhậm lời, Chúa Yêu
dấu ôi. Ngài là Đức Chúa Trời trên Trời đã đánh bại, ngày đó với
sự hấp dẫn trên Núi Gô-gô-tha, tất cả những kẻ đau yếu và bệnh
tật và mọi công việc của ma quỷ. Ngài là Đức Chúa Trời. Và dân
sự được lành bệnh bởi lằn roi Ngài chịu. Họ được tự do. Trong
Danh Chúa Jêsus Christ. A-men.

196 Chúa ôi, mỗi chiếc khăn tay đang đặt ở đây, trong lúc Thánh
Linh của Đức Chúa Trời đang hiện diện, trong lúc sự xức dầu
của Chúa Jêsus Christ ở trên dân sự, và những dấu lạ lớn mà
Ngài đã hứa đang được ứng nghiệm, và đất đang run rẩy, những
trận động đất đang xảy ra, những dấu lạ lớn mà Ngài đã bảo, và
lời Kinh Thánh đang được ứng nghiệm, và Ánh sáng lúc chiều
tối đang chiếu ra. Con đặt thân thể con ngang qua những chiếc
khăn tay này, tượng trưng cho toàn bộ thân thể của các tín hữu
từ Đông, Tây, Bắc, và Nam; và nói với ma quỷ, “Nhơn Danh Chúa
Jêsus Christ, hãy ra khỏi mọi người bệnh này đang được đặt tay,”
để tôn kính và làm vinh hiển Lời của Đức Chúa Trời. Nhơn Danh
LờiĐức ChúaTrời, Chúa Jêsus Christ ngườiNa-xa-rét. A-men.

197 Bây giờ, một cách yên lặng, lành mạnh, tỉnh táo, và tâm trí
anh chị em ở trong một trạng thái sáng suốt, là những tín hữu,
anh chị em giờ này tin và tiếp nhận sự lành bệnh của mình
đến từ Đức Chúa Trời Toàn năng, trong Danh Chúa Jêsus Christ
không? Nếu anh chị em tin, hãy đưa tay lên. Tất cả anh chị em ở
trong các vùng ngoài kia, cứ đưa tay lên ở ngoài đó. Mỗi người
ở đây, như tôi có thể nhìn thấy, đã đưa tay lên; bên trong, bên
ngoài, dựa cửa sổ, trong cửa, trong những nhà giữ trẻ, và tất cả
mọi nơi, dân chúng đã đưa tay lên. Họ tin nhận điều Đó. Sa-tan
bị đánh bại! Những lằn roi của Chúa Jêsus Christ chữa lành anh
chị em, và sự Hiện diện của Chúa Jêsus Christ xác chứng sự kiện
rằng Ngài đang sống hôm nay, có thể giữ mọi lời mà Ngài đã
hứa. A-men! Tôi tin Ngài. Còn anh chị em? [Hội chúng nói, “A-
men.”—Bt.]
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198 Bây giờ chúng ta hãy đứng lên tại chỗ. Trong Danh Chúa
Jêsus, hãy tiếp nhậnmọi sự đã được làm hay phán, chúng ta hãy
yêuNgài với cả tấm lòng. Chúng ta yêumếnNgài với tất cả những
gì trong chúng ta. Giờ này khi anh chị em đi về nhàmình tối hôm
nay, xin Chúa đi cùng anh chị em. Đức Chúa Trời ban cho anh
chị emThánhLinhnếu anh chị em chưa có ThánhLinh.

199 Mỗi người nam, người nữ, con trai, con gái, ở đây, mà chưa
được báp-têm trong Danh Chúa Jêsus Christ, có áo quần, hồ
nước. Đừng trì hoãn đến ngày mai những gì có thể làm trong
ngày hôm nay. Ngày mai có thể là quá muộn. “Hãy lợi dụng thì
giờ, vì ngày là xấu.” Có nhữngmục sư truyền đạo đang đứng, chờ
đợi, áo quần đang có sẵn. Đừng bỏ qua. Anh em chờ đợi không?
Nếu có, anh em tin. Cho dù anh em được làm báp-têm, được rảy
nước, đổ nước, bất kể là điều gì, nó là điều sai. Sự Sáng đã đến.
Hãy đến, tin, và chịu báp-têm.

