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BẠN VÀ SỨ ĐIỆP CỦA NÓ

 Xin chào, các bạn. Chúng ta hãy cứ đứngmột lát.

Lạy Chúa kính yêu, như chúng con, trong cuộc đời đầy hối
hả ngược xuôi này, tạm ngừng lại cho vài khoảnh khắc này hay
giờ sắp tới, bất kể có thể là cái gì đi chăng nữa, mà Ngài đã cung
ứng cho chúng con, để ngợi ca và tôn vinh Ngài, để rao giảng
Lời Ngài, để biết Ngài nhiều hơn, đó là lý do chúng con nhóm
nhau lại buổi sáng nay. Chúng con cảm ơn Ngài, Chúa ôi, bởi vì
có nhiều người đã sẵn sàng và tự chuẩn bị đến lắng nghe. Bất
chấp hoàn cảnh và thời gian, và điều mà chúng con đang sống,
họ vẫn tin. Và chúng con cảm ơnNgài vì họ.
2 Chúa ôi, chúng con biết ơnNgài vì quyền năng chữa lành lớn
lao của Ngài, những lời hứa của Lời Ngài. Thật lòng chúng con
cháy lên biết bao khi nghe được những lời làm chứng này! Mọi
thứ khổ đau mà được mang đến trên các con loài người! Ngài,
ân điển và quyền năng của Ngài, cùng với lời hứa Ngài, đã chữa
lànhhọ. Và họ đang ở đây, làm chứng, dâng sự ngợi khen choĐức
Chúa Trời. Chúng con cảmơnNgài vì điều này.

Và bây giờ xin cho chúng con, ngày hôm nay, nghe Sứ điệp
mà Ngài đã sắm sẵn cho chúng con dành cho thời đại này. Khi
chúng con đọc trong Lời Ngài, xin Ngài cho chúng con biết được
nội dung của điều mà chúng con đọc. Xin để Lời Ngài sẽ được
thực hiện trong mọi sự, vì chúng con cầu xin bấy nhiêu điều
trong Danh Chúa Jêsus. A-men.

Xin mời ngồi.
3 Thật là đặc ân được ở đây sáng hôm nay. Tôi rất vui sướng
vì hết thảy anh chị em. Và Anh Wood, Anh Roy Roberson, nhiều
anh em đồng lao khác, đã làm việc một cách trung tín hai ngày
qua, để trang bị máy điều hòa không khí cho tòa nhà này vì mục
đích này, vì Chúa nhật tuần trước họ thấy anh chị em phải chịu
đựng như thế nào. Và họ đã dùng một chút tiền trong quỹ hội
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thánh, họ đi làm việc và làm cho anh chị em thoải mái, với số
tiền mà anh chị em đặt vào sự dâng hiến, nhờ đó anh chị em
có thể ngồi, lắng nghe Sứ điệp. Ngày hôm nay mát mẻ hơn lúc
đó nhiều. Vậy chúng ta biết ơn Chúa, và với anh chị em, vì cơ
hội này.

4 Vui mừng…Anh Roy Borders, anh ấy hầu như muốn ngồi lại
ở phía sau sáng nay. Và tôi đã bảo anh ta lấy ghế ngồi ở đây cùng
với những mục sư truyền đạo nầy, nhưng anh lại không muốn
thế. Như tất cả anh chị em đã biết, Anh Borders đại diện cho
chúng ta trong công trường truyền giáo. Rất vui mừng khi có
Anh Borders đến, cùng nhiều mục sư truyền đạo khác và các
anh chị em.

5 Suốt cả tuần tôi—tôi cứ suy nghĩ, và nói, “Khi tôi xuống đó,
Chúa nhật, tôi sẽ nhận ra từng mục sư truyền đạo, từng người.”
Rồi khi anh em đến đây, anh em bị lôi cuốn vào Sứ điệp đến
nỗi anh em hầu như, thật sự quên hết mọi thứ, những gì đã
xảy ra vậy.

6 Bây giờ tôi phải trở về Arizona. Tôi phải về vào thứ Hai tuần
tới, một tuần, về Tucson, để đưa bọn trẻ ở đó đến trường. Rồi tôi
sẽ quay lại. Còn vợ tôi phải có mặt ở đó sớm, để bắt đầu…đăng
ký cho bọn trẻ, hai tuần trước khi trường học bắt đầu. Còn tôi,
lúc ấy, tôi sẽ quay về đây trongmột thời gian ngắn.

7 Và bây giờ đây là kỳ nghỉ của tôi. Như anh chị em biết, tôi
đã giảng từ tháng Mười hai; tháng Giêng, tháng Hai, tháng Ba,
tháng Tư, thángNăm, tháng Sáu, và tháng Bảy. Bây giờ, nếu Chúa
muốn, và không có sự kêu gọi đặc biệt nào, thì đây chính là lúc
mà tôi—tôi—tôi nghỉ ngơi, kỳ nghỉ của tôi. Tôi đi săn. Và tôi…

8 Bây giờ ước gì Chúa kêu gọi tôi đến với việc gì khác, những
việc không nhìn thấy được. Chúa luôn luôn là trước hết. Và tôi
muốn Ngài là trước tiên, và anh chị em cần có Ngài là trước tiên.
Nhưng thế thì nếu không có sự kêu gọi nào đó, và đó là ý Ngài,
thì việc mà tôi phải làm trong hai tháng tới, là đi săn lúc này, tự
nghỉ ngơi. Tôi…

9 Anh chị em không nhận ra, thế giới sẽ không bao giờ biết,
những gì tôi phải làm đến cùng. Hiểu không? Và thật là sự căng
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thẳng như vậy. Không lạ gì Chúa đã phán với các môn đồ của
Ngài, khi Ngài đi với họ, “Hãy đi tẻ ra trong nơi vắng vẻ, nghỉ ngơi
một chút.” Hiểu không? Tôi nhận ra điều đónhiềuhơn,mỗi ngày,
và đặc biệt khi tôi nhiều tuổi hơn, anh chị em biết đấy. Khi tôi
càng lớn tuổi, thì anh chị em nhận ra điều đó. Anh chị em nghe
mục sư chúng ta, cũng nói “a-men” với điều đó. Ông ấy, chúng
ta, có thể nhận ra rằng chúng ta không còn là những chàng trai
sau khi chúng ta bước qua tuổi nămmươi. Bây giờ chúng ta phải
có một ít thời gian.

10 Chúng ta rất biết ơn vì những lời làm chứng mà chúng ta
vừa nghe. Vợ tôi đã ghé nhà của Bà Wood, ngày hôm qua, khi
một số người từ dưới Alabama đến, ở đâu đó dưới chỗ ấy, và
kể về những điều vĩ đại mà Chúa đã làm trong buổi nhóm đó, về
những đứa bé được chữa lành, và những điều khác. Và rất nhiều
việcmà, chà,mất rất nhiều thời gian để—để kể về nó.

11 Rồi tôi cũng phải nhớ rằng…Tôi nghĩ một số người của họ
đã kể với tôi rằng Chị Larson đã ở đây hai Chúa nhật trước với
một cháu bé. Tôi không biết, nhưng tôi tin họ nói nó là cháu chị
ấy, có lẽ, cho lễ dâng con, chị ấy đã mang nó xuống từ Chicago.
Người phụ nữ đó rất tốt với chúng ta, và chúng ta rất biết ơn chị
ấy. Chị ấy đã đem một trẻ sơ sinh từ Chicago đến, để dâng. Mà,
chị có rất ít thì giờ để đem nó đi, tôi nghĩ, để dâng, nhưng chị
ấy rất quan tâm tới việc đứa bé này được dâng cho Chúa. Vì vậy
nếu Chị Larson muốn, trong khi tôi đang nói, nếu chị muốn thì
cứmang đứa trẻ đó lên cho lễ dâng con này.

12 Và rồi, có lẽ, trong khi chị ấy đang sẵn sàng, tôi—tôi muốn
nói rằng đây là Sứ điệp khó khăn nhất từ trước đến giờ mà tôi
đã từng cố gắng chuẩn bị, cho đến tận tối hôm qua. Suốt cả tuần,
tôi đi vào phòng, cố gắng gạt quamọi cuộc điện thoại vàmọi việc
của tôi sang một bên, để—để cố kiếm được điều gì đó trong trí
cho giờ này. Và khi đó, tôi—tôi thậm chí không thể…Đầu óc tôi
trống rỗng. Và, ngày hôm qua, tôi bước vào tầng hầm. Tôi nghĩ
trời rất nóng, vì vậy tôi xuống tầnghầm, ngồi dưới đó. Tôi cố gắng
lấy Kinh Thánh ra đọc, rồi tôi ngủ thiếp đi. Sau đó tôi thức dậy
và uống nước, cố gắng vặn mình, và đi ra ngoài đi loanh quanh,
ngồi lên bậc thềm.
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13 Ai đó đi ngang qua và bắt gặp tôi đang cởi trần, ngồi ở trên
bậc thềm; trời rất nóng. Họ vẫy tay. Tôi không biết cho dù họ
vẫy…Người nào đó, có thể là ai đó người địa phương ở trong
thành phố đây, hoặc có thể là người nào đó trong hội thánh, đã
vẫy tay với tôi. Và tôi—tôi đang suy nghĩ rất nhiều, tôi—tôi chợt
liếc thấymột chiếc ô tô, đi ngang qua. Tôi vẫy tay.
14 Tối hôm qua tôi vào trong xe hơi và đi về hướng
Charlestown, cố gắng để có được điều gì đó. Chúa, dường như,
muốn nói điều gì với tôi, nhưng tôi…Sa-tan đã cố gắng chắn
đường tôi, ngăn không cho tôi làm điều đó. Vì vậy tôi nghĩ, “Ồ,
nếu hắn làm thế, thì mình cứ nán lại, cứ tiếp tục chờ đợi, đấm
cửa cho đến khi Ngài mở ra.” Vậy rồi chỉ một lát trước đây, hoặc
gần nhưhơn bảy giờ sáng nay, tôi thức dậy thật sớm.
15 Ngày hôm qua, tôi bị đau một chút, cố gắng…Tôi đã ăn một
ít ngô mà không hợp với tôi lắm, thật nóng, và tôi—tôi cố tránh
điều đó. Và—và rồi sáng hôm nay, khoảng tám giờ, tôi tình cờ vớ
được một lời Kinh Thánh mà làm tôi rất sửng sốt. Và tôi nhìn lại
lời Kinh Thánh đó lần nữa, và một lần nữa Nó làm cho tôi kinh
ngạc. Và khi tôi đọc, đọc theo Nó qua Kinh Thánh, và tôi vừa đọc
xong một vài phút trước đây. Vậy điều đó có thể là Chúa đã có
một Sứ điệp cho chúng ta, buổi sáng nay, là điều mà Sa-tan đã cố
ngăn trở chúng ta.

Mời chị đem đứa nhỏ đến đây được không, Chị Larson? [Anh
Branham dâng đứa trẻ. Băng trống—Bt.] Chúa sẽ ở cùng họ và
giúp đỡ họ.
16 Vậy thì tôi đã giữ anh chị em, Chúa nhật vừa qua, hai ngày,
và tôi nghĩ…hay là, hai buổi nhóm, sáng và tối, và điều đó gây
khó khăn cho anh chị em. Tôi hiểu rằng điều đó…Một số người
trong anh chị em phải đi lại rất xa, và bỏ mất ngày làm việc, và
vân vân. Vì vậy thậm chí chúng ta sẽ nghỉ cả ngày Chúa nhật, thứ
Hai, một tuần, tôi sẽ thông báo buổi nhóm dành cho Chúa nhật
tới, ý Chúa, đấy, trừ phi hội chúngmuốn buổi nhóm kéo dài suốt
đêm. Đấy, điều đó, điều đó phụ thuộc…Có rất nhiều người trong
anh chị em!

Bao nhiêu người muốn tốt hơn là tối hôm nay, chúng ta hãy
xem, có những buổi nhóm tối nay? Bây giờ, ai muốn có buổi
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nhóm vào Chúa nhật kế tiếp, hãy giơ tay lên? Ồ! Chà, chỉ có
một người không giơ tay. Ừ! [Người nào đó nói, “Bị câm, anh em
đó!”—Bt.] Nói gì nhỉ? [“Có cả hai lúc.”] Ừ! [Anh Ben Bryant nói,
“Có buổi nhóm tối nay, và cũng nhóm, tuần tới nữa, thưa Anh.”]
Này, này, Ben! [Anh Branham cười.]

17 Tôi hiểu Sứ điệp này, thì dài, sáng nay, nhưng tôi—tôi thực sự
không biết cách nào…Và tôi biết tôi giúp làm các luật lệ của hội
thánh, nhưng ở trong đó, nếu anh chị em chú ý, tôi đã nói, “Ngoại
trừ khi tôi đang làm việc ghi âm.” Hiểu không? Vì vậy, điều nầy
đang ghi âm. Ừ-m. Vì vậy có thể chúng ta sẽ cố gắng quay lại cả
hai lần, tối nay và rồi, Chúa nhật tới, nếu Chúa cho phép, anh chị
em biết đấy. Bây giờ, nếu anh chị em không có được sứ điệp tuần
này, thì anh chị em đến vào Chúa nhật tới.

18 Tôi không thích để anh chị em phải đến hai lần như thế,
nhưng tôi cảm thấy chúng ta đã không có ngoài chỉmột chút thời
gian nữa. Và anh chị em nhớ, nếu thời gian trôi nhanh, chúng ta
sẽ không có được đặc ân này kéo dài nữa đâu. Hiểu không? Hãy
nhớ, điều gì đó sẽ xảy ra. Luật pháp cũng sẽ ngăn cản chúng ta,
hay là Sa-tan sẽ hành động giữa anh chị em và phân tán anh chị
em. Luôn luôn là cách đó. Hiểu không? Điều gì đó sẽ xảy ra, vậy
chúng ta hãy cảmơn từng phútmà chúng ta ở với nhau.

19 Vậy bây giờ với những người phải về nhà, tối nay, thì sẽ như
là tối Chúa nhật vừa rồi, tôi chỉ cómột—một Sứ điệp hơi ngắn. Và
vì vậy, anh chị em, nếu anh chị emmuốn có nó trên băng ghi âm,
ồ, chúng tôi chắc chắn sẽ gửi cho bạn băng ghi âm nếu bạn phải
về nhà. Chúng tôi không…Tôi sẽ giảng tối nay, nếuChúamuốn.

20 Tôi đã ghi chú ngày hôm qua, hay—hay ngày hôm kia, một
Sứ điệp ngắn tôi đã đánh dấu từ việc nhớ điều gì đó, và nó mất
một thời gian dài. Có hai Sứ điệp, mặc dầu vậy. Hầu như ở giữa,
một trong chúng là, “Hồ nước rạn nứt,” hay là “Gieo gió gặt bão,”
đúng là một Sứ điệp Phúc âm. Buổi sáng nay là sự giảng dạy. Và
vì vậy, tối nay, tôi sẽ tiếp tục nói về “Gieo gió gặt bão,” hoặc là,
“Hồ nước mà đang rò rỉ.”

21 Và, sáng hômnay, tôimuốnđọc từKinh Thánh lúc này.
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Anh chị em thấy thoải mái không? Hãy nói, “A-men.” [Hội
chúng nói, “A-men.”—Bt.] Tốt.

Bây giờ tôi muốn anh chị em, đọc trong Kinh Thánh của
mình, lật với tôi đến Sách Ô-sê, anh chị em nào mà muốn đọc.
Chúng ta hãy đọc vài câu của chương 6, Sách của đấng tiên
tri Ô-sê.

Xin chúng ta đứng lên.
22 Lạy Chúa yêu dấu, chúng con không đáng được cầm Sách
này trong tay, vì chúng con đã đọc trong Thánh Kinh rằng không
người nào ở trên Trời hay dưới đất, hoặc bên dưới trái đất, xứng
đáng hoặc thậm chí có thể lấy quyển Sách này, hoặc ngay cả nhìn
xemNó. Ô, và có Đấng đã đếnmà giống như chiên con đã bị giết;
Ngài lấy Sách, vì Ngài xứng đáng, vàNgài đã tháoẤn ra. Và chúng
con trông chờ Ngài sáng hôm nay bày tỏ nội dung này mà đã
được viết trong Sách, bởi vì nó là Sách Cứu Chuộc. Tất cả những
ai được cứu chuộc được ghi trong đó. Xin cho chúng con có thể
tìm thấy vị trí của mình, sáng nay, trong thời đại mà chúng con
đang sống. Chúng con cầu xin bấy nhiêu điều trong Danh Chúa
Jêsus. A-men.

Bây giờ hãy đến, chúng ta hãy trở về với CHÚA: vì Ngài
đã xé chúng ta, song Ngài sẽ chữa lành cho; Ngài đã đánh
chúng ta, song sẽ buộc vết tích.

Sau hai ngày, Ngài sẽ tiếp nhận chúng ta; ngày thứ ba,
Ngài sẽ dựng chúng ta dậy, chúng ta sẽ sống trước mặt
Ngài.

Thế thì chúng ta khá nhìn biết CHÚA; chúng ta khá gắng
sức nhìn biết Ngài. Sự hiện ra của Ngài là chắc chắn như
sự hiện ra của mặt trời sớmmai, Ngài sẽ đến cùng chúng
ta như mưa, như mưa cuối mùa tưới đất.

Hỡi Ép-ra-im, Ta sẽ làm gì cho ngươi? Hỡi Giu-đa, Ta sẽ
làm gì cho ngươi? Vì lòng nhân từ của các ngươi giống
như mây buổi sáng, như móc tan ra vừa lúc sớm mai.

Vậy nên Ta đã dùng các tiên tri sửa phạt chúng nó; Ta
đã giết chúng nó bởi lời nói từ miệng Ta: và những sự
phán xét của Ta mọc lên như ánh sáng.
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Vì Ta ưa sự nhân từmà không ưa của lễ; ưa sự nhìn biết
Đức Chúa Trời hơn là ưa của lễ thiêu.

Nhưng giống như loài người, chúng nó đã phạm lời giao
ước, và ở đó chúng đã—chúng đã phản bội Ta.

Ga-la-át là thành của kẻ làm ác, đầy những dấu máu.

Như bọn trộm cướp rình người đi qua, thì bọn thầy tế
lễ cũng giết người bằng cách ưng thuận, và…chúng nó
phạm biết bao là tội ác!

Ta đã thấy một việc gớm ghiếc trong nhà Y-sơ-ra-ên, ở
đó Ép-ra-im thì làm sự gian dâm, Y-sơ-ra-ên thì bị ô uế!

Hỡi Giu-đa, ngươi cũng vậy, người đã ban đếnmộtmùa
gặt định cho ngươi, khi Ta đem phu tù của dân Ta trở về.

23 Lạy Chúa Jêsus, xin rút ra từ Đây, bởi Thánh Linh Ngài, bối
cảnh mà đã được dự định, như chúng con chờ đợi hơn nữa ở
Ngài. Nhơn Danh Chúa Jêsus. A-men.
24 Bây giờ, chủ đề sáng nay của tôi là: Nhận Ra Thời Đại Của
Bạn Và Sứ Điệp Của Nó.

Chúng ta thấy từ bài học Chúa nhật tuần trước, như chúng ta
đã dạy, Lễ Thổi Kèn. Và tôi muốn anh chị em tập trung chú ý, bây
giờ, thời—thời giờ ở dânY-sơ-ra-ên theo đồng hồ của Chúa.
25 Chúng ta đang đề cập ngày hôm nay dựa trên một bài học
trường Chúa nhật, mà tôi muốn anh chị em hiểu rõ và nhận ra
thời giờ mà chúng ta đang sống. Chúng ta sắp hết thời gian rồi,
như anh chị em biết đấy. Và rồi, bởi điều này, anh chị em nên
biết rõ chính thời đại và thời gian, dấu hiệu và Sứ điệp mà anh
chị em tin nhận.
26 Bây giờ, như chúng ta đã bắt đầu Chúa nhật tuần trước…
Chúng ta đã nói về việc sẽ giảng về những tiếng Loa, Bảy tiếng
Loa cuối cùng của Kinh Thánh. Và tôi, trong chính tôi, tôi nghĩ
chúng sẽmở ra giống như cácẤn. Nhưng tôi đã để ý trênmỗimột
sựmở ra này đã cómột điều phi thường xảy ra.

Và như chúng ta đã giảng về Bảy Thời Đại Hội Thánh, và
chúng rất hoàn hảo cho đến nỗi Chính Thánh Linh giáng xuống
ở giữa chúng ta chứng thực điều đó, và viết nó lên báo chí, đưa
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nó ra khắp nước, tỏ cho thấy nó ở trên mặt trăng trên bầu trời,
và chứng minh nó với chúng ta, nhiều tuần nhiều tháng trước
khi nó xảy ra, mà đúng như cách nó sẽ có, một cách hoàn hảo. Ở
đây trong đền tạm này Ngài đã bày tỏ nó. Ở đây trên…trong thì
giờ, Ngài đã tỏ cho biết. Trên mặt trăng và mặt trời, Ngài đã bày
tỏ điều đó. Và trong vị trí của các nước ở thời đại này, Ngài đã
làm cho nó được biết đến; như hệ thống giáo phẩm của La-mã để
lại và trở lại với Palestine, người ta đã cho rằng đã có giáo hoàng
đầu tiên trở lại kể từ khi (họ tuyên bố) Phi-e-rơ là giáo hoàng.
Vậy thì, điều đó thật kinh khủng!
27 Thế thì, chúng ta thấy, trước Bảy Ấn điều đó đã che giấu mọi
sự mầu nhiệm.

Tôi không biết tôi đang vẽ cái gì trên tấm bảng, về các Thời
đại Hội thánh. Tôi chưa bao giờ. Đức Chúa Trời biết. Chỉ bằng
khải tượng, tôi đã vẽ nó ra. Tôi không biết rằng Đức Chúa Trời,
một năm sáu tháng sau, đã chứng thực nó trên bầu trời, bằng
mặt trăng, và đưa nó vào báo chí lưu hành khắp nước. Tôi không
biết được điều đó. Tôi đã không biết sẽ có một lúc mặt trăng trở
nên tối tămhuyềnbí, để tượng trưng choThời đại Lao-đi-xê nầy.
28 Bây giờ, trên các tờ báo, anh chị em chỉ có sáu thời đại. Là vì
hội thánh Lao-đi-xê hoàn toàn bị xóa sổ. Và bạn có để ý sự ứng
dụng thuộc linh không, khi Chúa đặt nó ở trên trời. Khi tôi đặt nó
ở trái đất đây, tôi đã để lại một khoảng trống nhỏ bé, như anh chị
em thấy đấy, chỉ một chút ánh sáng nhỏ nhoi. Đó là ngay trước
chính người được Chọn đã được gọi ra khỏi trái đất, lý do mà tôi
đặt nó ở trên đó cho thời đại thứ bảy. Nhưng khi Chúa đặt nó ở
trên trời, thì nó hoàn toàn bị bôi đen, có nghĩa là có thể người
cuối cùng được kêu gọi từ Thời đại Lao-đi-xê đó. Chúng ta không
biết. Có thể cómột bài giảng về phần này.
29 Bây giờ chú ý lần nữa, trước—trước khi BảyẤn,mà tôi không
có ý kiến nó là cách đó.

Ở đây tại đền tạm này Ngài đã nói về nó, và sai tôi đến
Tucson, Arizona, kể cho tất cả anh chị em những gì sẽ xảy ra. Và
có người đang ngồi ở đây, ngày hôm nay, mà đã ở đó chứng kiến
nó xảy ra hoàn toàn chính xác theo cách nó đã được kể sẽ xảy
ra, “Bảy Thiên sứ sẽ đến.” Rồi các tờ báo đăng điều đó, và các tờ
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tạp chí, trên toàn quốc, “Quầng Sáng xoay tròn bí ẩn trong hình
dạng kim tự tháp,” giống như tôi đã vẽ nó ở đây và chỉ cho anh
chị em thấy. Đã bay lên từ nơi những Thiên sứ đó đang đứng, cao
ba mươi dặm, và trải dài hai mươi bảy dặm; hoặc cao hai mươi
bảy dặm, và trải dài ba mươi dặm, tôi quênmất nó là bề nào rồi.
Và được nhìn thấy suốt trên các tiểu bang, ngay ở trên Tucson,
Arizona, ngay tại nơi nó đã xảy ra, cùngmột lúc.
30 Đấy, kinh—Kinh Thánh, Đức Chúa Trời không chỉ là…Điều
này thật sự không phải là ai đó cố gắng nhấn—nhấn mạnh điều
gì đó với bạn, nhưng để bày tỏ cho bạn chính sự áp dụng thuộc
linh của thời đại nầy.
31 Và rồi, Sứ điệp kế tiếp, đã mở ra Bảy Ấn, mà mở ra mọi điều
mầu nhiệm che dấu của Kinh Thánh, các Học thuyết, vân vân.
Mà, thế giới ngày nay tấn công một cách thô bạo, tấn công Nó và
nói Nó sai, thế nầy, thế kia.
32 Ngày nọ tại Arizona đây, các băng ghi âm ghép nối nhau, cố
làm cho tôi nói những điều mà tôi đã không nói. Cứ nhớ khải
tượng về công việc Arizona! Kinh Thánh đã nói, “Thà buộc cối
đá vào cổ ngươi còn hơn.” Và một điều khác nữa, rằng, “Hễ ai,”
dù người đó là thầy giảng hay sẽ là gì đi nữa, “bớt đimột Lời khỏi
Nó, hay thêm một lời vào Nó!” Người ta đặt sự giải thích riêng
của họ vào Lời như Nó đã được ban cho, cố làm cho Nó nói điều
mà tôi không nói, và, không phải là Lời tôi; Nó là Lời Ngài. “Ai
thêm vào, hay bớt đi!”
33 Và rồi, trong khải tượng, chúng ta đã thấy những tiên tri này
lao xuống, như tôi đã giải thích với anh chị em, tôi tin là, cách
đây vài Chúa nhật. Tất cả sẽ là thế. Tôi đã nói, “Hãy tránh xa điều
đó.” Chừng nàomà tôi đang đấu tranh chống lại điều đó, thì Đức
Chúa Trời không thể chống lại nó. Nhưng chúng ta hãy để cho
Ngài làmđiềuđó. Ngài làĐấngmà lo liệu việc đó.Hiểu không?
34 Bây giờ chúng ta lưu ý, Chúa nhật tuần trước, có…giảng về
các ngày lễ. Và có lễ ngũ tuần. Và giữa lễ ngũ tuần và lễ thổi kèn,
đó là một khoảng thời gian dài; chính xác là năm mươi ngày
giữa lễ ngũ tuần và lễ thổi kèn. Và nămmươi ngày, mà, ngũ tuần
có nghĩa là “năm mươi.” Nó là bó lúa vẫy qua vẫy lại, hay sự
khai sanh-…Những trái đầu mùa được mang vào. Và chúng ta



10 LỜI ĐƯỢC GIẢNG

thấy rằng đó là khuônmẫu đằng sau đó, với những trái đầumùa
thiên nhiên, tượng trưng cho những trái đầu mùa của Thánh
Linh được tuôn đổ trên dân sự.

Và chúng ta thấy rằng, thế thì, đó là nămmươi ngày được dân
Ngoại đã tiếp nhận, mà, “Đức Chúa Trời đã kêu gọi từ dân Ngoại
một dân cho Danh Ngài,” lễ ngũ tuần của dân ngoại. Và chúng ta
đã đi hết kỳ lễ ngũ tuần dài đó.

35 Vậy thì, thực tế, từ năm mươi ngày, sẽ chính xác là bảy ngày
sa-bát. Và bảy ngày sa-bát tượng trưng cho Bảy Thời đại Hội
thánh, được gọi trong thời gian của lễ ngũ tuần, thuộc về lễ Ngũ
tuần, để gọimột dân từ dânNgoại cho DanhNgài.

Bây giờ, vào ngày cuối cùng của bảy ngày sa-bát này, mà đã
có, đó là Ngày Chuộc tội, là Bảy tiếng Kèn. Và Bảy tiếng Kèn được
gọi là một ngày than khóc, cho sự Hy sinh, hay là, sự Đền tội. Và
thế thì chúng ta thấy, rằng, dân Y-sơ-ra-ên, Bảy tiếng Kèn chỉ gắn
liền với dân Y-sơ-ra-ên.

36 Và, rồi, tại sao Ngài lại không cho tôi giảng về Bảy Kèn vang
tiếng. Tôi thậm chí đã sẵn sàng thông báo về nó, có những sảnh
phòng sẵn sàng mọi thứ để đi vào, giảng về Bảy tiếng Kèn. Và tôi
nói, “Cómột điều gì đó khuấy nhiễu tôi rất nhiều,” tôi nói. Chúng
tôi tiếp tục làm việc, Billy và tất cả chúng tôi, cố gắng sẵn sàng
mọi thứ cho tòa nhà có máy điều hòa, cho tuần lễ sắp tới này,
cho việc giảng về Bảy tiếng Kèn; có mười ngày, hay tám ngày, có
thính đường trường học. Nhưng Chúa Thánh Linh không cho tôi
làm điều đó, vì lý do nào đó, và tôi tự hỏi tại sao.

Khi tôi bước vào cầu nguyện, tôi đã nói với vợ tôi, “Anh sẽ đi
vào.” Tôi chân thành quỳ xuống trước Chúa, để cầu nguyện. Và
Ngài đã bày tỏ cho tôi rằng Bảy chiếc Kèn đã vang lên dưới Ấn
thứ Sáu, và tôi đã giảng điều đó, một cách siêu nhiên. Đấy, nó ở
trong tay Chúa, toàn bộ sự việc. Nó gắn liền với dân Y-sơ-ra-ên,
và chúng ta lấy ra điều đó dưới tác động của Ấn thứ Sáu; tất cả
anh chị em ai cũng biết điều đó, người Do-thái đã bị ngược đãi
như thế nào.

37 Thời đại dânNgoại là ở trong lễ ngũ tuần nầy.
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Những tiếng Kèn, dưới…tất cả chúng được vang lên dưới Ấn
thứ Sáu. Và chúng ta đã nắm được điều đó Chúa nhật tuần trước,
dưới lễ thổi kèn, nếu tất cả anh chị emmuốn nắm được điều đó.
Nó để làm gì? Để giục giã những người Do-thái, từ khắp nơi trên
thế giới, về quê nhà của họ. Họ phải ở đó. Và sựmở ra của các Ấn,
dưới Ấn thứ Sáu, và dưới…Bảy tiếng Kèn đã vang lên ở trong—
Ấn thứ Sáu.
38 Bây giờ, Sứ điệp của thiên sứ thứ bảy là để mở ra sự mầu
nhiệm của các Ấn, kêu gọi những người làm công dân Ngoại ở
giờ thứ mười một nhận tiền lương giống như những người làm
công giờ đầu tiên đã nhận. Hiểu không?

Vậy thì, Chúa Jêsus đã dạy điều đó. Ngài nói có một số người
đã bước vào mùa gặt. Họ được thuê. Và khi họ đã làm, từ sáng
sớm, họ đã nhậnmột—một—một thời gian, một đơ-ni-ê cho một
ngày. Và rồi lúc giữa trưa, người nào khác nữa lại đến và làm
việc. Và rồi vào giờ thứmườimột, đó là giờ cuối cùng trong ngày,
người nào đó lại đến và nhận cùng mức lương giống như người
đã làm từ giờ đầu tiên trong ngày; giờ cuối cùng.
39 Thật quá hoàn hảo, cách mà những sứ giả thời đại đầu tiên
với Lời, với Phúc âm, với Lẽ thật biết bao, họ đã bước vào Thời
đại Ngũ tuần. Rồi có một thời đại tăm tối đã ngăn trở họ. Rồi ở
giữa thời, Luther, vàWesley, và họ, bước vào. Và rồi đó là Sứ điệp
chiều tối, và nhận điều tương tựmà họ đã làm ngay lúc ban đầu.
Sứ điệp chiều tối là để khôi phục lại, để mang lại sự việc giống
như vậy lần nữa.
40 Và nhớ lại khải tượng của tuần trước, mà khi Nàng Dâu đến
để…xem trước điều đó. Ở đó Nàng Dâu nhỏ bé, đáng yêu, đến
trong sự hiện thấy. Và tôi, không nghĩ về điều đó; chỉ ngồi ngắm
nhìn từ bên ngoài. Và Nàng Dâu bước đến. Tôi nghe thấy một
Tiếng nói bên cạnh tôi, nói rằng, “Đây là một sự duyệt trước của
Nàng Dâu.” Và Nàng đi qua. Tôi chú ý tới Nàng, phong cách nàng,
rất đáng yêu, xinh đẹp, trẻ trung. Nàng đang bước đi thật đúng
như Nàng có thể đi, khôngmạnhmẽ; ngay trong những sải bước
của một—một phụ nữ, cung cách thật như quý bà, duyên dáng
làm sao. Đó là cách Nàng đi, đến bên trái của tôi về hướng này,
và Nàng đi ra khỏi tầmmắt của tôi.
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41 Lúc đó Ngài quay tôi sang bên phải, và Ngài chỉ cho tôi từng
giáo hội khi họ xuất hiện ở các thời đại. Và, ôi, thật là thô tục! Và
giáo hội cuối cùng là thời đại hội thánh cuối cùng này, mà được
dẫn đầu bởi một mụ phù thủy. Họ ăn mặc rất phóng đãng, trông
cực kỳ ô uế! Họ diễu hành theo nhịp của điệu nhảy tuýt và nhạc
kích động. Và những phụ nữ đó lao mình trong điệu nhảy tuýt,
tay cầm một tờ giấy, màu xám, đạo đức giả, công-…Màu xám là
giữa màu trắng và màu đen, là màu lừa dối. Xám có nghĩa là
không trắng cũng không đen. Nó là màu lừa dối. Và tờ giấy trông
giốngnhưmàuxám, giữ phía trước họ, với những chiếc váyngắn
bằng loại vải giống như vải đăng ten, hoàn toàn trần truồng từ
thắt lưng trở lên. Và diễu hành đến…hay thời gian, hay uốn éo,
và hành động kỳ cục với điệu nhạc đó, họ bước tới. Và nói, “Đó
là hội thánh.”

42 Và khi nó đi ngang qua tôi, tim tôi như muốn ngất đi. Tôi
nghĩ, “Đó có phải là những gì đang cố gắng để đại diện cho Đấng
Christ, như là một Nàng Dâu không? Về mọi sự nỗ lực và những
điều mà con người đã đưa ra, cố hết sức mang lại một Nàng Dâu
cho Đấng Christ; và một gái điếm trông ô uế, bẩn thỉu, thô tục
như thế mà lại là Nàng Dâu của Đấng Christ sao?” Điều đó khiến
tôi bị đau tim.

43 Khi nó đi qua, sau khi cô ấy…Đến trước nơi chúng ta đang
đứng, cô ta đang cầm tờ giấy ở phía trước, uốn éo, và lắc lư, khi
đi thì di chuyển từ bên này sang bên nọ, khi cô ta đi, như những
điệu nhảy hiện đại họ có ngày nay, tựmình thể hiện những hành
động vô đạo đức khi cô ta đang diễu hành.

44 Tôi không chịu trách nhiệm về những điều này. Tôi chỉ có thể
nói những điều tôi đã nhìn thấy. Và Đức Chúa Trời là Quan Án
của tôi, nhưng đó là giáo hội đến từ nướcMỹ.

45 Bây giờ, khi cô ta đã đi qua, thì toàn bộ phần phía sau không
có gì che đậy cả. Và lúc đó khi cô ta đi qua, tôi cảm thấy ngất xỉu
và buồn nôn.

46 Sau đó Ngài đã phán, “Nàng Dâu sẽ đến duyệt lại.” Và ở đây
Nàng Dâu đến sau cô ta, trông cũng rất giống Nàng Dâu đã đi lúc
đầu. Khi đó lòng tôi vui mừng nhảy nhót, biết rằng đó sẽ là Nàng
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Dâu. Và Nàng sẽ làm những điều giống như vậy, và cũng ăn mặc
thứ tương tự,màNgười đã có lúc đầu. Nàng được kêu gọi.

Và tôi biết rằng đó là Lẽ thật. Nếu điều đó không thật, thì
mọi sự khải thị mà tôi đã nhìn phía sau là sai. Ai cũng biết, rằng,
không một điều nào Ngài đã bảo chúng ta ngoài Lẽ thật. Nó ứng
nghiệm, đúng như…
47 Và thế thì, anh chị em có thể thấy, sự ô uế của giáo hội hiện
đại, đang tự xưngmình làmột “hội thánh” không?
48 Như người nào đó đã nói ngày nọ; Anh Ruddell, một anh em
yêu quý của tôi, đang đứng dựa vào tường ở đằng kia lúc này.
Rằng, anh ấy thấy nó nhưmột chồi rễ trên cây nho. Và chúng tôi
đã bàn luận về điều đó ở trong phòng hôm nọ. Anh Ruddell bị
quấy nhiễu về tình trạng của thời đại và—và cảm thấy về tâm
linh trong các giáo hội ngày nay, cách mà nó bắt đầu xuống
dốc như thế nào. Các mục sư truyền đạo đến từ mọi nơi, và
phỏng vấn ở ngoài đây, hỏi “Chuyện gì đã xảy ra, Anh Branham?
Chuyện gì xảy ra thế?” Ồ, chao ôi!
49 Anh Ruddell đã hỏi tôi câu hỏi, “Có phải họ đang sống nhờ
linh của quỷ Sa-tan, hay cái gì?”
50 Tôi trả lời, “Không, chồi rễ thì sống nhờ sức mạnh của cây
nho.” Nó sống bởi vì, trái cam quýt lai, một—một cây chanh sẽ
mọc lên từmột cây cam; nhưng sẽ không sinh ra những quả cam,
mặc dù nó tồn tại được là bởi sự sống của cây cam.

Còn giáo hội, cái gọi là như vậy, cũng chỉ là một chồi rễ ghép,
sống tầm gửi dưới danh nghĩa tôn giáo, dưới danh nghĩa của hội
thánh. Công giáo và Tin Lành, chỉ là những chồi rễ, hút…từ sức
mạnh của Gốc Nho; mà vẫn chưa cho ra được quả nào cho dù
đó là quả gì, bởi vì họ không trở lại đạo. Họ không nằm trong
chương trình đã định trước, nguyên thủy của Đức Chúa Trời, đó
là lý do tại sao họ phải phủ nhận Lời và cho ra loại quả khác.
Cây thực sự chính cống, trong rễ của nó, được định trước sanh
ra những quả cam ở trên cây cam.

Chúa Jêsus phán, “Ta là GốcNho; các ngươi là nhánh.”
51 Nhưng nếu cây đó đã từng sanh ra nhánh khác, thì nó vẫn sẽ
sanh ra loại quả của cây gốc. Và ở đó phải có một sự khôi phục
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của tất cả các điều này, ngay ở phía cuối Gốc Nho. Phải có, sanh
ra, sự khôi phục, một Ánh sáng chiều tối để thắp sáng Nó lên và
làm cho Nó đúng. Nhưng nó sẽ xuất phát từ Cây Nho, không phải
một giáo phái được tháp vào Nó; nhưng sản phẩm nguyên thủy
của Lời. Nó phải đến cho lúc chiều tối. “Và sẽ có Ánh sáng chiều
tối.” Nó tiếp nhậnÁnh sáng để làmNó chínmuồi.
52 Thấy Thánh Kinh hoàn hảo biết bao! “Một ngàymà sẽ không
được gọi là ngày hay đêm.” Trái cây không thể chín nếu không
có mặt trời làm chín nó. Cho dù anh em giảng nhiều thế nào đi
nữa, anh em làm điều gì đi nữa, nó không thể được chín muồi,
nó không thể được bày tỏ, nó không thể được chứng thực; chỉ bởi
Ngài Đấng đã phán, “Ta là Sự Sáng của thế gian,” là Lời. Vì vậy
phải sinh ramột—một—một Quyền năng, Chính Thánh Linh, để
làm chín, hay làm sáng tỏ, hoặc chứng minh, hoặc bày tỏ điều
mà Ngài đã tiên đoán sẽ xảy ra vào ngày này. Ánh sáng chiều tối
sản sinh ra điều đó. Thật là thời giờ tuyệt vời!
53 Nàng Dâu đã đi qua cùng vị trí mà Nàng đã ở khi Nàng có lúc
ban đầu. Nhưng tôi đã chăm chú nhìn Nàng bước ra trật bước,
và cố gắng kéo Nàng lại. Bây giờ, có thể nói nhiều về những điều
này, về thời đại mà chúng ta đang sống.
54 Vậy thì, Ô-sê nói, trong 6:1, “Hãy trở về với Chúa.” Nên nhớ,
người đã nói họ sẽ bị tản lạc, và họ đã bị. Người nói, “Họ sẽ quay
trở về với Chúa, sau khi họ bị tản lạc, và Ngài sẽ, sẽ băng bó họ
lại.” Chú ý, “Hãy trở về…Bị tản lạc; lần thứ hai…Họ bị tan lạc, và
bị mù.” Đó là thật chính xác những gì đã xảy ra. “Ngài sẽ chữa
lành cho chúng ta, và băng bó lại.”

Giống như Ê-xê-chi-ên 37, “Những xương cốt khô, thung lũng
đầy xương khô.” Ê-xê-chi-ên đã thấy điều đó, sự trở lại củahọ.

Rồi chú ý, Ô-sê đã nói, “Sau hai ngày!” Sau hai ngàyNgài quay
lại với họ. “Ngài sẽ tiếp nhận chúng ta và ban cho chúng ta, khiến
chúng ta tỉnh lại.” Vậy thì, tỉnh lại không có nghĩa là “sự sống lại.”
Tỉnh lại, ở đó, là một từ tương tự như vậy được dùng ở bất cứ nơi
nào khác, tôi đã tra xem nó, có nghĩa là, “sự phục hồi.” “Ngài sẽ
phục hồi chúng ta sau hai ngày.” Đó sẽ là, “Vào ngày thứ ba Ngài
sẽ phục hồi chúng ta lại, sau khi Ngài làm chúng ta tan lạc, làm
cho chúng ta bị mù, và xé nát chúng ta.”
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55 Anh chị em biết đấy, người Do-thái đã bị mù vì chính mục
đích để chúng ta có thể nhìn thấy. Họ đã bị xé thành từng phần,
và bị tan lạc, nhưmột dân, và đã chối bỏ ĐấngMê-si của họ; hầu
cho chúng ta có thể tin nhận Đấng Mê-si, để có thể có một dân
được gọi ra từ dân Ngoại cho Danh Ngài.

56 Vậy thì, người đàn ông đứng ra, và người nữ đã lấy tên của
anh ta. Những dân Ngoại bị mù này không thể nhìn thấy cái
Danh đó, “Chúa Jêsus Christ,” trong phép báp-têm! Thật là quá
tệ, nhưng phải là cách đó. Người Do-thái, họ đã phải—họ đã phải
không nhìn thấy điều đó. Chỉ có người duy nhất có thể nhìn thấy
nó; đó chính là người đã được định trước để thấy. Nói cách khác,
bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy điều đó.

Người Do-thái không thể nhìn thấy sự hiện hữu Đấng Mê-si
của họ. Và, tuy nhiên, họ là những học giả và những nhà thần
học, những nhà học giả vĩ đại nổi tiếng, đọc cùng Kinh Thánh
giống như bạn. Vậy thì, sau khi điều đó được tỏ cho chúng ta
biết, chúng ta có thể thấy nó rõ ràng, đó là Đấng Mê-si. Nhưng,
họ không thể nhìn thấy điều đó, họ cũng chẳng nhìn thấy ngày
nay. Họ cũng được nói tiên tri là bị mù.

57 Giáo hội, ngày nay, được tiên báo là bị mù, chối bỏ Sứ điệp
thời đại chiều tối nầy. Khải huyền 3 nói vậy, “Các ngươi khốn
khó, khổ sở,” để ý tình trạng của nàng dâu đêm nọ, hay giáo hội,
“lõa lồ, đui mù, mà không biết.” Chúa Jêsus ôi, xin thương xót
chúng con! Kinh Thánh đã nói nó “lõa lồ.” Tôi chưa bao giờ thấy
điều đó cho đến ngay bây giờ. Hội thánh Lao-đi-xê bị lõa lồ. Và
khi nó xuất hiện đêm nọ, nó “lõa lồ,” không bao giờ để ý điều đó,
“mà không biết điều đó.”

58 Ồ, thật biết ơn dường nào! Thật, không lạ gì chúng ta rất biết
ơn! Tôi cảm thấy rằng chúng ta chưa đủ lòng biết ơn vì những
điềumà Chúa đang tỏ cho chúng ta biết.