200 Mọi người không có Chúa Thánh Linh, xin cho anh chị em
nhận được Chúa Thánh Linh, mỗi một người trong anh chị em,
trong quyền năng và tình yêu Thiên thượng đầy trọnmàNgài đã
hứa với anh chị em, làm cho anh chị em trở nênmột tạo vật mới
trongNgài. Xin Chúa ban phước cho anh chị em.

201 Bây giờ, cho đến sáng Chúa nhật sắp tới lúc chín giờ rưỡi,
chúng ta hãy hát bài hát quen thuộc mà chúng ta đã từng hát
những năm trước:

Đừng quên cầu nguyện gia đình,
Chúa Jêsus muốn gặp anh ở đó;
Ngài sẽ nhận mọi lo lắng của anh,
Đừng quên cầu nguyện gia đình.

Nào, chúng ta hãy cùng nhau hát.

Đừng quên cầu nguyện gia đình,
Chúa Jêsus muốn gặp anh ở đó;
Ngài sẽ nhận mọi lo lắng của anh,
Ồ, đừng quên cầu nguyện gia đình.

202 Bây giờ khi chúng ta hãy hát lại một lần nữa, hãy bắt tay với
người hành hương kế bên anh chị em, khi chúng ta hát.
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Đừng quên cầu nguyện gia đình,
Ồ, Chúa Jêsus muốn gặp anh ở đó;
Ngài sẽ nhận mọi lo lắng của anh,
Ồ, đừng quên cầu nguyện gia đình.

203 Anh chị em chẳng yêuNgài sao? Tôi yêuNgài. Tôi yêuNgài vì
Ngài yêu tôi trước và đãmua chuộc sự cứu rỗi tôi (đó là điều hấp
dẫn) trên Núi Gô-gô-tha. Điều hấp dẫn giống như vậy trên Núi
Sunset, Núi Nê-bô, Núi Si-nai, tất cả những kinh nghiệmđỉnh núi
khác nhau. Thế thì, được rồi, chúng ta hãy hát giờ này.

Tôi yêu Ngài, tôi yêu Ngài
Bởi vì Ngài yêu tôi trước
Và đã mua-… chuộc tôi
Trên cây Thập tự.

204 Tất cả những ai yêu Ngài, hãy nói, “A-men.” [Hội chúng nói,
“A-men.”—Bt.] Xin được như vậy! Bây giờ chỉ nghĩ đến những
điềuNgài đã làm cho anh chị em; hãy suy nghĩ, anh chị em có thể
ở ngoài kia trong quán rượu tối hôm nay. Anh chị em có thể đã
bị chôn trong mồmả cũng như tôi đã từng bị, ở ngoài sự thương
xót của Đức Chúa Trời. Điều gì Ngài đã làm cho anh chị em? Ồ,
làm sao chúng ta có thể không yêu Ngài được? Đừng làm gì khác
hơn điềumà ai đó đã nói, Ngài là trước hết.
205 Xin chúng ta nhắm mắt, và cúi đầu khi chúng ta hát bài hát
đó cho Ngài giờ này. Ngài thích những bài hát, hát những thánh
ca. Chúng ta hãy hát cho Ngài giờ này.

Tôi yêu Ngài, tôi yêu Ngài
Bởi vì Ngài yêu tôi trước
Và đã mua chuộc tôi
Trên cây Thập tự.

206 Với đầu và lòng chúng ta cúi xuống trong sự Hiện diện của
Ngài, lòng biết ơn vì điều mắt chúng ta đã thấy, điều tai chúng
ta đã nghe, điều được ghi âm trong Lời Đức Chúa Trời, những
gì Lời hứa của Ngài dành cho chúng ta ngày hôm nay. Xin Chúa
ban phước cho anh chị em.
207 Chúng ta cómột—một người khách với chúng ta tối hômnay,
một anh em, Ned Iverson, trước đây là mục sư Trưởng Lão. Cha
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của anh, các anh em của anh, là mục sư giáo hội Trưởng Lão.
Anh ấy, theo tôi biết, đã nhận được báp-têm hôm nay, lần nữa,
trong Danh Chúa Jêsus Christ. Anh là một mục sư, là một người
tốt trong chức vụ đó. Và bây giờ tôi sẽ mời anh, như tôi tin anh
là đầy tớ của Đức Chúa Trời, để cầu xin ơn phước Đức Chúa Trời
trên hội chúng này khi anh chị em trở về nhàmình.
208 Anh Iverson, mời anh tiến lên, trong khi chúng ta cúi đầu
trong sự cầu nguyện. Xin Chúa ban phước cho anh, người anh
em của tôi. 
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