59 “Lõa lồ.” Và khải tượng đã nói, chỉ cho tôi biết nó trần truồng
mà không biết điều đó, và “bị mù.” Như Y-sơ-ra-ên bị mù để dân
Ngoại có thể đi vào, bây giờ dân Ngoại cũng bị mù để Nàng Dâu
có thể được đem ra và Y-sơ-ra-ên có thể tiếp nhận lễ Thổi Kèn
của họ. Thật hoàn hảo!
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60 “Sau hai ngày Ngài sẽ lại khiến chúng ta tỉnh lại, hoặc ban
cho chúng ta sự hồi phục, đem chúng ta lại với nhau, người Do-
thái,” nói vềnhữngTiếngKènnàybây giờ. VàNgài sẽ… “Và chúng
ta sẽ sống trước mặt Ngài, hay có Sự sống Đời đời. Đấy, chúng ta
sẽ sống trước mặt Ngài.” Kinh Thánh nói ở đây ở trong sách Ô-
sê, nói rằng, “Và chúng ta sẽ sống trước mặt Ngài; Sự sống, có Sự
sống trước mặt Ngài.” Đó là Sự Sống của chính Ngài, Sự sống Đời
đời, “có Sự sống trướcmặt Ngài.”

“Người mà sống trong sự vui thú là chết đang khi còn
sống.” Vì vậy chúng ta…đã hứa rằng dân Y-sơ-ra-ên sẽ lại có Sự
sống trước mặt Ngài. Nó đã chết, với những sự kiện, và với lễ
ngũ tuần.
61 Bây giờ lưu ý, cẩn thận. “Rồi sau hai ngày.” Vậy thì, điều ấy
không có nghĩa là hai lần hai mươi bốn giờ, bởi vì nó đã xảy ra…
Điều đó đã xảy ra từ lâu, hàng trăm năm trước. Hiểu không? Nó
có ý nghĩa là, “hai ngày với Chúa,” sau hai ngàn năm. Vậy thì,
anh chị em biết đã bao lâu rồi kể từ lúc đó không? Đã hai ngàn
bảy trăm năm rồi kể từ đấy, vì trong Ô-sê ở đây là vào năm 780
trước CôngNguyên. Đến nay là năm1964, đấy, nó là điều gì đó đã
trên hai ngàn bảy trăm năm trước. Ngài đã phán, “Sau hai ngày,
trong ngày thứ ba, Ngài sẽ dựng chúng ta dậy, và cho chúng ta Sự
Sống trước mặt Ngài.” Đó là những tiếng Kèn của bạn đang đến
gần. Đó là thời đại mà chúng ta đang sống, thời đại mà chúng ta
đang sống.
62 Vậy thì, họ đã bị tản lạc, bị mù, tụ họp lại, và rồi mới vào
trong ngày thứ ba. Anh chị em có thấy điều đó không? Họ đã bị
tan lạc, từ Palestine, ra khắp thế giới. Họ bị làm mù, để chối bỏ
ĐấngMê-si. Và bây giờ họ nhóm lại trên quê nhà của họ, sẵn sàng
chờ những Tiếng Kèn, để nhận ra sự Cứu chuộc.

Như Kinh Thánh đã nói, “Khi họ tin nhận Nó, và thấy Ngài
với những vết sẹo đóng đinh,” sau khi Hội thánh được đem
đi, “và họ nói, ‘Ngài bị những vết sẹo này ở đâu?’ Ngài phán,
‘Trong nhà của những người bạn Ta.’” Và Ngài phán, “Họ sẽ
tách ra, từng gia đình, và họ sẽ khóc than và thương tiếc, trong
nhiều ngày, giống như một gia đình mà đã mất đứa con trai
duy nhất của mình.” Hãy nhớ, rằng lễ Thổi Kèn đó là để làm
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điều đó. “Để khóc than, thương tiếc cho Của Lễ bị giết,” mà họ
đã chối bỏ Nó.

63 Họ ở trong xứ mình. Họ đã bị tan lạc, bị mù, và bây giờ tập
trung lại. Và tất cả là ở dưới Ấn thứ Sáu, Bảy tiếng Kèn của họ…
vang lên để tập họp họ lại với nhau, tiếng Kèn thứ Sáu. Tiếng
Kèn thứ Bảy là “tiếng Kèn Lớn đó,” như chúng ta đã nghe giảng
Chúa nhật vừa rồi. Tiếng Kèn thứ Sáu vang lên sau Ấn thứ Sáu.
Giống như là Ấn thứ Sáu của chúng ta đã mở ra, mọi việc diễn
ra cùng một lúc; duy nhất, tất cả tiếng Kèn của họ vang lên cùng
một lúc; nơi mà, chúng ta đã từng có hai ngàn năm trước trong
lễ ngũ tuần.

64 Vậy thì, đã hai ngàn bảy trăm năm kể từ khi đó. Ngài phán,
“Vào ngày thứ ba, chúng ta sẽ nhóm nhau lại. Sau hai ngày, vào
ngày thứ ba, chúng ta sẽ nhóm nhau lại, và nhận sự Sống trước
mặt Ngài.” Anh chị em thấy Lời hứa đó không? Thời giờ đã được
viết trên tường một cách hoàn hảo. Chúng ta thấy nơi chúng ta
đang sống.

65 Bây giờ ở quê nhà, chờ Lễ Thổi Kèn, hay là nhận ra sự
Chuộc tội, và chờ đợi sự Chúa Đến, để khóc than vì lúc đầu
họ đã chối bỏ Nó. Họ đang ở trên quê hương mình vì điều đó,
đang chờ đợi. Điều mà tất cả họ…Mọi việc được sắp đặt một
cách có vị trí.

66 Như là thầy giảng Phúc âm, tôi không thể thấymột điều để lại
ngoài sự ra đi của Nàng Dâu. Và Nàng Dâu đã phải được đem đi
trước khi họ có thể nhận ra điều gì đã xảy ra. Họ đã bị trói buộc,
bị tan lạc…Tôi muốn nói, họ đã bị đuổi đi, bị mù, và bây giờ được
nhóm nhau lại. Thế cái gì bị bỏ lại? Nàng Dâu được đem đi. Chờ
đợi sự ra đi của Nàng Dâu, vì vậy các tiên tri của họ trong Khải
huyền 11 có thể gọi họ đến với lễ Thổi Kèn, để khiến họ nhận ra
những điều họ đã làm.

67 Hãynhớ, ngay giữa nhữngẤnđó, xuất hiệnẤn thứ Sáu. Và có
một trăm bốn mươi bốn ngàn người, được chọn và được gọi. Và
giữa Tiếng Kèn thứ Sáu và thứ Bảy, Khải huyền chương 11 xuất
hiện chính xác ngay đó cùng hàng với Ấn thứ Sáu.
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68 Để làm gì? Điều đó để làm gì? Điều này là để dẫn tới hai nhân
chứng, Môi-se và Ê-li, những tiên tri. Mà, người Do-thái chỉ tin
vào những tiên tri của họ. Họ sẽ đến với dấu hiệu của những
tiên tri, và công việc của họ sẽ là công việc của đấng tiên tri, vì
họ làm việc một cách chính xác.

Cho thấy một điều, rằng, con người, khi bạn chết hoặc bất
cứ cái gì, khi bạn rời khỏi thế gian này, bản chất của bạn không
thay đổi. Nếu bây giờ bạn là người nói dối, thì ở đó bạn sẽ là
người nói dối. Nếu ở đây bạn là người nóng nảy, thì ở đó bạn
cũng sẽ là người nóng nảy. Nếu ở đây bạn là người nghi ngờ,
thì ở đó bạn cũng là người nghi ngờ. Hỡi quý ông và quý bà,
đã đến lúc phải tự thức tỉnh và tự xem xét chính bản thân, và
thấy chúng ta đang đứng ở đâu, vì cái chết không thay đổi được
điều đó.
69 Họ đã chết được hai ngàn năm. Môi-se thì khoảng hai ngàn
năm trăm năm, và Ê-li kể từ…Hầu như hai ngàn năm trăm năm
Ê-li đã chết, và Môi-se đã chết, và ở đây họ quay lại với cùng bản
chất và làm những điều giống như trước.

Cái chết không làm được gì với một người ngoại trừ thay
đổi chỗ ở của người ấy. Không thay đổi được bản chất của bạn.
Không thay đổi được đức tin của bạn. Không thay đổi được cái
gì trong bạn trừ chỗ ở của bạn.
70 Vậy, cáchmà bản chất bạn buổi sáng nay vẫn là thế! Nếu bạn
là người nghi ngờ về Lời Chúa, thì bạn sẽ là người nghi ngờ ở nơi
đó. Tôi không quan tâm bạn thánh khiết thế nào, bạn sống như
thế nào, và bạn sống tốt thế nào, điều đó không thay đổi được
bạn một chút nào cả với cái chết, chỉ có chỗ ở của bạn. Và nếu
bạn không thể chấp nhận toàn bộ Lời của Đức Chúa Trời theo
cách Nó đã được chép, bạn sẽ không làm điều đó ở Đó; vì vậy,
đừng có lo lắng, bạn sẽ không ở Đó.

Bạn phải chấp nhận Nó trong sự trọn vẹn của Nó, trong
quyền năng minh chứng của Nó và sự khải thị về Nó là gì, rồi
bạn trở thành một phần của Nó. Đó là Lời duy nhất của Ngài
rằng Ngài sẽ sống lại, như Ngài đã thực hiện Lời Ngài vào buổi
sáng Phục sinh đầu tiên. Chỉ Lời Ngài đã đến, và những ai đã chết
trong Lời Ngài, tin Lời Ngài và xác nhận Lời Ngài.
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71 Để ý, nào, đó là hai ngàn bảy trăm năm trước. Lưu ý, họ đã bị
tan lạc, họ đã bị mù, và bây giờ họ được nhóm nhau lại. Vậy thì,
điều tiếp theo là họ sẽ tiếp nhận Sự sống.

72 Và dân Ngoại được gọi ra. Nàng Dâu đã sẵn sàng. Sự Cất lên
đã gần. Chúng ta có thể nhận ra điều đó không? Chúng ta có thể
thật sự tin điều đó không? Đó có phải là câu chuyện đã được
kể không? Nó có phải một chuyện hoang đường, với chúng ta
không? Nó có phải cái gì đó nghe có vẻ như thật hay không? Nó
là điều gì đó mà chúng ta, bề ngoài, có thể tin không? Hay là, nó
là cái gì mà ở trong chúng ta, đó là một phần của chúng ta, mà
nó còn hơn là sự sống đối với chúng ta? Chúng ta có thái độ gì,
sáng hôm nay, trong đền tạm này? Nên nhớ, sẽ là một bầy nhỏ
mà tiếp nhận Nó.

73 Bây giờ ở quê nhà, đang chờ đợi những tiếng Kèn. Bây giờ
trông đợi cho sự ra đi của Nàng Dâu nhỏ bé, để Khải huyền 11 có
thể được ứng nghiệm. Thời đại hội thánh đã ngừng lại; các Ấn đã
được mở ra, để minh chứng những gì họ đã để lại trong thời đại
hội thánh, và Sứ điệp đã được đưa đến. Y-sơ-ra-ên có mặt, ha-lê-
lu-gia, sẵn sàng cho Lễ Thổi Kèn.

74 Ồ, hỡi anh em là nhữngngười ở những vùng khácmà sẽ nghe
băng ghi âm này, anh em không thể thức tỉnh ư, hỡi anh em của
tôi? Hay là, Nó làm anh em mù? Anh em sẽ ném Nó đi và gọi
Nó là lời tiên tri giả chăng? Khi mà, Nó được xác nhận là đúng
ngay trước bạn, bởi thế giới, bởi thời gian, bởi các dân tộc, và
bởi Thánh Linh Đấng đã viết ra Nó. Nó được xác nhận, cả về tự
nhiên, tinh thần, vật chất. Mọi điều mà Ngài đã phán thì được
ứng nghiệm và đượcminh chứng.

75 Dân Y-sơ-ra-ên ở trong đất mình; xua đuổi họ vào đó, dồn họ
lại trong đó, giống như chiên. Những con chó sói đi theo sau và
đuổi họ quay lại an toàn, với vùng đất của riêng họ. Hãy nhớ,
dân Y-sơ-ra-ên chỉ được hứa được ban phước miễn là họ ở trong
đất của mình. Chúa không bao giờ ban phước cho Y-sơ-ra-ên ở
ngoài vùng đất của họ. Áp-ra-ham đi ra khỏi xứ, và đã bị kết tội.
Mọi người rời bỏ quê hương đều bị kết tội. Chúa chỉ có thể ban
phước lành cho Y-sơ-ra-ên khi họ ở lại trong quê nhà mình, và
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bây giờ họ đã ở đó như một dân tộc. Và Hội thánh được kêu gọi;
nó chỉ đang chờ sự Cất lên, củaNàngDâu được đemđi.
76 Các Ấn đã mở. Nó đã bày tỏ cho chúng ta. Chúng ta thấy
những gì họ đã bỏ lại. Bạn muốn tranh cãi và làm ầm ĩ về dòng
giống con rắn, và phép báp-têm bằng nước, vân vân, bạn bị mù
mà không biết điều đó. Thần của đời nầy đã làm bạn mù, với
điều Đó, và bạn không biết nó. Không lạ gì sáng nay tôi đã có lúc
như vậy, phải tranh chiến để vượt qua áp lực của chúng!
77 Vì vậy các vị tiên tri của họ có thể được bày tỏ vào thời cuối
cùng này; không thể làm điều đó, qua những tiếng Kèn, của…
qua Lễ Thổi Kèn.
78 Ngài đã phán, qua Ô-sê, “Ta đã chặt.” Nào hãy theo dõi, Ngài
đang nói với dân Y-sơ-ra-ên. “Ta đã chặt,” hay nói cách khác, “Ta
đã chặt, chặt chúng ra, qua các nhà tiên tri.” Đó là cách Chúa làm
với dân Ngài. Ngài đã chặt họ ra khỏi dân còn lại của các nước.
Bằng cái gì? Gươm hai lưỡi của Ngài, Lời Ngài. Ngài đã chặt họ
ra, dân Ngài, từ các dân. Ngài đã chặt dân Ngài từ các dân, bằng
những vị tiên tri, Lời đượcminh chứng củaNgài.

Ngài cũng đã chặt Nàng Dâu của Ngài khỏi những giáo phái,
bằng Lời Ngài; đã hứa bởi Ma-la-chi 4, trong ngày sau rốt. Chặt
Nàng Dâu Ngài ra, đẽo Nó ra khỏi dân còn lại của các giáo hội!
Đẽo ra Nàng Dâu của Ngài!
79 Ngài đã chặt ra, các tiên tri Ngài; qua, với những tiên tri
Ngài, bằng Lời chặt Y-sơ-ra-ên ra. “Hãy phân rẽ khỏi những dân
còn lại.”

Hãy nhìn khi họ muốn hành động như những dân còn lại.
Họ đến gặp đấng tiên tri, Sa-mu-ên. Người nói, “Ta đã từng lấy
tiền của các ngươi không? Ta đã từng nói với các ngươi điều gì,
nhânDanh Chúa, ngoài những điều đã xảy ra không?”

Họ đáp, “Không, điều đó thì, điều đó thì đúng, nhưng chúng
tôi vẫn muốn có một vua.”
80 Đó là cách mà các giáo hội đã làm. “Ồ, chúng tôi tin Lời. Nó
được lắm, nhưng, ông biết đấy, họ nói chúng ta nên làm điều
nầy.” Tôi không quan tâm tới điều họ nói. Lời thì đúng!

Hãy đợi. Ngài đã chặt họ ra, qua những vị tiên tri.
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81 Mấy giờ rồi, thưa anh? Mấy giờ rồi, thưa mục sư? Anh em có
thấy thì giờ của thời đại, và dấu hiệumàmình đang sống không?
Anh emhiểu được nó không? Anh em thấy nó không?
82 Khắp nơi giờ đây, không có sự phục hưng. Mọi người đang
phàn nàn, cácmục sư truyền đạo kêu khóc. Tôi đã đọcmột trong
số những—những tờ báo nổi tiếng đến từ hội thánh ở đây,một tờ
báo rất tốt. Và tôi biết người chủbiên, tôi biết nhữngngười đó.Họ
là những người tin kính, rất tốt, Anh và Chị Moore, của tờ Người
Đưa Tin Về Việc Ngài Đến.Một trong những tờ báo tốt nhất trên
cánh đồng truyền giáo, Người Đưa Tin Về Việc Ngài Đến. Nhưng
họ hầu như sẽ không in ra bất cứ điều gì ngoài, “Kiêng ăn, cầu
nguyện! Kiêng ăn, cầu nguyện! Hãy thổi kèn! Lấy…” Bao nhiêu
người đọc nó?Anh embiết đấy. Anh em thấyđiềuđó luôn, “Kiêng
ăn, cầu nguyện! Kiêng ăn, cầu nguyện!” Đó là tất cả những gì
bạn nghe thấy. “Hãy kiêng ăn, cầu nguyện! Chúng ta sẽ có sựmở
ra một thời vĩ đại! Có một điều lớn lao sắp xảy ra! Tất cả anh
chị em, hãy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện! Chúng ta vẫn
chưa quá muộn đâu!”
83 Tại sao họ làm điều đó? Tại sao họ làm điều đó? Họ muốn
có một sự thức tỉnh lớn. Họ đang khóc, tin rằng sẽ có sự thức
tỉnh. Họ là những người tốt. Tại sao vậy? Họ đã làm gì? Họ không
nhận ra sự thức tỉnh của Nàng Dâu. Hiểu không? Bởi là một Cơ-
đốc nhân, họ cảm thấy sự tác động của thời đại, nhưng họ đã
không nhận ra những gì đã được làm. Đó là điều đang làm cho
họ cảm thấy cách ấy. Họ biết có điều gì đó được cho là sắp xảy ra,
nhưng, đấy, họ đang trông đợi nó sẽ đến ngoài đường lối, trong
tương lai, trong khi nó đã xảy ra ngay bên cạnh bạn rồi.
84 Đó cũng là điều tương tự họ đã làm trong thời xưa. Họ tin
vào một Đấng Mê-si sẽ đến. Họ đã tin rằng sẽ có người báo trước
đến. Nhưng nó ở ngay cạnh họ, mà họ không biết. Họ đã không
nhận ra nó. Họ tin rằng sẽ có người báo trước sẽ dọn đường cho
Đấng Mê-si đến, và họ đã chặt đầu người đó. Và giết Đấng Mê-
si của họ, bởi vì đã được nói tiên tri rằng họ sẽ bị mù. Ô-sê đã
nói vậy.
85 Cùng một Thánh Linh, mà đã phán qua Ô-sê, cũng phán qua
Giăng và nói hội thánh trong những ngày cuối cùng sẽ “lõa lồ,
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đui mù, và để Ngài ở bên ngoài hội thánh.” Họ không nhìn thấy
những lời tiên tri này đã được ứng nghiệm. Nhưng, ở đó, họ nhận
ra rằng có điều gì đó phải xảy ra. Họ thật sự không hiểu được nó.
Họ không nhận ra nó. Thật giống rất nhiều người Do-thái thời
xưa; Lao-đi-xê mù; sự giàu có, hệ thống thần học, thù địch với
Hội thánh, căm ghét với Sứ điệp. Hãy xem những người Do-thái
đã thù địch với Giăng như thế nào. Hãy xemhọ thù địch với Chúa
Jêsus, trong khi Ngài chính là Đấngmà họ tuyên bố rằng họ đang
trông đợi.

[Hệ thống khuyếch đại âm thanh gây ra tiếng ồn—Bt.] Tôi tin
chúng ta đã làm nổ cái cầu chì. Tôi cho rằng điều đó cũng làm
ngừngmáy thu băng. Không phải vậy. Ổn rồi.

86 Họ đã căm ghét đối với Sứ điệp.

Những gì xảy ra, là do có quá nhiều xung lượng; mỗi người
trong anh chị em là một đơn vị làm nóng lên. Không có cách nào
giữ cho hội thánh hoàn toàn bình thường trong những điều đó,
dưới ảnh hưởng những lần đó. Bởi vì, anh chị em biết đấy, nhiệt
độ mỗi người trong số anh chị em, bình thường, là chín mươi
tám độ nhiệt. Và anh chị em không chỉ ngồi ở đó như thế; mà
bạn liên tục tỏa nhiệt. Ở đây bây giờ đã có đủ không khí để làm
mát. Nhưng, với sức nóng tiếp tục tỏa ra, thì các—anh chị em
không làm được điều đó.

87 Chú ý, sự thù địch! Nhưng, bây giờ, giống như những người
Do-thái ngày xưa, bịmù!Họhiện giờ ở Lao-đi-xê. Họ “lõa lồ, khốn
khó, khổ sở mà không biết điều đó.” Thời đại của sự giàu có, của
những sự dạy dỗ thần học to lớn, nền giáo dục vĩ đại, và giờ đây
họ trở lên thù địch với Sứ điệp. Họ khôngmuốn làm gì với Nó cả,
thật giống như đã xảy ra trở lại thời khi Chúa Jêsus của Na-xa-
rét còn ở trên trái đất.

88 Lý do người ta, trong thời Nô-ê, không vào con tàu, bởi vì họ
không nhận ra sứ điệp lẫn sứ giả. Đó là lý do duy nhất họ bị hư
mất, là bởi vì họ đã không bao giờ nhận ra được thời đại mà họ
đang sống. Họ không nhận ra rằng Đức Chúa Trời sẽ giải quyết
tội lỗi như Ngài đã hứa Ngài sẽ làm. “Ngài sẽ hủy diệt con người,
trên mặt đất.” Ngài đã nói tiên tri điều đó. Ngài có ý nói điều
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đó. Và Ngài có ý định làm điều đó ngày nay giống như Ngài đã
làm lúc ấy.

89 Nhưng dân chúng, thay vì có thiện chí với Nô-ê, thì lại xem
ông như kẻ ngông cuồng. Họ không tin ông là vị tiên tri. Anh chị
em biết đấy, Chúa Jêsus, ChínhMình Ngài, đã phán bảo chúng ta
người ta đã nhạo báng như thế nào trong thời Nô-ê, đem ông ra
làm trò cười, và gọi ông là kẻ cuồng tín và nhiều hơn nữa. Nhưng
họ không nhận ra được thời đại của mình. Họ không nhận ra
được thời đại. Họ không nhận ra được dấu hiệu. Họ không nhận
ra sứ điệp. Họ không nhận ra sứ giả, nhưng đặt người ở giữa họ
rồi cười nhạo người. Chúa Jêsus phán, “Như việc đã xảy ra trong
thời Nô-ê!”

90 Với Y-sơ-ra-ên ở trong đất của nó, và bây giờ mọi thứ đã ổn
định, và Sứ điệp thực sự hoàn toàn đang di chuyển vào, thời đại
chúng ta đang sốngbây giờ là gì, thưa anh em?Chúng ta ởđâu?

91 Họ đã không biết thời đại. Họ đã không biết. Đó là lý do tại
sao họ đã bỏ lỡ nó, là bởi vì họ đã không nhận ra nó. Họ giống
như thời đại, ở một chừng mực nào đó họ giống như thiên hạ
ngày nay, đui mù bởi các chứng minh khoa học, bởi hệ thống
giáo dục, bởi các trường thần học. Và các thứ đã làm họ đui mù
trong thời đại đó, nó đã làm điều giống y hệt ngày nay. Nó làm
họ bị mù, một lần nữa.

92 Và, hơn nữa, sự đơn sơ, sự đơn sơ của sứ điệp và sứ giả! Nô-
ê không liên quan gì với khoa học. Ông không phải là người có
học thức. Ông chỉ là nông dân nghèo, khiêm nhường, với một
sứ điệp đơn sơ. Nó quá đơn giản đối với những người có học
thức cao.

Ngày nay cũng vậy! Đức Chúa Trời luôn luôn làm cho nó đơn
giản, để có được những ngườimà sẽ tin cậy và phó thác choNgài.
Nó là một Sứ điệp khác biệt, hoàn toàn khác biệt, nhưng cùng
một Đức Chúa Trời. Vậy thì tôi muốn anh em tin Nó và hiểu rằng
Chúa đã phán Nó.

93 Chúa Jêsus phán người ta đã nhạo báng tiên tri của Ngài, là
Nô-ê. Và như họ đã nhạo báng trong thời đó, họ cũng sẽ làm lại
điều ấy lúc Ngài Đến. Họ sẽ làm giống như vậy.
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Đó là lý do mà Pha-ra-ôn chết đuối dưới biển. Ông không hề
nhận ra thời đại củamình. Ông không hề nhận thấy điều gì đang
xảy ra. Ông đã quá theo đuổi những thành tựu khoa học trong
thời đại của mình, để xây dựng những thành phố bằng sức lao
động nô lệ. Ông đã quá—ông quá bận rộn, nên không nhận ra
được cơ hội mà ông có, và ông đã đuổi sứ giả tiên tri của Đức
Chúa Trời vào trong đồng vắng. Ông không nhận ra được điều
đó. Đó là lý do mà các sự việc đã xảy ra theo cách họ làm. Ông
không hề nhận ra nó. Giá như ông chỉ nhận ra Lời Đức Chúa Trời
đã hứa, cho dân sự đó!
94 Và nếu các giáo hội ngày nay chỉ nhận ra, nếu như các giáo
hội chỉ nhận ra Lời Đức Chúa Trời đã làm lời hứa nầy cho thời
đại nầy, cho dân sự, họ ắt sẽ không hưmất.

Nếu nước Mỹ chỉ có thể nhận biết hiến pháp mà nó đã đưa
ra, thì nó đã không muốn gạt những cuốn Kinh Thánh ra khỏi
các trường học, bỏ Danh Đức Chúa Trời khỏi các đồng tiền, và
lời tuyên thệ trung thành dưới Đức Chúa Trời. Nhưng nó không
nhận ra được điều đó. Tại sao? Nó đui mù, lõa lồ. Nó không thể
nhận ra dòng máu của những chàng trai đáng quý ấy đã chết
trên các cánh đồng truyền giáo cho đặc ân này. Họ đã bị lãng
quên; họ là cát bụi.
95 Nhưng có Đấng Mà nhớ tới những dòng máu đã đổ xuống
của những vị tiên tri, giá phải trả cho điều đó để mang Phúc Âm
này đến với chúng ta ngày nay. Biết bao nhiêu ngàn người đã bị
sư tử ăn thịt, và đã bị ném vào trong hang thú dữ, bị cưa thành
từng mảnh, bị đốt cháy, bị đóng đinh lên thập tự giá! Đức Chúa
Trời nhận biết điều đó.

Giáo hội đã quênnhững vị tiên tri củamình. Người ta “không
cần họ nữa,” họ tuyên bố. Nhưng Chúa biết Ngài phải có họ; Ngài
đã sửa phạt dân sựNgài bằng Lời Ngài. NhưngNóquá lỗi thời đối
với họ trong thời đại nầy. Họ không nhận biết Nó. Đó là lý do họ
đang ở tình trạng hiện có. Đó là lý do mà họ bị “lõa lồ, bất hạnh,
mù lòa, khốn khổ, mà không biết điều đó,” vì họ không nhận ra
thời đạimà chúng ta đang sống. Họ không để ý tới điều đó.
96 Môi-se, ông đã nhận ra được thời đại và sự kêu gọi củamình,
khi ông nhìn thấy Lời Đức Chúa Trời cho thời đại đó được minh
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chứng. Lúc đó ông đã biết, và nhận ra mình là ai và phải làm gì,
bởi Lời đã hứa. Vì thế ông không sợ ai nói gì. Ông không xấu hổ
về sứ điệp mình, mặc dù mọi thầy tế lễ và mọi pha-ra-ôn, mọi
thứ, mọi nhà cầm quyền, không đồng ý với ông. Nhưng ông đã
nhận ra khi thấy Ánh sáng đó, Trụ Lửa đó trong bụi cây ấy, và
phán với ông Lời được hứa cho thời đại ấy, và phán, “Ta đã gọi
ngươi để đi làm điều đó.” Ông không sợ những—những sự đe
doạ to lớn của nhà vua. Ông đi xuống mang dân sự ra khỏi xứ,
như Lời Đức Chúa Trời đã hứa.

97 Thấy lời hứa được chứng thực, ông đã khiến dân sự sẵn sàng
cho sự xuất hành của mình. Khi nào? Khi ông thấy lời hứa của
Chúađược chứng thực.Hãynhớ, ôngđã chạyđuavới thuyết thần
họccủamình;ônghànhđộngvới sựhuấn luyệncủamình.Nhưng
khi ông nhìn thấy Lời Đức Chúa Trời được bày tỏ, ông thấy Nó
được xácminh, “TA LÀĐẤNGTALÀ,” thì ông không quan tâm tới
điều gì ai nói nữa. Ông không sợ những gì Pha-ra-ôn sẽ làm với
ông. Ông không sợ những người khác sẽ làm gì. Ông chỉ sợ Đức
Chúa Trời, sợ rằng ông có thể hiểu lầm Đức Chúa Trời, hoặc theo
cách nào đó ông có thể hiểu sai về Đức Chúa Trời. Ông không sợ
con người và những gì họ sẽ nói hay những gì họ sẽ làm. Ông chỉ
sợChúa, saukhiôngnhậnrarằngđó làLời củaChúa.

98 Ông không thể hiểu được làm sao một người như ông lại
được sai xuống dưới đó. Nhưng khi ông nhận ra, bởi Lời được
chứng thực, nó là gì, thì ông không sợ nhữngmạng lịnh của vua.
Giá như anh em chỉ nhận ra, giá như chúng ta ngày nay chỉ có
thể nhận ra! Môi-se nhận ra nó khi ông nhìn thấy Lời đượcminh
chứng, thấy sự chứng thực được chứng minh, Ngài đã sẵn sàng
cho sự xuất hành cho dân sự.

Gióp không hề nhận ra rằng đó chính là Đức Chúa Trời.
Chừng nào ma quỉ có—có thể làm cho bạn tin rằng lúc nào đó
mà những thử thách nhỏ bé bạn phải vượt qua là—là Đức Chúa
Trời có thể…đang trừng phạt bạn! Chính là Đức Chúa Trời đang
cố chỉ cho ông thấy điều gì đó. Gióp không hề nhận ra điều đó
cho đến khi ông thấy khải tượng. Giống như Môi-se; khi Môi-se
đã nhìn thấy khải tượng, Trụ Lửa trong bụi gai, nó đã đượcminh
chứng. Và khi…
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Gióp, tự hỏi, “Nếu một người chết, có sống lại được chăng?
Tôi thấy cây cối chết, và nó sống lại. Tôi thấy bông hoa tàn, và
nó tươi trở lại.” Đó là câu hỏi của ông. “Nhưng loài người chết,
thì nằm tại đó, loài người tắt hơi. Các con trai người đến than
khóc, mà người không nhận biết. Ôi, chớ gì Chúa giấu tôi trong
mộ cho đến khi cơn giận Chúa đã nguôi!” Ông không thể hiểu tại
sao bông hoa tàn rồi lại có thể sống lại, làm thế nào chiếc lá đã
lìa khỏi cây, rơi xuống, và nằm trên mặt đất, lại xuất hiện trở lại
vào mùa xuân. Ông nói, “Loài người chết, thì họ đi đâu? Tôi tin
Đức Chúa Trời; nhưng chuyện gì xảy đến với con người?”
99 Nhưng rồi một ngày ánh sáng bắt đầu loé lên, sấm sét bắt
đầu rền vang, Thánh Linh đến trên vị tiên tri. Và ông đã nhìn
thấy sự đến của một Người mà có thể đặt bàn tay của Ngài lên
trên một người tội lỗi, và Đức Chúa Trời thánh khiết, và làm con
đường bắc cầu. Rồi ông la lên, “Tôi biết Đấng Cứu Chuộc tôi vẫn
sống! Dầu những vi trùng da hủy hoại thân thể nầy, tuy nhiên
trong xác thịt tôi sẽ thấy Đức Chúa Trời!” Ông đã nhận biết sự
sống lại là gì.
100 Ba-la-am không hề nhận ra được Thiên sứ cho đến khi con
lừa nói tiếng lạ. Ba-la-am không thể nhận ra rằng một Thiên sứ
đang đứng trên con đường của ông. Một thầy giảng mù không
thể nhận ra rằng đó là Chúa đang đứng trên đường, cố ngăn
không cho ông bán đi ân tứ chỉ vì tiền bạc. Và khi con lừa nói
tiếng người, thì Ba-la-am đã nhận ra đó chính là Thiên sứ đang
đứng trong con đường mình, cố ngăn không cho ông làm điều
đang làm.
101 Ôi, những giáo phái đuimù quý vị! Nếu Đức Chúa Trời có thể
dùng con lừa, bị câm, nói một ngôn ngữ mà nó không biết, để tỏ
lộ cho một mục sư rằng người đã đi sai đường, thì tại sao Ngài
lại không thể dùng một con người để làm điều tương tự? Những
con người đui mù!
102 Nếu A-háp thực sự nhận ra được thời đại của mình, thì ông
sẽ không bao giờ kết tội đấng tiên tri, Mi-chê, với Lời của Chúa
về lời hứa với ông.
103 Khi A-háp đứng ở đấy vào thời đó, ông và—và Giô-sa-phát.
Và khi họ có bốn trăm tiên tri đi ra đó nói tiên tri, rằng, “Hãy đi
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lên! Mọi việc đều tốt đẹp. Hỡi A-háp, vua đang sống trong tội lỗi.
Vua đã làm cho chúng ta thành giáo phái lớn! Chúng ta là một
dân quan trọng. Chúng ta làmột đoànmục sư quan trọng. Chúng
ta đây nầy, chúng ta là bốn trăm thầy tế lễ, hay những tiên tri đã
được đào tạo. Chúng ta có bốn trăm người, được huấn luyện về
Lời và thần học. Chúng ta biết tất cả về Nó.”

104 Vậy, bây giờ, điều đó đã chứng minh họ không biết tất cả
về Nó. Người mà họ đã gọi là kẻ điên dại, ở thế hệ trước họ, Ê-
li, tiên tri thật của Đức Chúa Trời, đã nói tiên tri, “CHÚA PHÁN
NHƯ VẦY, ‘Những con chó sẽ liếm huyết ngươi, hỡi A-háp!’”
Hiểu không?

105 Nhưng những thầy tế lễ đó, những tiên tri do con người tạo
nên, nghĩ rằng họ đã sắp đặt tất cả điều Đó thật đúng rồi. Họ nói,
“Cha Áp-ra-ham…hay, Cha A-háp, hãy đi lên! Chúa ở cùng cha.
Cha đã có Kinh Thánh, bởi vì Đức Chúa Trời đã ban đất này cho
Y-sơ-ra-ên. Nó thuộc về Y-sơ-ra-ên. Hãy đi lên! Chúa ở cùng cha.”
Ôi, chao ơi!

106 Nhưng, anh chị em biết đấy, Giô-sa-phát, một người mà
không bị pha trộn tội lỗi như A-háp, ông đã thấy các sự việc có
một chút khác biệt. Ôngnói, “Cònđấng tiên tri nào khác không?”

107 Ông ta nói, “Chúng ta có một người ở đây, nhưng ta ghét
người.” Hiểu không? Đức Chúa Trời đang làm gì? Ngài đang chặt
nhỏdânNgài ra, bằngmột tiên tri, lầnnữa. “Ta ghét người. Người
không làm gì trừ việc lúc nào cũng kết tội ta. Và ông biết ta làmột
người vĩ đại. Ta hẳn không xây thần học viện này dưới đây nếu
ta không phải là một tín hữu vĩ đại. Ta đã có những người được
đào tạo tốt. Ta để họ ở dưới đó cùng với những quyển sách và
Kinh Thánh, và mọi thứ khác nữa, để dạy điều này. Và ta biết họ
là những người quan trọng.”

Nhưng nếu A-háp chỉ nhận ra người đó là ai, con người trông
rách rưới tầm thường tội nghiệp này, con trai của Giêm-la, đang
đứng đó, bảo ông ta rằng, “CHÚA PHÁN NHƯ VẦY,” thì ông ta sẽ
không bao giờ gây ra cái lỗi chết người mà ông ta đã làm. Nhưng
ông đã kết tội Mi-chê. Ông ta không hề làm…
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Ôi, hỡi dân sự, hãy nhận ra thời đại mà anh chị em đang
sống! Hãy nhìn những gì đã xảy ra. Nhìn điều đã được hứa. Hãy
nhận ra thời đại màmình đang sống.

108 Giá mà giáo phái giáo hội ngày nay có thể thực sự nhận ra
tại sao họ đang bị lên án, và các thành viên của họ đang rời bỏ
họ, như dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập! Ước gì các giáo phái chỉ
ngừng việc lên án những băng ghi âm đó, và lắng nghe chúng!
Và anh em, thầy giảng, đang lắng nghe cuộn băng này, anh em
hãy lắng nghe! Nếu như anh em chỉ nhận ra thời đại mình đang
sống, nếu anh em thực sự nhận ra dấu hiệu của thời giờ, anh
em sẽ hiểu tại sao tất cả mọi người đang chạy khỏi các giáo phái
của họ. Thánh Linh của Chúa, đang kêu gọi! “Chẳng ai có thể đến
cùng Ta,” Chúa Jêsus phán, “ví bằng Cha Ta không kéo đến. Và
hết thảy những ai mà Cha đã, ban cho Ta, trong các thời đại đã
qua, sẽ đến cùng Ta.”

109 Giống như người đàn bà bên giếng, và thầy tế lễ, họ khác
nhau làm sao! Chữ viết tay lại xuất hiện trên tường của ngày nay,
lần nữa. Họ nhìn thấy nó, nhưng họ không nhận ra nó.

110 Giá như người Do-thái chỉ nhận ra dấu hiệu đã hứa của Đấng
Mê-si của họ, dựa theo lời tiên tri cuối cùng của họ! Ma-la-chi 3
đã nói, “Nầy, Ta sai sứ giả Ta đi trước mặt Ta, và sẽ dọn đường.”
Họ đã tuyên bố họ đang tìm kiếmNgài.

111 Thật là—thật là chính xác tương tự như vậy cho đến—đến
ngày nay! Họ tuyên bố họ đang trông đợi điều gì đó xảy ra. Các
giáo hội hết thảy đang cầu nguyện và kiêng ăn, và nói, “Bây
giờ chúng ta hãy cầu nguyện. Chúng ta hãy nhóm lại với nhau.
Chúng ta phải có điều vĩ đại xảy ra. Chúng ta biết có điều gì đó
quan trọng sắp xảy ra. Hội thánh phải sẵn sàng.” Đó là điều họ
đang cầu nguyện.

112 Đó là những gì họ đang cầu nguyện ở đó. Và Giăng Báp-tít
đến. Bởi vì, ông không chấp nhận các trường thần học của họ,
bởi vì ông làm trái ngược lại với những gì tổ phụ của họ đã dạy.
Ông từ nơi đồng vắng bước ra không có học hành. Ông xuất hiện
mà không có cổ áo tròn, như người ta nói ngày nay. Ông xuất
hiện không có một mớ lý thuyết thần học. Nhưng ông đến, biết
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rằng bởi lời hứa của Đức Chúa Trời mà ông đến để thông báo về
Đấng Mê-si.

Ông nói, “Ngài đang đứng ở giữa chúng ta lúc này.” Và họ
nghĩ rằng ông bị điên, bởi vì ông không xuất thân từ các trường
của họ. Chữ viết tay trên tường, và họ không biết điều đó. Họ
tuyên bố họ đang trông đợi một Người như vậy sắp đến; và Ngài
ở ngay giữa họ. Và họ không nhận ra Ngài, mặc dù họ nói là họ
đang trông đợi Ngài.
113 Thật tương tự, như người Do-thái, mà họ hiện có, như các
dân Ngoại với sự nhận biết của họ, vì nó đã được nói tiên tri
việc giống như vậy, điều tương tự. Tuyên bố là họ đang trông
đợi Ngài. Nhưng các giáo phái bây giờ trong dân Ngoại, thời đại
Lao-đi-xê đúng là bị mù như họ đã có, bởi vì (tại sao?) đã được
nói tiên tri là họ sẽ vậy. Nó phải ứng nghiệm.
114 Nếu dân Y-sơ-ra-ên chỉ có thể nhận ra được dấu hiệu của họ,
thì họ ắt đã biết được thì giờ xuất hiện của Đấng Mê-si đã gần.
Giá như họ đã nhận ra!

Anh chị em biết, các—các môn đồ đã nói điều đó với Chúa
Jêsus. “Tại sao các thầy thông giáo nói, rằng, ‘Ê-li phải đến
trước’?”
115 Chúa Jêsus phán, “Ê-li đã đến rồi, mà họ không biết. Người
đã ở đây rồi, và họ đã giết người rồi. Họ đã làm chính xác những
gì Kinh Thánh nói họ sẽ làm.”
116 Nếu như họ nhận ra, rằng “kẻ cuồng tín” đó mà đã lên án
bội phầnmọi điều mà họ làm, kẻ đã kết tội mọi điều mà họ đang
làm…Người đã nói, “Hỡi các ngươi những kẻ giả hình! Đừng
bắt đầu…Hỡi loài rắn, hỡi dòng dõi rắn lục, ai đã dạy các ngươi
tránh khỏi cơn thạnhnộngày sau?Đừng tự nghĩ trong lòng rằng,
‘Chúng ta có Áp-ra-ham là tổ phụ chúng ta. Chúng ta là điều nầy,
điều nọ, hay điều kia.’ Vì ta nói cho các ngươi rằng, Đức Chúa Trời
có thể khiến đá nầy sanh ra con cái cho Áp-ra-ham.”
117 Đừng bắt đầu nghĩ rằng anh chị em có cả Hội đồng Thế giới
ở trong tay mình, và anh chị em đã có những thành viên ănmặc
đẹp nhất của hội đó. Đức Chúa Trời có thể bỏ những hàng lối
ở đây ra ngoài; mà nuôi dưỡng con cái của gái điếm, gái đứng
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đường, những người say rượu, cờ bạc để làm ứng nghiệm Lời
Ngài. Ngài có thể làmđiều đó. Ngài vẫn làĐức Chúa Trời.
118 Các giáo phái bị mù, như Y-sơ-ra-ên đui mù, cả hai đều được
nói tiên tri là cách đó. Tôi đang chỉ cho anh chị em thấy sự tương
tự, cho đến khi tôi đến với điểm nàymà tôi muốn đến bây giờ. Bị
mù, như các—các giáo phái của dân Ngoại trong Thời đại Lao-
đi-xê, bị mù ngày nay như họ lúc đó.
119 Thời đại Lao-đi-xê được cho là tiếp nhậnmột Sứ điệp! Ma-la-
chi 4 đã nói họ sẽ nhận lãnh.

Nhưng họ đang tìm kiếm điều gì? “Giáo phái của chúng ta sẽ
tạo ra Nó. Nếu Nó không đến qua chúng ta, Báp-tít, Trưởng Lão,
Hội—Phúc âm Ngũ tuần, Một Ngôi, thì đó là một…nếu chúng ta
không tạo ra Nó, thì Nó không đúng.”

Họ đã làm điều tương tự trong thời đại ấy! Và nó đã đến và
đi, mà họ không biết. Họ không nhận ra nó, mặc dù nó đã làm
ứng nghiệm mọi Lời. Chúa Jêsus phán, “Họ đã làm điều đó như
nó đã được lên danh sách những điều họ sẽ làm. Họ cũng sẽ làm
vậy với Con người,” Ngài sẽ bị chối bỏ.
120 Bây giờ chúý, giốngnhư thời đại dânNgoại lúc này, theoKinh
Thánh đã được hứa củaMa-la-chi 4.

Mà, Chúa Jêsus đã phán, “Cả Kinh Thánh đều được soi dẫn,
không một chút nào của Nó có thể bị ngăn trở làm cho không
ứng nghiệm.” Không có cách nào để ngăn cản không cho Kinh
Thánh được ứng nghiệm cả. Tất cả điều phải được ứng nghiệm.
Và Chúa Jêsus đã nói nó sẽ xảy ra. Và ở đây chúng ta thấy nó đã
xảy ra. Chúng ta thấy điều đó.
121 “Khôi phục” cái gì, trong những ngày sau rốt này? Các anh
em giáo phái, hãy lắng nghe! Khôi phục lại lễ ngũ tuần, nguyên
thủy. Giống nhưNóđã có lúc ban đầu, Nó cũng sẽ được khôi phục
trước khi lễ Thổi Kèn của Y-sơ-ra-ên sẽ vang lên. Phải được khôi
phục! Phải có một cái gì đó để khôi phục. Ma-la-chi 4 đã nói sẽ
khôi phục lại Đức tin của tổ phụ, với con cái, điềumà sẽ xảy ra.
122 Nếu Y-sơ-ra-ên đã nhận ra Đấng Mê-si của họ, nhận ra dấu
hiệu được hứa, thì họ hẳn không ở nơi họ đang ở ngày nay. Nếu
họ đã…Nhưng tại sao họ đã không làm điều đó? Thật đáng tiếc.
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Tại sao họ không làm điều đó? Bởi vì Đức Chúa Trời đã nói họ
sẽ không làm điều đó. Bao nhiêu người tin điều ấy, hãy nói, “A-
men.” [Hội chúng nói, “A-men!”—Bt.] Đức Chúa Trời đã nói họ
sẽ không làm điều đó.

Và giống như Chúa đã nói, trong Thời đại Hội thánh Lao-đi-
xê, điều này sẽ xảy ra, và nó ở đây trước mắt họ. Làm sao họ có
thể làm bất kỳ điều gì ngoài làm điều đó?
123 Giá như họ chỉ có thể nhận ra dấu hiệu đã hứa của Đấng
Mê-si, dấu hiệu của Con người! Ngài đã đến trong danh Con
Người. Bây giờ, Ngài đến trong danh, qua Thời đại Ngũ tuần,
trong Thánh Linh, Con củaĐức Chúa Trời. Bây giờ, điều kế tiếp là
Thiên hi niên, Con củaĐa-vít. Ba “Con,” đồngmột Đức Chúa Trời.
Đồngmột, “Cha, Con, Thánh Linh,” cùngmột Đức Chúa Trời. Con
của Đa-vít, Con Đức Chúa Trời…Con của Đa-vít, Con Người, Con
Đức Chúa Trời, là cùngmột Đức Chúa Trời không hề thay đổimọi
lúc, chỉ ở trong ba công việc chức vụ khác nhau.
124 Vì vậy “Cha, Con, và Thánh Linh” không phải là ba Đức Chúa
Trời, mà là đồng một Đức Chúa Trời ở trong ba chức vụ, với ba
công tác chức vụ, như là Cha, Con, và Thánh Linh.

Nhưng, giống như ngày nay, họ bị mù di truyền như họ đã
mù lúc đó, bị mù một cách di truyền, họ không biết điều đó. Tại
sao họ không thấy nó? Họ sẽ không bao giờ thấy nó. Hãy nhớ, đó
là CHÚA PHÁN NHƯ VẬY.

Anh chị emnói, “Tại sao anh nói điều đó vậy?”

Giống như Giăng đã làm, những người còn lại của họ cũng
làm như vậy. Có một điều còn vướng mắc ở đây đó, điều đó phải
được đưa ra. Ồ, chiên củaĐức Chúa Trời, hãy nghe Tiếng củaĐức
Chúa Trời! “Chiên Ta nghe Tiếng Ta.”
125 Người đàn bà bên giếng nhận ra thời đại của bà, bởi dấu hiệu
của Đấng Mê-si. Bà có hình dạng tồi tàn. Bà không muốn bị lừa
với những giáo hội cũ, theo cách họ đang làm. Họ đang sốngmọi
phương cách, và, những điều họ làm, bà không tin vào thứ vớ
vẩn đó. Nhưng bà biết có một Đấng sẽ đến vào một ngày. Con
người nhỏ bé nghèo nàn ở trên đó, đang trên đường tới giếng;
bà thấy Người đó mà bà đang trông đợi, khi Ngài bắt đầu tỏ lộ
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cho bà ta bí mật của lòng bà, nói cho bà biết tội lỗi mà bà đang
sống trong.

Bà nói, “Thưa Ngài, tôi nhận ra Ngài là một Đấng Tiên tri.”
Lúc bấy giờ, họ đã không cómột tiên tri nào trong suốt bốn trăm
năm. Bà nói, “Tôi nhìn biết rằng Ngài là Đấng Tiên tri. Và tôi biết
rằng khi ĐấngMê-si đếnNgài sẽ làmnhững điều này.”

Ngài phán, “Ta chính là Đấng ấy.”
126 Bà đã nhận ra. Chẳng còn thắc mắc nữa, “Làm sao Ngài có
thể chứngminhđiều đó?”Nóđã được chứngminh rồi. “Khi Đấng
Mê-si đến, thì đây là điều Ngài sẽ làm.”

Ồ, nếu bà ta có thể nhận ra nó bằng Kinh Thánh, tại sao
chúng ta lại không thể nhận ra được Ánh Sáng chiều tối và dấu
hiệu của ngày hôm nay?

“Chúng tôi biết khi Đấng Mê-si đến Ngài sẽ chỉ cho thấy
chúng ta tất cả những điều này. Ngài sẽ nói cho chúng ta
điều nầy.”

Ngài phán, “Ta là Người đang phán với ngươi.”
127 Không còn thắcmắc nữa. Bà chạy đi, và bà kể chomọi người,
“Hãy đến, xem! Ngài ở đây nầy.” Chẳng có thắc mắc với bà nữa.
Nó đã được giải quyết, bởi vì bà ta đã nhận ra được thời đại bà
đang sống. Bà đã nhận ra nó.
128 Na-tha-ni-ên cũng giống như vậy, một người Do-thái vĩ đại,
khi ông ta nhìn thấy dấu hiệu của Đấng Mê-si mà đã được hứa ở
đó; cho dù có baonhiêu thầy tế lễ, baonhiêu thứkhác đi nữa.

Nó đã làm gì? Nó làm kinh động các thầy tế lễ, thấy nhiều
người của họ đang rời bỏ các giáo hội mà đi. Họ nói, “Nếu ai
trong số ngươi tham dự buổi nhóm của Người, các ngươi sẽ bị
dứt phép thông công. Chúng tôi sẽ đuổi các người ra khỏi giáo
phái ngay.”
129 Ngày nay cũng vậy. “Chúng tôi sẽ đuổi anh chị em ra khỏi tổ
chức của chúng tôi nếu anh chị emdựbuổi nhómcủa ông ta.”
130 Anh em nhớ người mù không? Cha và mẹ thậm chí không
thể trả lời được; họ sợ. Bởi vì, họ nói, “Hễ ai đi gặp Jêsus, hay—
hay dự các buổi nhóm của Người, người ấy sẽ bị dứt phép thông
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công.” Nhưng, người mù đó có thể nói cho chính mình, anh ta là
người đã từng bị mùmà nay được thấy.

131 Tôi, là người mà đã từng bị mù, mà nay được thấy. Tôi, người
mà không biết những điều này, Nó đã được Thánh Linh tỏ cho
tôi biết. Hãy buông tha, hỡi những giáo phái, bởi vì họ đang đến,
dù thế nào đi nữa! “Nếu Ta được treo lên khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi
người đến cùng Ta.”

132 Na-tha-na-ên đã nhận ra điều đó. Ông đã biết điều đó.

133 Đúng như các chứng cớ Kinh Thánh của Môi-se, Lời được
chứng thực. Môi-se đã biết rằng đó là lời hứa của thời đại, bởi vì
nó thuộc về Kinh Thánh, cho dù có khác lạ thế nào đi chăng nữa.
Ông nói, “Tôi là ai mà có thể nói với họ…Tôi sẽ nói với họ tôi đã
thấy Ánh sáng trong đồng vắng ở đây. Làm thế nào tôi có thể nói
với họ lúc nầy rằng có Ánh sáng ở đây, và Ánh sáng nầy đã bảo
tôi đi xuống đó?”

Ngài phán, “Tất nhiên rồi, hỡi Môi-se, Ta sẽ ở cùng ngươi.”
Và không chỉ…

134 Ngài đã không tỏ cho thấy chínhNgài xuống xứ Ai-cập; chỉ tỏ
ra bằng những dấu kỳ phép lạ. Nhưng khi Ngài gom hết thảy họ
với nhau, thì Ngài lại xuất hiện trước họ, và chứng thực chức vụ
của Môi-se trước những người được Chọn và được gọi ra. Khi vị
tiên tri đó chặt họ để được thả ra từ đất nước đó vàmang họ vào
một nơi, lúc ấy TrụLửa lại xuất hiện, và ở trênđỉnhNúi Si-nai.

135 Tương tự với ngàyhômnay.Ừm.A-men!Ngợi khenĐứcChúa
Trời! Điều đó còn hơn cả sự sống đối với tôi. Tuổi tôi bắt đầu lớn
lên, và tôi thấy thời đại của sự thô bạo và vô đạo đức lan tràn
các xứ và các sự việc, thì tôi nhìn lại và thấy những gì đã xảy ra.
Tim tôi nhảy nhót vì vui mừng, biết được rằng sau một thời gian
ngắn thì đền tạm để ở thuộc về đất nầy sẽ bị tan rã, nhưng tôi đã
có một cái chờ đợi nơi xa kia. Tôi đang cố gắng kéo ra một dân,
tách họ ra khỏi những điều này và các thứ, kéo họ ra; chỉ cho họ
thấy, bằng Thánh Kinh, rằng Đức Chúa Trời đang đứng ở đó; với
sự minh chứng của Trụ Lửa, mà hàng trăm hàng ngàn người đã
chứng kiến, và thậm chí còn chụp hình Nó, trước đây, bằng máy
ghi hình, hết lần nầy đến lần khác, để chứngminh nó.
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136 Những kẻ giả mạo nổi lên. Chắc chắn vậy, nó phải được thực
hiện. Những kẻ giả mạo đã nổi lên vào thời Môi-se và làm điều
tương tự. Đức Chúa Trời đã phán, “Hãy phân rẽ khỏi chúng, hỡi
Môi-se. Đừng ở gần chúng. Ta sẽ khiến đất nuốt chúng.” Và thế
gian đã có được họ. Ngày nay cũng vậy; quay lại ngay với thế
gian,mưu đồ tiền bạc và các thứ khác. Hiểu không?

137 Dấu hiệu Kinh Thánh của Môi-se! Ông là—ông là tiên tri vĩ
đại ấy của Đức Chúa Trời đã đi xuống đó giải cứu họ, và họ đã
nhận ra điều đó. Họ nhận ra dấu hiệu. Ông là lời hứa dựa chính
xác trên Thánh Kinh, được chứng thực.

138 Chúa Jêsus là lời hứa đó của Thánh Kinh, được minh chứng
là đúng với người đàn bà. Hay, Ngài là sự Thông giải. Chúa Jêsus
là sự Thông giải của Kinh Thánh. Cuộc đời của Chính Ngài đã
thông giải Thánh Kinh.

139 Bạn không nhìn thấy Sứ điệp của thời đại chăng? Bạn có thể
nhận ra chúng ta ở đâu không? Chính Sứ điệp, từ Kinh Thánh,
thông giải cho bạn thời đại mà chúng ta đang sống. Nó là sự
thông giải.

140 Chúa Jêsus đã phán với Y-sơ-ra-ên, “Nếu các ngươi biết được
thời đại của mình.” Một lần, khi đang ngồi trên Núi Ô-li-ve, Ngài
nhìn bao quát, rồi nói, “Hỡi Giê-ru-sa-lem, Ôi Giê-ru-sa-lem!”
Ngài đã khóc. Ngài nhìn xuống. Ngài thấy.

Có thể, không phải trong bất cứ sự so sánh, cách nào cả. Đêm
nọ, buổi sáng nọ, khoảng mười giờ, khi tôi nhìn thấy giáo hội tà
dâm đó. Sâu thẳm trong lòng mình, anh chị em cảm thấy Thánh
Linh đang rơi lệ.

“Giê-ru-sa-lem, Hỡi Giê-ru-sa-lem, bao phen Ta muốn ấp ủ
ngươi. Nhưng ngươi đã làm gì? Ngươi giết các đấng tiên tri mà
Ta đã sai đến cùng ngươi. Ngươi đã giết họ.”

Và những Sứ điệp đã được gửi cho đến giáo hội, ngày nay, đã
bị giết chết bởi các giáo điều giáo phái của họ. Kinh Thánh cũng
bị giết bởi giáo điều của họ. Chúa Jêsus phán, “Ước gì các ngươi
nhận ra thời đại của mình! Nhưng, bây giờ đã quá xa, bây giờ đã
quámuộn.” Với các giáo hội nó cũng vậy!
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141 Tôi tin, bằng cả tấm lòng, nó là sự cứu chuộc quá khứ. Cho
dù bạn có muốn nghĩ gì về nó đi chăng nữa, thì đó là quan điểm
riêng của bạn mà thôi. Đây là quan điểm của tôi. Hiểu không?
Bạn không phải có quan điểm của tôi. Nhưng tôi tin nó là sự cứu
chuộc quá khứ, và đã xảy ra, trong nămhay sáu nămqua rồi. Tôi
nhớ. Quý vị hãy nhớ Chicago. Xem những gì đã xảy ra từ lúc đó,
và xem nó tiếp tục xảy ra. Hiểu không? Hãy nhớ, tên của tôi thì
ở trước điều đó. Nó bị sa lầy ở đó. Ấy là CHÚA PHÁN NHƯ VẬY.
Xem thử nó đã rơi xuống, liên tục không.

142 Hãy nhìn vào năm 1933, đã nói thế nào về cách phụ nữ sẽ
hành động vào thời đại cuối cùng này. Nó đã nói con người thế
nào…Mussolini thế nào, ông ta kết thúc cuộc đời ra sao. Cáchmà
Hitler sẽ đi đến một kết thúc bí mật thế nào. Ba chủ nghĩa đó
sẽ đến trong chủ nghĩa cộng sản ra sao. Cách màmáy móc sẽ có,
trông giống như quả trứng. Và phụ nữ sẽmặc quần áo giống đàn
ông như thế nào, thậm chí giống cả đồ lót của họ; và cuối cùng
họ sẽ đến lúc họ mặc giống như, những chiếc lá vả, trên người.
Hành động vô đạo đức như thế nào, họ sẽ hành động như thế
nào trong thời đại nầy. Hãy nhìn những gì họ đã làm. Thế thì, nó
ở ngay trước mặt bạn đấy.

143 Nếu phụ nữ Cơ-đốc có thể chỉ…cái gọi là phụ nữ Cơ-đốc có
thể chỉ nhận ra, có thể nhận ra rằng linh đồi bại đang ở trên họ là
thuộc vềma quỉ, đã khiến họ cắt tócmình. Ma quỉ là kẻ duy nhất
sẽ làm điều đó. Điều đó đi ngược với Lời Đức Chúa Trời dành cho
bạn, giống như đã xảy ra ở trong vườn Ê-đen. Họ đã làm gì? Ước
gì họ có thể chỉ nhận ra! Họ cố gắng nói, “Ồ, thầy giảng già thánh
giật gân tầm thường đó, nói!” Không phải là tôi. Tôi không bảo
bạn làm gì cả. Tôi chỉ trích dẫn Lời. Ước gì họ có thể nhận ra rằng
đó là ma quỉ.

144 Họ tự xưng mình là Cơ-đốc nhân. Chúa Jêsus phán, “Sao các
ngươi có thể gọi Ta là, ‘Chúa,’ mà không làm những điều mà Ta
bảo làm?” Họ không thể là Cơ-đốc nhân được. Tôi không phải là
quan tòa của họ, nhưng tôi chỉ đang nói những gì Lời nói. “Sao
các ngươi có thể gọi Ta là, ‘Chúa,’ và rồi không làm những điều
Ta bảo làm?” Và toàn bộ Lời ở đây là sựmặc khải của Chúa Jêsus
Christ. “Sao các ngươi gọi Ta là, ‘Chúa’?”
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145 Nếu như họ nhận ra đó là ma quỉ, một tà linh đồi bại. Một số
phụ nữ trẻ xinh đẹp ở ngoài kia…

146 Tôi nghĩ đây là nơi thô bỉ nhấtmà tôi đã từng nhìn thấy trong
đờimình, Jeffersonville, Indiana, dành cho những người nữ trần
truồng. Tôi đã ở Hollywood. Tôi đã ở mọi nơi. Tôi đã ở khắp thế
giới, và tôi đã từng thấy đủ loại ô uế. Tôi đã nhìn thấy điều đó
ở Paris. Tôi đã nhìn thấy nó ở Anh quốc, là nơi đứng đầu tất cả
các thứ ấy.

147 Tôi nghĩ rằng Anh quốc một ngày nào đó sẽ chìm xuống đáy
đại dương. Nó đáng chịu như thế; ô uế, bẩn thỉu, yếu đuối! Đó là
hầm đồi bại của thế giới, là nơi nhiều người phủ nhận, chối bỏ
kinh thánh nhất mà tôi đã nhìn thấy trong đời. Nó trở nên thế
bởi vì nó đã chối bỏ Lẽ Thật.

148 Billy Graham đã nói ông ấy phải đưa vợ của mình ra khỏi
công viên; vì những điều nhục dục diễn ra giữa đàn ông và đàn
bà, giữa những đứa con trai và con gái, ngay ngoài công viên,
một cách công khai. Nó đã trở thành nơi ô uế; Pháp cũng vậy, và
tất cả các nơi còn lại trên thế giới cũng vậy. Và Hoa Kỳ cũng vậy,
đang trở thành nước dẫn đầu của hết thảy!

149 Hãy nhìn ngày nay. Họ cắt tóc, mặc quần đùi, mặc quần
thụng, hút thuốc lá, và tự xưng mình là những tín hữu. Chị em
không nhận ra, chị ơi, hay đàn bà…Có nghĩa là, xin lỗi, không
phải chị em của tôi; làm giống thế. Quý vị không nhận ra đấy là
ma quỉ à? Nhưng điều gì…

Giống như người Do-thái ngày xưa, quý vị sẽ không tin vào
Lời đượcminh chứng khiNóđược chứngminh cho quý vị. Quý vị
đi lòng vòng ngay trong những truyền thống giáo phái củamình
mà nói rằng mọi việc ổn rồi. Quý vị nói các thứ tiếng lạ, quý vị
nhảy lên nhảy xuống, quý vị hát trong thần linh, và cắt tóc. Quý
vị có thể tượng ramột Cơ-đốc nhân làmđiều đó không?

Tôi đã nhìn thấy các quỉ, tôi đã nhìn thấy những phù thủy, tôi
đã thấy họ nói tiếng lạ và thông giải, và nhảy lên nhảy xuống và
khiêu vũ trong linh; uống máu từ sọ người, và nguyền rủa Danh
Chúa Jêsus Christ.
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150 Quý vị nói, “Tôi thuộc về hội thánh. Ha-lê-lu-gia! Vinh hiển
thay Đức Chúa Trời! Tôi…” Quý vị thuộc về cái gì?

Hội thánh là Lời! Và Lời nói, “Thật xấu hổ cho các ngươi làm
điều đó.”

Quý vị đám người Pha-ri-si mù, dẫn con cái đáng thương
xuống địa ngục như thế; bởi vì quý vị sợ mất phiếu ăn, và sẽ
bị đuổi ra khỏi giáo phái mình nếu quý vị bắt đầu điều gì đó về
Nó. Thật đáng xấu hổ, quý vị đạo đức giả! Hãy hổ thẹn về điều
đó. Hãy thấy thì giờ đang đến gần như thế này, và quý vị bởi
truyền thống quay bỏ ra khỏi Lời Đức Chúa Trời. Sao quý vị, mù
như thế!

151 Kinh Thánh không nói quý vị bị mù sao? Quý vị không thể
hiểu mình bị mù sao? Kinh Thánh đã nói như vậy. “Và các ngươi
lõa lồ, khốn khổ, bất hạnh, đui mù, mà không biết điều đó.” Khi
quý vị nghĩ rằng mình đã có giáo hội lớn nhất trong thành phố,
và quý vị làm điều này, điều kia, hoặc điều nọ; và Kinh Thánh đã
nói rằng quý vị đáng thương hết sức, quý vị bị mù. Và Ngài vẫn
đang đứng ở cửa, cố gắng bán cho quý vị một ít thuốc mỡ thoa
mắt; không bán cho quý vị, nhưng cho không, mà quý vị không
muốn nhận nó. Ứng nghiệm lời Kinh Thánh.

152 Hỡi dân sự, anh chị em đang sống trong thời đại nào? Anh
emcónhận ra được thời giờ, nhận ra được dấuhiệu không?

153 Họ có thể chỉ nhận ra, những người nữ, rằng đó chính là ma
quỉ. Nó là ma quỉ không hợp khuôn phép, nhân danh tôn giáo.
Nó luôn luôn là cách ấy. Nó đến với từng tiên tri, nó đến trong
từng vị thánh, và thậm chí nó đến với Chúa Jêsus Christ, như
một người tin kính. Và Kinh Thánh đã nói nó “rất gần gũi trong
những ngày sau rốt,” thậm chí những người Ngũ Tuần, “và sẽ
lừa dối chính những người được chọn,” ra từ giáo hội Ngũ Tuần
đó, “nếu có thể được.” [Băng trống—Bt.]

154 “Ít,” Ngài đã phán, “vì cửa thì hẹp và đường thì chật, kẻ kiếm
được thì ít. Vì như trong thời Nô-ê thể nào, chỉ có tám linh hồn
được cứu, khi Con Người đến cũng thể ấy.” Hãy suy nghĩ về điều
đó! Chúng ta đang sống trong thời đại gì? Anh chị em có nhận ra
thì giờ, nhận ra thời đại không?
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Tôi đang làmmất rất nhiều thời gian của anh chị em, nhưng
tôi cònmột vài phút nữa. Hiểu không?

155 Làmchohọ cắt tóc củamình. “Ồ,” họnói, “Giáohội của chúng
tôi không quan tâm đến điều đó.” Anh chị em biết tại sao không?
Họ bị mù.

“Chẳng có hại gì với việc cắt tóc cả.” Kinh Thánh đã nói nó có!
Ngay cả cắt tóc mà cầu nguyện là điều không hợp khuôn phép
cho chị em.

Anh chị em nói, “Thôi được, đàn bà nên trùm kín.” Kinh
Thánh đã dạy rằng “mái tóc” của nàng là khăn trùm của nàng.
Không phải là cái mũ; mái tóc nàng!

156 Điều gì sẽ xảy ra nếu Môi-se nói, “Tôi sẽ lấy mũ ra thay vì cởi
giày”? Điều đó sẽ không có tác dụng. Đức Chúa Trời phán “giày,”
và Đức Chúa Trời muốn nói đôi giày.

Ngài đã nói “tóc,” chứ không phải cáimũ! Vinh hiển thayĐức
Chúa Trời! Ngài thích điều đó, tôi tin chắc vậy. Ngợi khen Chúa!
Ngàimuốn nói đúng những gì Ngài nói. Kinh Thánh không thuộc
về sự thông giải riêng. Không có nghĩa chỉ dành cho giáo phái
của bạn; Nó muốn nói hoàn toàn những gì Nó nói, Ngài là người
thông giải.

157 Nói, “Tôi biếtmột người phụ nữmà làm thế.” Tôi không quan
tâmnhững gì bạnbiết. Tôi biết những gì Chúađãphánvềnó. Quý
vị hành động theo ýmuốn củamình.

158 Ước gì họ có thể chỉ nhận ra đó là gì, thưa quý bà. Ừm! Ước gì
quý vị có thểnhận ra!Hay, “đànbà,” chứkhôngphải là quýbà.

159 Tôi đã nhìn thấy một dấu hiệu, trên đường đi xuống từ quán
Blue Boar, xuống đó, tôi nghĩ nó ở Phố thứ Năm ở đó, một quán
bia nào đó, đã nói, “Những bàn dành cho quý bà.” Tôi đã dừng
lại ngay ở đó; tôi nói, “Quý vị chẳng hề có một quý bà nào đâu.”
Một quí bà sẽ không đến một nơi như thế. Một người đàn bà thì
có thể, chứmột quí bà thì không.

160 Quý vị có để ý, sự sa ngã của một thế giới bắt đầu với sự
phóng đãng của một người nữ không? Quý vị có biết nó phải kết
thúc cách giống như vậy không, sự phóng đãng của phụ nữ? Và
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giáo hội, tượng trưng, là người đàn bà không? Giáo hội là đàn
bà, nói một cách thuộc linh.

NàngDâu cũng là người nữ, nói cách thuộc linh.

161 Sự vô đạo đức của giáo hội, cách nó đã làm! Hãy nhìn vào
những khải tượng, nhìn vào những sự việc, thậm chí thấy những
khải tượng mà Đức Chúa Trời ban cho, và khải tượng đó có thật.
Tôi để Kinh Thánh trên lòng tôi, với anh chị emnhững con người
đang nghe băng; cử tọa có thể thấy nó. Tôi thấy điều đó! Đức
Chúa Trời Toàn năng biết đó là Sự thật. Chưa hề được biết đến
cho đến tận bây giờ. Nó đấy, “lõa lồ, mà không biết.” Nó thật sự
đã cómột thời gian tuyệt vời củamình. Thế đấy.

Nhưng Nàng Dâu bé nhỏ ấy xuất hiện, thì khác hẳn. “An-pha
và Ô-mê-ga!” Vâng.

162 Ma quỉ làm điều đó. Nhưng giống như người Do-thái ngày
xưa, khi họ nhìn thấy Lời…

Chúa Jêsus đã phán với cácmôn đồ của Ngài, Ngài phán điều
này với các môn đồ của Ngài, “Hãy tra xem Kinh Thánh. Các
ngươi, các ngươi biết đấy, các ngươi không hiểu về Ta và chức
vụ của Ta. Hãy tra xem lời Kinh Thánh. Trong Đó các ngươi nghĩ
các ngươi có Sự sống Đời đời, ấy là lời Kinh Thánh làm chứng
về Ta vậy, Chúng nói với các ngươi Sứ điệp của Ta là gì. Nếu các
ngươi không tin Ta, hãy tin chính Lời mà Đức Chúa Trời đang
thông giải cho các ngươi.”

163 “Chúng ta sẽ không để Người này cai trị chúng ta. Chúng ta
có các thầy tế lễ của chính mình, và vân vân.” Cứ như vậy, đó là
tất cả điều có thể được nói. Đã quámuộn, dù sao đi nữa. Anh em
hiểu không? Truyền thống giáo phái nói rằng nó được lắm, họ
lắng nghe điều đó. Tốt hơn họ nên nghe…Quý vị tin—lời của—
của con người hơn là tin Lời của Đức Chúa Trời. Họ không nhận
ra. Các giáo hội ngày nay không nhận ra Ti-mô-thê Nhì 3. Nếu
quý vị…

164 Tôi thấy một số quý vị đang ghi lời Kinh Thánh xuống. Này,
đây là những lời Kinh Thánh tôi đang trích dẫn ngay ở đây. Chỗ
mà, nếu ai tình cờ làm tôi chú ý về điều đó, hoặc bàn tay của tôi
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đặt lên nó, tôi có thể chỉ cho họ thấy lời Kinh Thánh về điều đó.
Hiểu không?
165 Họ không nhận ra Ti-mô-thê Nhì 3, ở đó Nó nói rằng, “Trong
những ngày sau rốt, người ta hay nóng giận, lênmình kiêu ngạo,
những người ưa thích sự vui chơi nhiều hơn là những người yêu
mến Đức Chúa Trời, khó hòa thuận, hay phao vu, không tiết độ,
và thù người lành, (NàngDâu), đấy; có bề ngoài giữ điều tin kính,
nhưng chối bỏ Quyền phép của sự tin kính đó; những kẻ thể ấy
con hãy lánh xa đi. Vì đây là loại người mà sẽ đi từ nhà này đến
nhà khác, quyến dụ lòng những người đàn bà ngu dại, những
người đàn bà ngu dại bị dẫn dắt với nhiều tình dục xui khiến,
không bao giờ học hay không bao giờ có thể đến với sự thông
biết Lẽ thật được.” Không bao giờ! Họ không muốn làm điều đó,
và họ hẳn không làmđiều đó. Đức Chúa Trời đã phán vậy.

Và, hỡi người Pha-ri-si đui mù, quý vị không thể thấy điều đó
sao? Tôi không giận dữ; tôi chỉ đang đóng đinh vào và siết chặt
nó lại. Các giáo hội cũng không nhận ra điều Nầy. Đàn bà không
thể hiểu được điều đó. Họ được cho là… “Những người đàn bà
ngu dại, bị dẫn dắt với nhiều ham muốn xác thịt,” Hollywood,
tất cả loại tầm phào này, tóc ngắn, mặc quần đùi, trang điểm, tất
cả các loại nầy, mà nó không xứng hợp. Bạn có biết phụ nữ đóng
vai trò quan trọng trong thời đại cuối cùng này không?
166 Bạn biết Kinh Thánh nói, rằng, “Những người mà thoát khỏi
sự đoán phạt lớn này sẽ là một nhánh đẹp trước Chúa” không?
Ngày nào đó tôi sẽ đến với nó, ý Chúa, vì điều đó, cho phụ nữ các
chị. Các chị hãy thấy điều Đức Chúa Trời nghĩ về người nữ mà
thật sự thoát khỏi sự đoán phạt này của thời đại này. Nói, “Nàng
sẽ xinh đẹp.”
167 Tôi nghe một phụ nữ, ngày nọ, cười nhạo…Một cô gái, đám
phụ nữ ở trần, với đạo đức thấp kém hơn một—hơn một con
chó mẹ, cười nhạo một bà cụ mặc váy dài. Hãy lắng nghe đây,
hỡi người nữ nhỏ tuổi uốn éo các bạn, bà ấy có điều gì đómà các
bạn chẳng biết. Bà ấy có đạo đức. Các bạn thậm chí còn không
biết tên gì. hầu như, đã mất điều đó khi còn ở trong nôi. Các bạn
thậm chí không biết điều gì đúng sai; bà ấy biết. Bà ấy có cái gì
đó giấu trong lòngmìnhmà các bạn không biết. Các bạn đã đánh
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mất nó; có thể không bao giờ tìm thấy được nó. Đừng có gọi bà ấy
là lỗi thời, và đại loại như vậy, như thế. Bà ấy biết điều gì đó mà
các bạn không biết. Bà ấy giấu ở trong timmình, kho báu lịch sự.
Các bạn không biết lấymột từ của nó.Mẹ các bạn đã giáo dục các
bạn như thế. Mục sư của bạn cho phép điều đó; tỏ cho thấy chỗ
ông ấy đứng. Tôi đang giảng về ông ấy ngay ở đây bây giờ. Hiểu
không? Thấy quý vị ở đâu không, hỡi các giáo hội?
168 Chúa Jêsus phán, “Cả Kinh Thánh này phải được ứng
nghiệm.” Và Nó được ứng nghiệm.
169 Chú ý, “Như Gian-nét và Giam-be cũng chống lại Môi-se,”
người ấy sẽ đến ngay, một số người của họ. Người ấy không nói
về Giám Lý, Báp-tít, ở đây; họ không xuất hiện nữa. Hiểu không?
“Nhưng như Gian-nét và Giam-be chống lại Môi-se và A-rôn thể
nào, thì họ cũng sẽ vậy; con người có đầu óc chống báng liên
quan Lẽ thật cũng vậy,” làm hư hỏng thành những giáo điều và
sự dạy dỗ của giáo hội, thay vì Kinh Thánh.

Và thế thì Gian-nét và Giam-be có thể làm bất cứ điều gì
mà Môi-se có thể làm. Đấy, “như Giam-be,” thấy sự tương tự ở
đó không?

“Như Gian-nét và Giam-be chống trả Môi-se thể nào, những
người này cũng có đầu óc chống trả lẽ Thật, chống lại Nó,” sẽ
không đểNó có trong những người lân cận họ, thậm chí sẽ không
hợp tác với Nó, sẽ chẳng có liên quan gì với Nó. Nhưng nói, “Vì
sự điên dại của họ sẽ bị bày tỏ ra cho thiên hạ.” Khi Nàng Dâu ấy
đứng vào vị trí của Nàng và được đem lên trời, điều đó sẽ được
tỏ ra, đừng lo lắng; như Môi-se, khi ông đem dân Y-sơ-ra-ên ra,
và đưa cả đoàn dân ra khỏi xứ Ai-cập, và Ai-cập đã bị suy sụp.
Đúng thế.
170 Chúa Jêsus phán, “Cả Kinh Thánh được ban cho bởi sự soi
dẫn, do đó cảKinhThánhphải đượcứngnghiệm.” KhiNgài…

HọhỏiNgài, nói, “Ngươi tự xưngNgươi làĐức ChúaTrời.”
171 Ngài phán, “Các ngươi, trong luật pháp của chính các ngươi,
gọi những tiên tri mà được Lời của Chúa đến với, các ngươi gọi
họ là ‘các thần,’ và họ là thần.” Ngài phán, “Thế thì cớ sao các
ngươi kết tội Ta khi Ta nói Ta là Con Đức Chúa Trời? Tất cả lời
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Kinh Thánh nầy được ban cho bởi sự soi dẫn; tất cả Nó phải được
bày tỏ, tất cả của Nó phải được ứng nghiệm.”

Xem đó, họ thực sự quá mù, họ quá mù để nhận lấy lời của
con người thay vì nhận lấy Lời của Đức Chúa Trời. Đó là điều
khiến phụ nữ làm thế. Đó là điều khiến những thầy giảng làm
điều đó. Họ kết giao với giám mục thay vì Chúa Jêsus. Họ được
nhậnvào trongnó, với—với túi tiền củahọ,một hội chúng lớn.
172 Cứ xem tôi có được ưa chuộng không. Hãy đưa dân chúng,
của Jeffersonville, với nhóm nhỏ ở đây ra khỏi Jeffersonville;
lấy những người bên ngoài, của Jeffessonville, ngoài đền tạm
nầy sáng hôm nay, tôi sẽ không có hay có được nửa tá người để
giảng dạy. Đó là gì? Nó đã tạo nên trên khắp đất nước; từ New
York, từ Massachusetts, đến Boston, Maine, Tennessee, Georgia,
Alabama, và khắp đất nước. Họ đang nhóm nhau lại. A-men! Đó
là điềuNgài đã phán. “Xảy ra đến chiều tối sẽ có Sự sáng.”
173 Họ không thể nhận ra Ánh sáng chiều tối. Đó chính là vấn
đề. Nó thực sự không nhận ra điều Đó. Nó quá mù. Kinh Thánh
nói nó bị mù.
174 Nước Nga chỉ tiếp nhận địa vị của nó trên thế giới, về mặt
khoa học, không hơn bốnmươi năm trước. Anh em biết, khi Thế
Chiến thứ Nhất xảy ra, người ta không hề…Người ta không để
ý đến nước Nga. Anh Roy…Đó chỉ là một đám người ngu dốt,
nhữngngười Xi-bê-ri già to lớn, bộ râu đầymặt, và không biết tay
phải và tay trái. Đúng thế, nước Nga, nhưng nó đã nhận ra chỗ
của mình. Nó phải làm điều đó để ứng nghiệm lời Kinh Thánh.
Anh em biết những lời tiên tri của tôi về những gì tôi đã nói sẽ
xảy ra, cáchmà hết thảy họ tập hợp lại trong chủ nghĩa cộng sản
thế nào. Bây giờ nó dẫn đầu thế giới về khoa học. Chúng ta ở con
đường phía sau nó. Hết thảy những nước còn lại ở phía sau nó.
Nó ở vị trí dẫn đầu. Nó chỉ nhận ra nó cũng có, một số người
giỏi nhất.
175 Chú ý, con người có sáu giác quan giống như đã có sáu ngàn
năm trước. Sáu ngàn năm trước đây, với những giác quan của
mình, con người đã tiếp xúc với nhà thuộc về đất của mình và
hầu việc Đức Chúa Trời. Còn bây giờ, trong bảy mươi lăm năm
qua, con người đã từ đi ngựa và xe độcmã, đếnmột nhà du hành



NHẬN RA THỜI ĐẠI CỦA BẠN VÀ SỨ ĐIỆP CỦA NÓ 43

vũ trụ. Tại sao? Con người quay bỏ đức tin nơi Đức Chúa Trời, và
chuyển qua những giác quan và tài năng của mình như là một
con người. Anh chị em có chú ý đến điều đó không? Họ đã không
tin vào Chúa nữa. Họ tin vào chính bản thânmình.

176 Giống như người phụ nữ vô thần này. Bà ta tên là gì nhỉ,
ở Washington đó, mà đã thay đổi tất cả điều này? [Người nào
đó nói, “Murray.”—Bt.] Tên bà ta là gì? [“Murray.”] Murray, bà
đã nói, “Chừng nào chúng ta có quân đội và hải quân, chúng ta
không cần Đức Giê-hô-va cổ xưa nữa.” Ừ-m. Tôi không quan tâm
những gì chúng ta có.

Chính Đức Giê-hô-va hoặc không gì cả, với tôi. Hãy để cho
quân đội và hải quân chìm đi, và nó sẽ chìm, nhưng Đức Giê-hô-
va sẽ còn lại mãi mãi. Chừng nào tôi là một phần của Ngài, và là
con của Ngài, tôi sẽ ở lại với Ngài mãi mãi; không bởi sự kêu gọi
hay sự lựa chọn của tôi, nhưng bởi sự lựa chọn của Ngài. A-men,
a-men! Chẳng có gì liên quan với nó cả. Ngài là Đấng ấy! Hãy cho
tôi Ngài hoặc cho tôi chết. Hãy để cho các quốc gia lớn mạnh và
sụp đổ; nhưng Đức Giê-hô-va sẽ y nguyên. Ngài đã làm điều đó,
qua tất cả các thời đại; khi La-mã sụp đổ, khi Ai-cập sụp đổ, và
tất cả các nước còn lại sụp đổ. Và Ngài vẫn là Đức Giê-hô-va. Ô,
ha-lê-lu-gia! Tôi cảm thấy thật mộ đạo.

177 Lý do nước Nga trở lại với chính mình, nó phải thế. Giống
như Y-sơ-ra-ên phải về quê hương. Đức Chúa Trời phải hướng
Y-sơ-ra-ên quay về quê nhà, vì những tiếng Kèn. Và Chúa cũng
phải làm vậy lái nước Nga ở trên đó như vậy, bằng chủ nghĩa
cộng sản, để thực hiện chính xác những gì đã được nói tiên tri là
nó sẽ làm.

178 Con người và sáu giác quan của mình vừa mới tiến nhanh,
cùng với ngựa và xe độc mã, tin cậy Đức Chúa Trời. Trong bảy
mươi lăm năm qua, họ đã bỏ tin Chúa. Khi họ ký hiến pháp của
nước Hoa Kỳ này, họ đã đặt Chúa Trời vào trong mọi sự họ làm.
Bây giờ họ thậm chí không có một buổi nhóm, và họ thậm chí
không hề đặt tên nhơn Danh Ngài. Đúng vậy. Họ tùy thuộc vào
tính cao ngạo của khoa học mình, họ, sự khôn khéo của họ về
khoa học; một đám người dâm dục. Điều đó hoàn toàn đúng. Cả
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thế giới bị nuốt trôi trong sự thờ ơ với Kinh Thánh. Cả-…cả thế
giới đã ngoảnhmặt với Đức Chúa Trời.

Nhưng, thử nghĩ xem, ngay chính giữa tất cả điều đó, và các
giáo phái giáo hội và tất cả sự tà dâm thần học của họ cùng mọi
thứ, Đức Chúa Trời đã lấy Lời của các tiên tri Ngài và chặt ramột
Nàng Dâu mà sẽ tin. Ngài phán Ngài sẽ làm điều đó. Ngài đã đẻo
ra từ điều đó những gì Ngài đã hứaNgài sẽ làm.

179 Họ phụ thuộc vào trí thông minh của họ, khoa học nhân loại
của họ, và vân vân; mà loại bỏ Đức Chúa Trời ra ngoài, Đấng mà
họ đã từng tin cậy. Hoa Kỳ đã loại bỏ Chúa. Thậm chí họ còn loại
Ngài ra khỏi trường học, cho con cái nhỏ bé của chúng ta thậm
chí không thể nghe vềNgài. Họ đuổi Ngài ra khỏi trường học. Bây
giờ họ đang cố gắng loại Ngài ra khỏi đồng đô-la, “Trong Chúa
chúng ta tin.” Họ sắp loại nó ra khỏi sự tuyên thệ trung thành với
lá cờ tổ quốc, “Một nước dưới ảnh hưởng của Đức Chúa Trời.” Họ
sắp loại bỏ điều đó.

180 Đấy, họ đang đi đến với tình cảm riêng của họ và cảm giác
riêng của họ. Bởi vì, trong bảymươi lăm nămqua, họ chẳng thay
đổi giác quan của mình chút nào, họ vẫn là con người mà Đức
Chúa Trời đã tạo dựng lúc ban đầu.

Nhưng, trong thời đại cuối cùng này, các bạn không thể nhận
ra chúng ta đang ở đâu chăng? Và giáo hội đã quay lưng lại,
với Đức Chúa Trời, để đến với điều đó, đến với thần học viện
và kinh nghiệm, vân vân, thay vì Lời. Thậm chí không nhận ra
Ngài trong những buổi nhóm của họ, trong các trường học của
họ, hay, chẳng còn gì nữa.

181 Y-sơ-ra-ên, trong hai mươi lăm năm qua, đã nhận ra điều gì
đó mang họ trở về quê hương, như được hứa. Họ không biết nó
từng được thực hiện như thế nào. Họ đã chịu đựngmọi thứ, tử vì
đạo, dưới những Tiếng Kèn, nhưng họ đang ở quê hương mình.
Họ không biết tại sao.

182 Tại sao nước Nga đã thức tỉnh? Tại sao các dân thức tỉnh?
Tại sao con người có thể thành tựu? Khi các nhà khoa học, ba
trăm năm trước, một nhà khoa học người Pháp lăn quả bóng ở
một tốc độ nào đó ngang qua trái đất, và đã chứngminh, bằng sự
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nghiên cứu khoa học, “Nếu một người từng làm được với tốc độ
kinh khủng ba mươi dặm một giờ, thì trọng lực sẽ nhấc anh ta
ra khỏi trái đất; theo trọng lượng riêng của người ấy, theo trọng
lượng của quả bóng.” Bây giờ con người đang đi với tốc độ mười
bảy ngàn dặm một giờ, đấy, mà vẫn đang cố gắng leo lên. Con
người đã nhận ra điều đó, cách muộn màng. Tại sao? Phải là
cách đó.
183 Tại sao, hội thánh trước đây từng đứng trên tảng đá của Chúa
Jêsus Christ. Cho dù ai nói gì, họ vẫn ở lại đúng với Lời đó, sứ điệp
của thời đại; Luther, Wesley, và các thời đại sau đó. Còn bây giờ
họđãquay về với những truyền thống. Tại sao họ làmđiềuđó?
184 Hai mươi lăm năm trôi qua, Y-sơ-ra-ên đã thực sự nhận ra
rằng họ ở quê hương vì điều gì đó. Đã được nói tiên tri họ sẽ phải
được nhóm nhau lại; Ô-sê đã nói vậy. Chúng ta đã đọc cách đây
một lát. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta hiểu nó! Tốt lắm.
185 Đồng thời, Nàng Dâu nhận ra Ánh sáng chiều tối, vừa mới
bắt đầu nhận ra. Những người ngũ tuần đói khát bắt đầu nhận
ra rằng những tổ chức họ không có bất cứ điều gì mà họ đang
tìm kiếm, họ bị xoắn lại và xé rách ra. Đấy, đó là lúc nhận ra, sự
nhận ra. Quý vị phải nhận ra.

Thế gian đã nhận ra. Các nước đã nhận ra. Khoa học đã nhận
ra.Ma quỉ đã nhận ra đó là lúcmà nó có thể làmhưhỏng phụ nữ,
làm tanvỡhội thánh, làmhưhại dân sự.Nóđãnhận rađiềuđó.

Và Đức Chúa Trời đã nhận ra rằng có một dân trên trái đất
màNgài đã định trước cho Sự sống. Ngài đã nhận ra đây là lúc để
gửi đi Sứ điệp của Ngài. Ngài đã làm điều đó. Dân này đã nhận
raNó, lúc NàngDâu đã nhận ra Ánh sáng chiều tối.
186 Giá mà Sô-đôm đã nhận ra thời đại của nó, khi nó nhìn thấy
những sứ giả kia xuốngđó, nhưBilly GrahamvàOral Roberts!
187 Bây giờ, một người tà dâm nào đó ở Phoenix đã đứng dậy và
nói…mở phần đó trên—một băng ghi âm, và nói tôi nói ở đây, tôi
“phải chịu báp-têm nhơn Danh Chúa Jêsus,” nói thế. Và rồi nói,
“Bây giờ các bạn thấy ở đây, ở đằng này ông ấy đã nói…” Khi tôi
đang nói về châu Phi, cách mà họ đã làm phép báp-têm ba lần
mặt hướng về phía trước, và phía sau. Nói tôi đã nói, “Không có
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gì khác biệt.” Đấy, người ấy không hề nghe phần băng còn lại;
chỉ phần đó, và cắt nó đi.

Mà, một nhà lao hẳn chống lại làm điều đó. Các cuộn băng
chúng hoàn toàn được phép kinh doanh. Không ai có thể gây
trở ngại với họ. Tốt hơn là anh không nên làm điều đó. Anh—
anh—anh em đã vướng vào luật pháp đấy. Nhưng chúng ta sẽ
làm điều đó chứ? Không. Ngài phán, “Hãy để mặc họ.” Chúa đã
bảo tôi chuyện gì sẽ xảy ra. Cứ coi chừng, cứ để mắt canh chừng
người đó. Hiểu không?
188 Cùng lúc đó, NàngDâuđãnhận raÁnh sáng chiều tối.

Ước gì Sô-đômđã nhận ra được thời đại của họ!
189 Bấy giờ, cũng người này đã đưa vào băng, nói, “Nhìn đây, với
những người Ngũ Tuần các anh,” nói, “và những người Báp-tít
các anh. Ông nầy, là tiên tri giả, William Branham,” đấy, “đã nói
rằng Oral Roberts và Billy Graham đã ở trong thành Sô-đôm.”
Đấy, rồi cắt băng; chỉ thế thôi, đấy.

Không tiếp tục nói, rằng, “Họ là sứ giả đến Sô-đôm.” Không
ở Sô-đôm, “Họ ở đó như là một sứ giả được sai đến Sô-đôm.” Ai
cũng biết tôi đã nói thế. Hãymởbăng của bạn ra nghe.

“Hễ ai bớt đi hoặc thêm vào, điều tương tự sẽ bị lấy đi từ
người ấy.” Đó là Lời của Chúa. Nó giữ nguyên theo cách đó.
190 “Nếu Sô-đôm đã nhận ra sứ giả của mình, thì nó vẫn còn
đứng vững đến ngày nay,” Chúa Jêsus đã phán vậy, nếu nó nhận
ra giống như Áp-ra-ham đã nhận ra.

Áp-ra-ham biết có đứa con được hứa sẽ đến. Nhưng ông biết
phải có một sự thay đổi theo cách nào đó, bởi vì ông đã quá già,
và Sa-ra cũng vậy. Nhưng khi ông thấy Một Đấng có thể nhận
biết những ý nghĩ của Sa-ra, ở đằng sau Ngài, ông đã nhận ra
được thời đại mà ông đang sống. Ông nói, “Lạy Chúa tôi, hãy để
cho tôi mang một ít nước đến đây và rửa chân Ngài.” Họ đã ăn
một miếng bánh. “Xin cho tôi cầu xin Ngài, hãy ở lại thêm lát
nữa,” đấy, ở đây, “C-h-ú-a tôi,” viết hoa chữ C-h-ú-a, “Ê-lô-him.”
Ông đã nhận ra Đức Chúa Trời đang nói với ông trong xác thịt
con người. Ông đã nhận ra dấu hiệu của mình, và được phước
của Chúa.
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Sô-đôm đã không nhận ra thời đại của họ, và bị thiêu hủy.
Chúa Jêsus phán, “Như việc đã xảy ra trong thời đó, ngày Con của
Đức ChúaTrời…hayConngười được bày tỏ cũngmột thể ấy.”

191 Bây giờ, giáo hội đã không nhận ra thời đại của mình. Giống
như Y-sơ-ra-ên, đã buộc phải quay lại Pa-les-tin, nó sẽ bị buộc
vào trong Hội đồng Giáo hội Thế giới. Tại sao? Nó đã không nhận
ra được thời đại của mình. “Hỡi dân sự, hãy ra khỏi nó, đừng là
người dựphầnvào tội lỗi củanó!”Hãy chạy trốn, sự sống củaquý
vị, hoặc là quý vị sẽ bị bắt với dấu hiệu của con thú và không thể
làm được điều gì khác về nó.

“Kẻ nào ô uế cứ còn ô uế nữa. Kẻ nào là thánh,” không phải sẽ
là thánh, “thánh bây giờ. Cứ để người ấy nên thánh nữa,” không
phải một-…phụ nữ cắt tóc ngắn; nàng không thể được thánh
khiết. Vậy thì, điều đó nghe dường như rất thẳng thừng, nhưng
đó là lời Kinh Thánh. Kinh Thánh nói, “Nàng làm ô nhục đầu
nàng,” và đầu nàng là chồng nàng. Đầu chàng là Đấng Christ,
vì thế nàng làm ô nhục Đấng Christ. Làm sao nàng có thể bị “ô
nhục” mà không bị “ô uế”? “Cứ để cho nàng cắt tóc ngắn. Cứ để
cho chàng, nàng mặc quần đùi. Cứ để người nào chối bỏ Lời cứ
chối bỏ Nó.”

“Nhưng hãy để người nào nên thánh cứ làm nên thánh.
Người nào công bình vẫn cứ làm điều công bình; Lời công bình
của Đức Chúa Trời, Con Đức Chúa Trời bày tỏ ra. Hãy cứ làm nên
thánh, cứ làm điều công bình!” Hãy nhận ra! Vâng, thưa quí vị!
Thời đại không…

Giáo hội không nhận ra được thời đại của nó.

192 Giống như Y-sơ-ra-ên, quay về vùng đất hứa của mình, nó
không biết nó trở về đó như thế nào. Nó chỉ tự động quay về đó.
Tại sao?Quyền lực dân tộc buộc nó phải ở nơi củamình.

Bây giờ tôi sẽ nói đôi điều. Quyền lực dân tộc đưa Y-sơ-ra-ên
vàoquêhươngmình; quyền lực dân tộc sẽ đưa giáohội vào trong
Hội đồng Giáo hội Thế giới; nhưng quyền năng của Đức Chúa
Trời sẽ đưa dân sự vào trong Nàng Dâu. Thế gian buộc theo cách
này, và thế gian buộc phải theo cách kia, nhưng Đức Chúa Trời
làm cho phải hướng cao lên. Thánh Linh của Đức Chúa Trời, là
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Lời Chúa, “Lời Ta là Thần Linh và Sự Sống,” sẽ đưaNàng Dâu vào
địa vị của Nàng. Bởi vì, Nàng sẽ nhận ra địa vị của mình trong
Lời, rồi Nàng ở trong Đấng Christ, sẽ đưa Nàng vào trong địa vị
của Nàng. Không quyền lực dân tộc nào sẽ làm được điều đó.
Nhưng quyền lực dân tộc đưa dân Y-sơ-ra-ên về quê nhà; quyền
lực dân tộc của Hội đồng Giáo hội sẽ thúc ép mọi tổ chức phải
gia nhập nó; nhưng Quyền năng của Chúa sẽ đưa Nàng Dâu ra
khỏi nó, mà vào sự Vinh hiển.

193 Ô, hỡi dân sự, hãy nhận ra thời đại củamình, như Chúa Jêsus
đã cảnh báo quý vị; dấu hiệu của Sô-đôm, và tình trạng giáo hội
trong thời đại này.

194 Hãy xem những gì Ngài đã phán sẽ xảy ra trong thời đại này.
Hãy lắng nghe nó thật kỹ. Dấu hiệu của Sô-đôm sẽ xảy ra trong
thời đại này; dấu hiệu giống như Áp-ra-ham, thời đại trước Sô-
đôm, được gọi ra. Tất cả các điều này mà đã được nói tiên tri, sẽ
xảy ra lúc này. Hãy quan sát thời đại mà bạn đang sống. Chúng
ta xét đi xét lại điều đó.

195 Vậy thì Ngài đã hứa ban cho các bạn Ánh sáng Thiên thượng,
để làm chínmuồi Hạt giống Lờimà sẽ được gieo cho thời đại này.
Hạt giốngđó thì ở trongĐây. Hạt giốngđó làKinhThánh. Tại sao?
Chúa Jêsus đã phán vậy. “Lời là Hạt Giống mà người gieo giống
đã gieo.”

Và, bây giờ, trước khi bạn có thể có bất cứ vụ mùa nào, cho
dù bạn đã gieo hạt rồi, thì nó phải có ánh sáng để làm chín hạt
đó, hoặc nó sẽ thối rữa và sẽ không mọc tốt được; nó sẽ thối rữa.
Nhưng nếu đã có hạt trong đất, đất thích hợp, với đúng loại ánh
sáng chiếu trên nó, nó phải chín.

Và Ngài đã hứa rằng trong ngày sau rốt này, vào lúc chiều
tối, Con sẽ xuất hiện để làm chín Hạt đó. Hạt giống đang được
giảng ra. Con Đức Chúa Trời đang làm chín Hạt giống đó, bằng
việc xác nhận Nó, làm cho Nó nhú lên trước mặt bạn và chứng
minh rằng Nó là tốt. Quý vị hiểu điều đó không? [Hội chúng nói,
“A-men.”—Bt.] Hãy nhận ra thời đại củamình.

Tôi sắp kết thúc bây giờ. Đã đến giờ để kết thúc.
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196 Và Lao-đi-xê giàu có, mù lòa, có học vấn sẽ đẩy Lời ra khỏi
giữa họ. Họ đã làm điều đó chưa? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.]
Ngài phán họ sẽ như vậy.

Như các tiên tri thời xưa được sai đến để chứng thực Lời đã
hứa của thời đại của họ, để những người được định trước, thời
đại của họ, nhìn thấy Nó. Như người đàn bà bên giếng, như Na-
than, như Ba-ti-mêmù loà, như Phi-e-rơ, và những người còn lại
của họ đã nhận ra Nó. Ngài là Lời đó. Và sản phẩm, “Ví bằng Ta
không làm những việc của Cha đã hứa Ta sẽ làm, thì các ngươi
chớ tin Ta. Nhưng nếu Ta làm các công việc, thì dầu các ngươi
chẳng tin Ta, hãy tin các công việc. Chúng nói cho các ngươi biết
Ta là Ai.” Hiểu điều đó không?Được rồi, đừng bỏ lỡ thời đại, được
ban đến. Đàn ông và đàn bà của các thời đại khác đã nhận ra Nó,
và đã bước vào và được an toàn.
197 Hỡi những người Ngũ Tuần, ồ, chao ôi, tại sao các bạn không
nhận ra thời đại củamình?Hãynhận ra thời đại chiều tối này. Nó
ở đây, và nó ở đây, để, để xác nhận cho sự đến của Đấng Christ,
để xác nhận điều đó. Chúng ta ở lúc cuối cùng. Hãy nhận ra thời
đại của mình.
198 Tôi biết tôi đã giữ các bạn thời gian lâu. Bây giờ là mười hai
giờ. Nhưng, tôi thích Thức ăn này, Đây là Sự sống. Nó đấy. Nó
đấy, với người tin. Hãy nhận ra thời đại mà bạn đang sống, và
dấu hiệu của thời gian.
199 Hãy thấy mọi thứ ở: Y-sơ-ra-ên; đâu là hội thánh; đâu là sự
phóng đãng; nơi nàoNàngDâu đang đứng. Điều gì bị để lại? Điều
kế tiếp, sự cất lên của Nàng Dâu. Dĩ nhiên, mọi giáo hội đang
trông đợi điều vĩ đại. Ngũ Tuần nói, “Sự vinh hiển thuộc về Chúa!
Sẽ đến một ngày mà họ sẽ làm điều này, và họ sẽ làm điều kia.”
Đấy, họ là các giáo sư. Họ thật sự tin.
200 Như, có lần, Cai-phe đã nói, “Chẳng đúng sao thà một người
vì dân chịu chết, còn hơn cả dân tộc bị hư mất?” Ông là thầy
tế lễ thượng phẩm, Kinh Thánh đã nói, lý do ông ta đã nói vậy.
Ông đã nói tiên tri, mà không biết ông đang nói điều gì. Nhưng
ông nhận ra lẽ thật của nó không, rằng ông đang hy sinh chính
Đức Chúa Trời mà ông đã tuyên bố là thầy tế lễ thượng phẩm
của Ngài?
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Ngày nay, cũng vậy! Họ đang tìm kiếm, ở đâu đó xa xôi, cho
một—một thì giờ tuyệt vời sắp đến.
201 Tại sao, tôi dự hội nghị ThươngGia với họ. Họ nói, “Vinh hiển
thay Đức Chúa Trời!” Những thầy giảng họ đứng lên khuấy động
đám đông, và nói, “Có một sự phục hưng lớn sắp đến. Tay Chúa
đang hành động ở trên trái đất!” Và cách mà dân chúng đang đi
về phía trước, chạy như…Và không nhận ra đó là dưới những
tiếng Kèn cho dành cho Y-sơ-ra-ên. Tại sao họ làm vậy? Là bởi vì
rằng họ là các giáo sư Cơ-đốc, mà không nhận ra. Cai-phe cũng
chẳng nhận ra ông đang làm gì. Và họ không nhận ra được họ
đang chối bỏ chính Sứđiệpmàđược gửi đến chohọ. A-men!
202 Từng phần của Kinh Thánh, chúng ta đi thông suốt ngày này
qua ngày khác, tuần này tới tuần khác, cho đến khi nó là Lẽ thật
không tranh cãi được. “Nếu người mù không thể tiếp nhận Nó,”
Chúa Jêsus phán, “hãy để mặc họ. Nếu kẻ mù dẫn đưa kẻ mù, thì
cả hai cùng té xuống hố.” Tôi không biết khi nào, tôi không biết
ở đâu, nhưng tôi biết nó đang đến.
203 Các bạn biết đấy, tôi biết tại sao Sa-tan không muốn tôi làm
điều này. Ngày hôm qua, tôi cảm thấy rất tệ. Tôi không thể nhận
được Lời từ Chúa. Tôi đã làm mọi thứ tôi biết cách làm, và tôi
không thể. Rồi sáng nay, khi thức dậy…Tôi ăn một ít ngô, ngày
hômqua, dường như nó đang nằmngay trong dạ dày tôi. Tôi đau
lắm, tôi thực—tôi thực sự không thể có được điều đó. Tôi nghĩ,
“Vấn đề gì vậy? Con sẽ đi xuống đó, mà không biết sẽ nói gì. Và,
Chúa ôi, thậm chí con không thể tìm thấy một lời Kinh Thánh
trong trí, để viết xuống. Con không thể tìm thấy một thứ gì cả.”
Tôi thực sự không biết làm gì.

Rồi, sau đó Sứ điệp bắt đầu đến với tôi, Sa-tan cứ nói, “Ngươi
cảm thấy mệt lắm. Ngươi đang đau đầu. Ngươi bị đau. Ngươi
không thể xuống đó được. Ngươi không thể đứng ở đó. Sẽ có điều
nầy, sẽ có điều kia.”
204 Tôi nhớ, một lần nọ, câu chuyện của một người ở khu đông
Anh quốc. Ông chỉ là người bình thường. Và người ta nói rằng
nhà—nhà—nhà vua, một trong những vị vua thời xưa sắp vào
trong cung điện của—củamình. Và, đây, ông không cómột…Vua
có một thông điệp phải gởi đi, một thông điệp khẩn cấp, bởi vì
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kẻ thù. Và vì vậy ông—ông—ông đã nói với người trẻ tuổi này
đang đứng ở đó, ông nói, “Đây nầy, hãy cầm lấy bức thư nầy, hãy
lấy bức thư nầy! Đi vội đến nơi nào—nào đó, và ra lệnh phải làm
điều nầy.” Ông nói, “Hãy cầm lấy vương trượng của ta trong tay.
Điều đó sẽ chứng thực, rằng ta…đã sai ngươi đi.”
205 Người nầy gắn nó dưới áo mình, rồi đi. Những người lính
canh mọi nơi ngăn anh lại, mọi người khác nữa. Anh la lên,
“Tránh ra! Tôi có sứ điệp của vua.” A-men. “Tôi là sứ giả của
vua,” lời đã được chứng thực.
206 Tôi nghĩ, “Hỡi Sa-tan, hãy ra khỏi đường của ta! Ta có Sứ điệp
của Vua. Ta phải đi.”
207 Một lần khi họ giết chết ChúaHòaBình, và đặtNgài trongmộ,
niêm phong lên mộ, và sự chết đã giữ Ngài trong ba ngày đêm.
Nhưng vào buổi sáng Phục sinh Ngài có vương trượng trong tay
Ngài, và la lên, “Hỡi sự chết, hãy biến đi! Hỡi hầmmộ, hãy tránh
ra! Hãy mở ra! Ta là Sứ điệp của Vua. Ta phải đến chứng minh
cho sự Phục Sinh này. Ta là sự sống lại và Sự Sống.” Ha-lê-lu-gia!
Bây giờ tôi cảm thấy thật dễ chịu lúc này.

Đó là Sứ điệp của Vua. Chúng ta hãy nhận ra Nó, thưa các
bạn, vì chúng ta đã được gọi để nhóm nhau lại chờ tiếng Kèn. “Vì
tiếngKèn củaChúa sẽ vang lên, rồi thời gian sẽ không cònnữa.”
208 Ngài đã nhómhọp dân Y-sơ-ra-ên. Ba ngày, trong ngày thứ ba
Ngài phán Ngài sẽ làm điều đó. Hai ngàn bảy trăm năm đã trôi
qua. Vào ngày thứ ba Ngài phán Ngài sẽ nhóm họ lại, và Ngài đã
làm điều đó. Ngài phán Ngài đã làm cho biết con đường của Sự
sống. Bạn thấy đó, bây giờ cứ chờ đợi cho Nàng Dâu đi ra khỏi
con đường ấy để họ có thể đến, hai nhà tiên tri ấy, hai tiên tri
người Hê-bơ-rơ, điều đó sẽ nhận ra.
209 Anh chị em còn nhớ tôi đứng ở Cairo, đi lên đó, khi Lewi
Pethrus nói, “Anh Branham, nếu họ đã từng thấy điều đó…Họ
tin vào các tiên tri của họ.”
210 Tôi nói, “Điều đó tốt cho tôi.” Thấy con người thế nào không?
Nhưng thấy ân điển của Đức Chúa Trời không? Tôi nói, “Tôi sẽ
đọc Tân Ước này.” Họ đã đọc Nó. Lewi đã gởi cho họ, hơn một
triệu quyển, ở nơi đó, Anh Lewi Pethrus đến từ Thụy-điển. Họ
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đã đọc Nó, đi lên đi xuống ở đó, những người Do-thái; không
giống như nhómngười Do-thái hiện đại này, nhưng ở quê hương
họ. Và đi xuống, người ấy nói, “Nếu đây là Đấng Mê-si, hãy cho
chúng tôi thấy Ngài làm dấu lạ của tiên tri, thì chúng tôi sẽ tin
điều đó.”
211 Lewi Pethrus nói, “Anh Branham à, có cơ hội. Có cơ hội đấy.”
Ai đó đã bảo tôi rằng—rằng đó sẽ có một cơ hội. Tôi hiểu ngay,
cứ đi ngay xuống đó.

Người nào đó đi ngang qua và ngồi ở đó, Anh Arganbright,
nói, “Anh Branham, điều đó chỉ cảnh báo Y-sơ-ra-ên! Hãy mang
họ ra trước Nó, và chỉ cho họ thấy dấu hiệu của vị tiên tri.
Họ sẽ tin.”
212 Tôi nói, “Chúa ơi, con đây, sẵn sàng.” Rồi nhảy lên máy bay;
lấy tiền và mua vé; dừng lại ở Cairo. Tôi nói, “Vâng, con đã
sẵn sàng.”
213 Chúa Thánh Linh phán, “Đây không phải là chỗ của con. Đây
không phải là lúc của con.” Đấy, chính anh em phải tiếp tục. Tôi
nghĩ, “Ồ, chao ôi!Mình đã đến đây;mình—mình sẽ đi.”
214 Điều gì đó nói, “Hãy ngừng ngay ở đây! Đừng đi đường đó.
Hãy quay lại vào nước Ấn độ. Đừng đi nơi đó. Hãy đi qua Ấn độ,
nhưng ngươi đừng ở đây.”
215 Tôi nghĩ, “Tại sao vậy?” Khi tôi bước ra phía sau rừng cây, tôi
nói, “Lạy Chúa Jêsus, điều này nghĩa là gì?”

Rồi Ngài đã tỏ cho tôi biết. “Không phải dân Ngoại. Những
tiên tri này là người.” Phải là theo Kinh Thánh. “Môi-se và Ê-li
phải đến.” Và, ngoài ra, Nàng Dâu vẫn chưa bị lấy ra theo cách
đó. “Và những tiên tri họ sẽ trở lại và họ sẽ làm dấu hiệu của
đấng tiên tri.” Đó là lời Thánh Kinh. Thế thì tất cả phải được ứng
nghiệm, hoàn toàn, Y-sơ-ra-ên như một nước sẽ được sanh ra
trongmột ngày. A-men! Ánh sáng chiều tối đang chiếu sáng!

Sẽ có Ánh sáng khoảng chiều tối,
Con đường Vinh hiển chắc chắn bạn sẽ tìm
thấy;

Trong con đường nước, là Sự Sáng ngày nay,
Chôn đi trong Danh Chúa Jêsus yêu quý.
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Già hay trẻ, đều ăn năn tội mình,
Chúa Thánh Linh chắc chắn sẽ bước vào;
Ánh Sáng chiều tối đã đến,
Đó là sự kiện Đức Chúa Trời và Đấng Christ là
Một.

216 Chúng ta đang ở thời sau rốt, thưa các bạn. Chúng ta hãy nghĩ
về bài hát này của nhà văn được hà hơi, khi ông nói:

Các nước đang suy sụp, (điều này khoảngmười
lăm năm trước), Y-sơ-ra-ên đang thức tỉnh,

Các dấu hiệu mà các tiên tri đã báo trước;
Thời đại của dân Ngoại được tính, (hãy nhìn
vào sự ô uế của nó lúc nầy) với những kinh
hoàng đè nặng;

Hãy trở về, Hỡi dân tan lạc, với chỗ của chính
mình.

Ngày cứu chuộc đã gần,
Lòng người hoảng kinh lo sợ;
Hãy đầy dẫy Thánh Linh của Chúa, khêu đèn
lên và làm cho sạch,

Hãy ngước lên, sự cứu chuộc đã gần. (Đúng
vậy.)

Những tiên tri giả đang nói dối, Lẽ thật của
Chúa họ đang chối bỏ, (Đó không phải là sự
thật chăng?)

Jêsus Đấng Christ là Đức Chúa Trời chúng ta.

Họ không tin điều Đó. Họ có tất cả các loại học thuyết và các
thứ!…?…có thật. Nhưng tiên tri đã nói…Hay là, nhà văn được soi
dẫn đã nói:

Chúng ta sẽ bước đi nơi các sứ đồ đã giẫm chân
lên.

217 Còn nhớ khải tượng của tôi không? Tôi đã nói, “Nếu người
của Phao-lô bước vào, thì người của tôi cũng sẽ đi vào, bởi vì tôi
đã làm thật chính xácnhưông.” Tôi đangở lại sốngđúngvớiNó.

Hàng triệu người họ đã giơ cánh tay lên, nói, “Chúng đang
yên nghỉ trên điều đó!”
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Điều gì? Hãy nhận ra thời đại mà chúng ta đang sống, thời
giờ chúng ta đang sống, dấu hiệu của thời đại mà chúng ta đang
sống. Có thể sẽ muộn hơn chúng ta nghĩ. Một trong những ngày
này, hãy để ai ở bên ngoài vẫn ở ngoài. Người nào ở bên trong
vẫn phảimãimãi ở bên trong. Cửa sẽ đóng lại.

218 Nếu có người nào đó ở đây sáng nay mà chưa bước vào, ồ,
nhơnDanh Chúa Jêsus, hỡi dân sự yêu quí của tôi…

Đừng nhìn vào đầy tớ ngu dốt này đang đứng ở đây, dốt nát, ít
học, khônghọchànhđếnnơi chốn; đừngnhìn vàođó.Nhưnghãy
nhìn vào Lời đang được minh chứng. Hãy nhìn vào Thánh Linh
lớn Đấng chứng thực Nó là Lẽ thật. Chúng ta đang ở lúc chiều tối.
Muộn hơn các bạn nghĩ. Đừng…

219 Hỡi phụ nữ, hãy để tóc dài. Hỡi chị em, xin hãy vất bỏ hết
những thứ quần áo dơ dáy đi. Ném những điếu thuốc lá đi. Vì
giờ sẽ đến, rằng, “Kẻ nào ô uế, cứ còn ô uế; và kẻ nào công bình,
cứ làm điều công bình nữa. Kẻ nào ở bên trong thì ở bên trong;
kẻ nào ở ngoài cứ ở ngoài.” Một mép lề, thật nhỏ, “Lại nếu người
công bình còn khó được cứu rỗi, thì những kẻ có tội và nghịch
đạo,” người chối bỏ Lẽ thật, anh chị em biết rồi đấy, “họ sẽ xuất
hiện ở đâu?”

Chúng ta hãy cúi đầu.

220 Bây giờ, trong Ánh sáng của thời đại chúng ta đang sống hiện
nay, Ánh sáng của thời đại mà chúng ta đang sống; những người
yêu quý và đáng yêu, anh chị em những người đến từ các tiểu
bang khác nhau trên khắp đất nước, bây giờ chúng ta hãy, tôi với
anh chị em, trên bàn thờ này, chúng ta hãy kiểm điểm lại. Thánh
Linh của Chúa như thế nào ở trong lòng chúng ta hôm nay? Hãy
nhớ, chính là Thánh Linh ấy, không tội, không ô uế; bất cứ sự dạy
dỗ giáo hội nào, vàmọi thứ, đã chết hoàn toàn.

221 Bạn sẽ không dám cố thêm vào với điều Đó hoặc bớt Nó đi.
Vì, nếu bạn cố đặt sự thông giải vào Nó, chính bạn, thì phần của
bạn sẽ bị lấy đi khỏi Sách Sự Sống. Bạn đang cố gắng nói điều
gì đó mà Thánh Linh chưa nói không? Bạn đang cố gắng làm
cho Nó có vẻ như Nó đã nói điều gì không? Hoặc, bạn hoàn toàn
nhận Nó chính xác những gì Nó nói, và để lại Nó giống như thế
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không? Bạn đang ghép, đang cắt, đang đo, đang làm những điều
không đúng không? Có phải không?

222 Nói, “Ồ, tôi chỉ không cảm thấy như tôi nên làm điều này.
Hoặc, có thể, tôi—tôi—tôi biết giáo hội của tôi không tin vào Nó.
‘Đó chỉ là lời củamột người nói về điều Đó.’”

Một Người đó là Đức Chúa Trời. Kinh Thánh ở đây nói các
bạn không nên cắt tóc. Những điều này…Kinh Thánh đã nói thế.
“Sẽ ứngnghiệm rằng đànbà sẽmặc đồnhưđàn ông, và họ sẽ thật
gớm ghiếc đối với Đức Chúa Trời.” Cách mà Thánh Linh thánh
khiết nói qua nó, cái bình hèn hạ, không xứng đáng nầy điều đó
đã thực sự xảy ra đang đứng hiện diện trong thời đại mà Vua vĩ
đại đã phán, “Đây là mộ của Ta, Lời Ta.” (“Đây là cây Trượng của
Ta,” đúng hơn.) “Hãy cầm lấy cây Trượng nầy của Ta, và đi, và
mang ra Sứ điệp.”

223 Tôi biết các giáo phái đã cố gắng ngăn cản Nó, và đẩy Nó ra,
đuổi Nó ra, và đá Nó ra, cùng mọi thứ. Nhưng, bởi ân điển của
Đức Chúa Trời, tôi vẫn ở trên con đường mình, la lên từ nước
này đến nước khác, từ chỗ này đến chỗ khác, từ nhà thờ này đến
nhà thờ khác, “Hãy ra khỏi chúng nó!” Điều đó không được ưa
thích, nhưng Nó là Lẽ thật.

224 Bạn sẽ tiếp nhận Nó trong—trong—Thánh Linh mà Nó đã
được chép không? Bạn sẽ tiếp nhận Nó trong Thánh Linh mà
Nó được ban cho không? Nếu bạn chưa đón nhận…Chúng ta sẽ
không có chỗ cho một bàn thờ; lòng bạn là bàn thờ. Mời bạn giơ
tay lên, nói, “Lạy Chúa, xin thương xót con. Xin để Thánh Linh
của Chúa đến trong con, định tội con giờ nầy về mọi tội lỗi của
con, và sự lo âu, mọi thói quen xấu, sự nóng giận, và sự lo lắng,
sự hiếu chiến, sự hoảng hốt, vàmọi điềumà con có. Con biết điều
gì đó, mà làm linh hồn con không thoải mái cho Nước Trời. Xin
khiến con bình tĩnh, lạy Chúa, trong khoảnh khắc cuối cùng này.
Đây có thể là bài giảng cuối cùng con từng nghe. Đây có thể là
lần cuối cùng con được nghe Sứ điệp. Con giơ tay lên. Chúa ôi,
xin hãy thương xót con.”

225 Chúa ban phước cho các bạn. Hàng tá cánh tay. Bây giờ, chỉ
dành một lát yên lặng cầu nguyện cho các bạn. Các bạn những
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người giơ tay lên, cho thấy các bạn vẫn quan tâm. Nhìn đến tôi
như Thánh Linh vẫn đang kêu gọi ai đó.
226 Chúa yêu dấu ôi, Ngài là Đấng biết mọi sự. Và Ngài đã làm
mọi việc vì mục đích của mọi sự, vì, một số phải bị định tội, một
số phải bị mù; một số, “như thợ gốm đã làm nên cái bình,” như
Phao-lô đã nói, “cái để làm việc sang và cái khác để làm việc
hèn.” Người được làm việc hèn, chỉ để cho thấy người được định
làm việc sang. Nhưng nó không ở trong tay Người Thợ Gốm thì
Ngài sẽ làm gì? Nó không phải là kế hoạch định trước của Đức
Chúa Trời, để gọi sao? “Những Ai mà Ngài đã biết trước, thì Ngài
đã gọi. Những Ai Ngài đã gọi, thì Ngài đã xưng công bình. Và
những Ai mà Ngài đã xưng công bình, thì Ngài cũng đã làm cho
vinh hiển.”
227 Có thể một số họ ở đây ngày hôm nay giống như người phụ
nữ nhỏ bé ở bên giếng, ra khỏi sự ô uế, ra khỏi sự không tin,
ra khỏi những truyền thống của con người, những sự dạy dỗ do
con người tạo ra. Có thể lần đầu tiên họ từng nghe những điều
này, nhưng có điều gì đó đã cảnh báo cách kỳ lạ trong lòng họ.
Có nhiều, rất nhiều bàn tay đã đưa lên, Chúa ôi. Hãy để Người
Thợ Gốm vĩ đại lấy bình đó lúc này và hun đúc nó thành cái bình
dành cho việc sang. Con tin có lý do nào đó, Chúa ôi, nếu không
thì họ hẳn không làm điều đó, họ hẳn nói không nói điều đó. Con
vẫn đang tin, con đang nắm giữ cho họ.
228 Xin để đầy tớ hèn mọn của Ngài kêu nài, Chúa ôi. Cho phép
con kêu nài cho họ, nhưmột người đứng giữa sự sống và cái chết;
như người ở thành Sô-đôm đang kêu xin cho người dân Sô-đôm,
“Hãy ra khỏi nó! Hãy ra khỏi nó, nhanh lên!”
229 Cầu mong họ đến, Chúa ôi, khiêm nhường và êm dịu trước
ngôi của Chúa giờ nầy, trong lòng họ, nói, “Chúa Jêsus ôi, từ ngày
nầy, trở đi, Ngài sẽ là của con. Con hứa với Ngài giờ nầy ở đây,
khi con ngồi đây trong chỗ này nơi Thánh Linh Ngài đụng đến
con. Nếu Nó đã đụng vào con ở đây, thì con không phải đi xa nữa
mà ở ngay tại nơi đây. Ngay tại đây nơi Ngài gặp con; ngay tại
đây là nơi chúng ta sắp giải quyết điều đó; ngay tại đây trên chỗ
ngồi thứ hai này, chỗ ngồi thứ ba, chỗ ngồi thứ năm, bất cứ chỗ
nào. Ở ngay đây là nơi nó sắp được giải quyết, vì đây là nơi Ngài
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đã định tội con, và đây là nơi Ngài đã hứa sẽ làm cho nó đúng.
Vì dù con ô uế bẩn thỉu, con sẽ được làm trắng như tuyết. Con
sẽ tin tất cả Lời Ngài. Con sẵn sàng bước đi trong Lời đó, tin Nó,
chấp nhận Nó.

“Và bây giờ con làm điều này vì sự vinh hiển của Chúa, biết
rằng đời sống của con thì không tốt đối với con, nó không tốt với
Chúa, nó không tốt với người lân cận của con, nó không tốt cho
không ai khác; chỉ đơn giản là tốt với ma quỷ, để làm con thành
một—một con rối, để ném con đi quanh quẩn, có thể là đồ chơi
của người nào đó để nhìn, có thể là thần tượng của phụ nữ nào
đó. Chúa ôi, xin làm con thành một người hầu việc cho Ngài.”
Xin nhậm lời, Chúa ôi. Con giao phó họ cho Ngài giờ này, nhơn
Danh Chúa Jêsus Christ, Con Ngài.

Chúng ta cúi đầu, và cúi lòngmình.

Tôi có thể nghe rõ tiếng Cứu Chúa tôi…

Một cách chân thành, thưa bạn. Có thể là lần cuối cùng của
bạn. Bạn có thể nghe thấy Tiếng nhỏ nhẹ đó không?

…gọi,
Tôi có thể…

Điều gì Ngài gọi…Điều gì đang gọi các bạn, nếu là Đấng Cứu
Rỗi của các bạn? Là Lời.

…Cứu Chúa gọi,

Bạn phải làm gì? Từ bỏ thế gian.

Và vác thập giá mình theo, theo…

“Con đã không chú ý phép báp-têm nhơn Danh Chúa Jêsus,
Chúa ôi.”

Tôi sẽ đi với Ngài qua vườn,
Tôi sẽ đi…

Với Ngài, nơi nào? Qua nước, qua vườn, qua bất cứ đâu; nhà
nguyện, tronghồnước, bất cứnơi đâu.Hãyquyết địnhđiềuđó!

…đi với Ngài qua vườn,
Tôi sẽ đi với Ngài, với Ngài luôn mọi đường.
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Tôi sẽ đi với Ngài qua sự phán xét (liệu Lời
đúng hay giáo hội đúng),

Tôi sẽ…

“Dù tôi đúng, hay Ngài đúng. Lương tâm tôi đúng, hay Lời
Ngài đúng?” Các bạn ở trong nơi phán xét lúc nầy. “Những gì tôi
tin, nó đúng, hay Lời Ngài đúng? Tôi nghĩ cắt tóc ngắn, mặc quần
đùi thì cũng được đúng không? Tôi nghĩ thuộc vàomột giáo phái
thì cũng được thôi đúng không?” Ngài đã phán gì?

Tôi sẽ đi với Ngài, với Ngài luôn mọi đường.

Bây giờ Ngài đi đâu tôi sẽ đi theo thường,

Con cũng giơ tay lên, Chúa ôi. Chúa ôi, dù bất cứ nơi nào, Sứ
điệp tiếp theo được giảng ở đâu? Nó có quay lại đây, tối nay, qua
châu Phi, Đức, Thụy-sĩ không? Nó ở đâu, Chúa ôi?

Ngài đi đâu…(bất cứ nơi nào Ngài dẫn dắt,
Chúa ôi)…tôi sẽ đi theo,

Tôi sẽ đi với Ngài, với Ngài luôn mọi đường.

Bây giờ anh chị em hãy cúi đầu.
230 Các bạn sẽ đi với Ngài bất cứ nơi nào Ngài dẫn dắt các bạn
không? Các bạn sẽ đi vớiNgài khi thời gianđang trôi chậm, người
ta đang bắt bớ, cười cợt, làm trò đùa không? “Con sẽ vẫn ở với
Ngài. Con sẽ vẫn đi với Ngài. Con sẽ vẫn di chuyển với Ngài, Chúa
ôi, bất cứ Ngài ở đâu. Con vẫn sẽ đứng trung thành và chân thật.
Trong sức nóng hừng của trận chiến, con vẫn sẽ trung thành và
chân thật. Nếu con ngã, Ngài sẽ lại nâng con dậy, Chúa ôi. ‘Kẻ nào
vì Tamất sự sốngmình sẽ tìm lại được.’”

Vậy tôi sẽ đi với Ngài, với Ngài luôn mọi…
231 Bây giờ tất cả có ý nghĩa rằng, từ trong lòng mình, chúng ta
hãy giơ tay giờ nầy, và dâng lòng chúng ta choNgài.

Tôi…Nơi nào Ngài dẫn dắt tôi xin theo,
Ngài dẫn dắt đi đâu tôi sẽ đi theo,
Ngài dẫn dắt đi đâu tôi sẽ đi theo,
Tôi sẽ đi với Ngài, với Ngài luôn mọi đường.

Ngài sẽ ban cho tôi ân điển và vinh quang,
Ngài sẽ ban cho tôi…
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Chúa Jêsus ôi, xin hà hơi trên những chiếc khăn tay này bây
giờ. Xin chữa lành những người ốm đau và bệnh tật nầy, Chúa
ôi. Xin nhậm lời, Chúa ôi. Xin ban cho họ sự chữa lành, Chúa ôi,
nhơn Danh Chúa Jêsus.

Và đi với tôi, với tôi luôn mọi đường.

232 Anh chị em thấy tuyệt vời không? [Hội chúng nói, “A-
men.”—Bt.] Cảm thấy sẵn sàng tất cả giờ này chứ? [“A-men.”]
Nếu Ngài…

Thời gian sẽ chấm dứt, lúc tiếng Loa sẽ vang
lên, (đó là tiếng cuối cùng ấy, lúc bấy giờ)

Và khi buổi sáng chiếu ánh Mãi mãi, sáng
choang đẹp tươi.

Chúng ta hãy hát bài đó, tất cả chúng ta giờ này. “Lúc tiếng
Loa của Chúa sẽ vang lên.” Xin đàn dạo.

Thời gian sẽ chấm dứt, lúc tiếng Loa của Chúa
sẽ vang lên,

Và buổi sáng chiếu ánh Mãi mãi, sáng choang
đẹp tươi;

Khi dân được cứu dưới đất sẽ nhóm bên kia bờ
rồi,

Khi danh sách khởi xướng nơi xa kia, tôi sẽ ở
đó.

Khi danh sách tuyên đọc nơi xa kia,
Khi danh sách tuyên đọc nơi xa kia,
Khi danh sách tuyên đọc nơi xa kia,
Khi danh sách khởi xướng nơi xa kia, tôi sẽ ở
đó.

Bình minh rực rỡ không đám mây lúc kẻ chết
trong Christ sẽ sống lại,

Được vinh hiển giống sự sống lại của Ngài;
Khi đời nay kết thúc, ấy lúc chấm dứt công lao
chúng ta đã làm trên đất,

Giờ danh sách khởi xướng nơi xa kia, tôi sẽ ở
đó.
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Khi danh sách tuyên đọc nơi xa kia,
Khi danh sách tuyên đọc nơi xa kia,
Khi danh sách tuyên đọc nơi xa kia,
Khi danh sách khởi xướng nơi xa kia, tôi sẽ ở
đó.

233 Chúng ta hãy giơ tay lên, nói, “Bởi ân điển Ngài, Chúa ôi.” Bởi
ân điển Ngài, lạy Chúa! [Hội chúng nói, “Bởi ân điển của Ngài,
Chúa ôi.”—Bt.]

Bây giờ, chúng ta là anh chị em trong Đấng Christ. Chúng ta
hãy quay lại và bắt tay với người nào đó bên cạnh, và nói, “Bởi
sự vùa giúp của Chúa, khi danh sách tuyên đọc nơi xa kia!”

Khi danh sách tuyên đọc nơi xa kia,
Khi danh sách tuyên đọc nơi xa kia,
Khi danh sách tuyên đọc nơi xa kia,
Khi danh sách khởi xướng nơi xa kia, tôi sẽ ở
đó.

Chúng ta đang chờ đợi gì?

Thời gian sẽ chấmdứt, lúc Tiếng loa (tiếng cuối
cùng)…của Chúa sẽ vang lên…

(Đã hé ra trong cõi Đời đời, “Trong chốc lát,
trong nháy mắt.”)…đẹp tươi;

Và rồi khi dân được cứu dưới đất sẽ nhóm bên
kia bờ,

Khi danh sách khởi xướng nơi xa kia, tôi sẽ ở
đó.

Chúng ta hãy cứ hát ra điều đó!

Khi danh sách tuyên đọc nơi xa kia,
Khi danh sách tuyên đọc nơi xa kia,
Khi danh sách tuyên đọc nơi xa kia,
Khi danh sách khởi xướng nơi xa kia, tôi sẽ ở
đó.

234 Ô, đó sẽ chẳng là thì giờ tuyệt diệu sao! Cứ bước đi tới, ngày
nào đó, và ở đây xuất hiện người nào đó. “Ai vậy? Mẹ!” A-men!
“Sẽ không lâu nữa lúc nầy.” Chỉ trong một vài phút, anh chị em
được thay đổi. Và chúng ta sẽ…gặp họ, rồi được nhóm nhau lại
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với họ, để gặp Chúa trên không trung. Ô, trong khoảnh khắc,
trong nháy mắt. Nói, “Đây là Anh Seward, người anh lớn tuổi đã
từng ở trong hội thánh tại đây! Sao, đây là Anh DeArk. Đây là
Anh Gì đó-…Tại sao, nhìn đây, tất cả họ vây quanh tôi! Chuyện gì
vậy? Chỉ trong một vài phút ở đây…Tôi biết họ đã hiện ra với tôi.
Sẽ không lâu nữa. Tôi sắp được biến đổi bây giờ, chỉ trong chốc
lát, chỉ chốc lát thôi.” Ồ, vâng! Và buổi sáng hé lộ ra cõi Đời đời,
sáng choang và đẹp tươi. Mọi đámmây huyền bí…
235 Như Ngài đã phán, “Hỡi Y-sơ-ra-ên, ngươi giống như một
đámmây buổi sáng, đầy hơi nước, và sự công bình của ngươi đã
bị mờ nhạt.” Và khi nómất đi hoàn toàn trong Sự sáng Chúa Con
Đấng nắm giữ nó tất cả, a-men, lúc ấy, “Danh sách được xướng
lên nơi xa kia, tôi sẽ ở đó.” Được lắm.

Cho đến tối nay:

Cho đến lúc chúng ta gặp nhau! Cho đến lúc
chúng ta gặp nhau!

Chúng ta không biết thì giờ nào điều này sẽ xảy ra, thưa các
bạn. Đó là một câu chuyện, rất lâu rồi, nhưng nó là Sự thật, và
nó sẽ xảy ra. Chúng ta ở ngay thời giờ ấy lúc nầy.

Cho đến—cho đến lúc chúng ta gặp nhau, cho
đến lúc chúng ta…

Bởi ân điển của Chúa, chúng ta hi vọng gặp lại, lúc bảy giờ
ba mươi tối nay.

Chúa ở cùng anh tận khi ta trùng phùng.

Chúng ta đứng lên tại chỗ giờ nầy.
236 Ô, không tuyệt vời sao? “Đây là các nơi trên Trời trong Đức
Chúa Jêsus Christ.” Sẽ không đánh đổi điều nầy vì bất cứ cái gì.
Các bạn biết tôi thích câu cá và tôi thích đi săn như thế nào, vì tôi
thấy Chúa ở đó trong nơi hoang vắng. Tôi thích điều đó. Nhưng,
ồ, tôi sẽ không đổimột phút cho điều này, cho tất cả kinh nghiệm
củahàng trămnăm.Một phút của điềunày, sự thỏa lòng đó!
237 Chúa ôi, xin tạo nên trong con một sự phục hưng. Xin cho
con là sự phục hưng. Xin để cho mỗi một chúng con là sự phục
hưng, sự phục hưng trong con. Xin khiến con, Chúa ôi, đói hơn,
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xin làm con khao khát. Xin tạo nên trong con, Chúa ôi, những gì
con cần có. Xin để con, từ giờ nầy trở đi, thuộc về Ngài; đầy tớ
được thánh hóa hơn, một người đầy tớ tốt hơn, được phước của
Ngài nhiều hơn; có nhiều khả năng hơn, khiêm nhường hơn,
tử tế hơn, sẵn lòng làm việc hơn; nhìn những sự việc tích cực
hơn, và quên đi những điều đã thuộc về quá khứ, và tiêu cực.
Xin để con bươn đến mục đích về sự kêu gọi cao quí của Đấng
Christ. A-men.

Đó là ước ao của chúng ta, phải không? [Hội chúng nói, “A-
men.”—Bt.]

Được rồi, chúng ta hãy, cho đến lúc chúng ta gặp nhau tối
nay, chúng ta hãy mang Danh Jêsus với chúng ta lúc này, từng
người trong anh chị em bây giờ.

Mang—mang Danh Jêsus với anh,
Hỡi ai sống trong lao khổ ưu sầu;
Nó sẽ ban sự vui mừng và an ủi,
Danh này chớ quên trong mọi nơi.

Danh Quí báu, Ô thật dịu dàng!
Hi vọng ở đất và mừng vui ở Trời;
Danh Quí báu, Ồ thật dịu dàng!
Hi vọng ở đất và mừng vui ở Trời.

Bây giờ chúng ta hãy cúi đầu.

Mang Danh Chúa Jêsus với anh,
Như cái khiên che mọi bẫy lưới;
Khi những cám dỗ đến chung quanh anh… 
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