
LÀM CHỨNG VỀ LỜI CHỨNG THẬT

 Cảm ơn anh, Anh Neville, xin Chúa ban phước cho anh. Xin
chào, các bạn. Thật là một đặc ân được trở lại đây trong

nhà của Chúa, sáng nay, và để kể lại một câu chuyện xưa, cũ
mà chúng ta đã kể suốt những năm này, với nhiều dân tộc, đó là
làm thế nào mà ân điển của Đức Chúa Trời đã hiện ra với chúng
ta, qua Chúa Jêsus Christ.

2 Và rất vui mừng biết rằng ngày nay chúng ta bởi ân điển này
đang thông công ở khắp thế giới, vớimọi ngườimọi nơi, biết rằng
Đức Chúa Trời có con dân củaNgài ởmọi nơi. Có lẽ đôi khi chúng
ta không hoàn toàn thấy điều đó với nhau, khi chúng ta muốn
hay nên làm. Nhưng thường thường khi nó ở trong lúc khó khăn,
đó là lúc bản chất thật tỏ ra.

3 Và đó là một trong những ý tưởng của tôi sáng hôm nay, mà
tôi không biết làm sao để diễn tả với anh chị emmọi người, lòng
biết ơn và sự cảm kích của tôi đối với anh chị em, vì những gì
anh chị em đã làm cho chúng tôi, như một gia đình, trong lúc
khó khăn và túng ngặt của chúng tôi. Chỉ cõi Đời đời sẽ có thể…
tôi sẽ có thể giải thích với các bạn tình thân hữu trung tín tốt đẹp
của các bạn có ý nghĩa gì đối với chúng tôi trong lúc khó khăn
nầy của chúng tôi, như sự ra đi, sự đi về Nhà của mẹ. Tôi chưa
bao giờ nhận thức ý nghĩa của nó, quá nhiều như lúc này, như
những gì nó ý nghĩa khi một người nào đó đến thăm bạn lúc bạn
ốm đau.

4 Nhiều lần tôi đã đụng vào những vấn đề đó, về bản chất quá
nhiều cuộc gọi đến nỗi tôi không thể làm gì với chúng, và tôi đã
giao những cuộc gọi của tôi cho những mục sư truyền đạo khác,
và để giúp tôi đối phó. Và rồi nhận thức rằng điều đó gây một
chút thất vọng; vì, có lẽ có thể họ, cũng đã gọi những mục sư
truyền đạo này rồi, nhưng họ đòi hỏi tôi đến. Và điều đó thật
khiến tôi cảm thấy giống như rằng tôi mong mình đã có một
loại sức mạnh tuyệt vời nào đó, để đáp ứng cho từng người một
trong họ.
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5 Vì tôi biết, khi tôi phái những người khác đến,mọi người đến
ngay tức thời như thế nào; và cáchmà, nó đã có ý nghĩa gì với tôi,
để thấy chúng được tỏ ra. Và với anh chị emnhững người đã ngồi
vào buổi tối với mẹ, Chị Wilson ở đây, và Anh Fred Sothmann
cùng với vợ anh, và, ồ, rất nhiều người trong anh chị em. Và rất
nhiều lần đã dâng giờ hầu việc của anh em điều mà chúng tôi
đã không phải chấp nhận nó, nhưng anh em đã dâng buổi hầu
việc củamình; quá nhiều đến nỗi sẽ có một người, ở với bà, thay
phiên nhau cứ vài phút. Anh chị emđã quá tử tế.
6 Và vào lúc khi chúng tôi đã…đặt bà ở nhà tang lễ, thật anh
chị em đến và thăm viếng, và bắt tay chúng tôi, và ôm choàng
lấy chúng tôi, và bày tỏ sự đồng cảm của mình. Tôi chưa bao giờ
nhận thấy điều đó lại có ý nghĩa quá nhiều, cho đến khi nó đến
với tôi. Những bông hoa, những bó hoa và những chiếc giỏ từ
khắp mọi nơi, thậm chí đến mức họ không thể đặt chúng trong
phòng tang lễ, họ phải đặt chúng trong những phòng phía sau.
Điều đó thật…không bao giờ nghĩ rằng chỉ gởi một bó hoa lại có
ý nghĩa rất nhiều đến như vậy, cho đến lúc ấy.
7 Và nhiều người trong anh chị em đã gởi những tấm thiệp từ
những nơi khác nhau, và nói…những thiệp phân ưu, để một số
tiền nào đó trong đó để giúp đỡ phí tổn và những việc khác. Chưa
bao giờ nhận biết rằng một món quà nhỏ cho một người nào đó
hay một chút gì giống như thế sẽ có ý nghĩa rất nhiều, cho đến
khi điều đó đến với tôi. Nguyện Đức Chúa Trời luôn ban phước
dồi dào trên anh chị em!
8 Tôi rất vui mừng biết rằng tôi là một phần của một dân mà
có loại linh này. Tôi rất vui mừng biết rằng tôi là anh em của anh
chị em. Và tôi tin rằng tôi sẽ không bao giờ phải quay trở lại cách
đó nữa, nhưng trongmột cách khác.
9 Lúc đó tôi, đang đứng trong nhà tang lễ, bên cạnh mẹ, và rất
nhiều người đang đến. Và có lẽ, một số người nhìn xem, có lẽmột
người khoảng lứa tuổi tôi, và nắm tay tôi và nói, “Billy, thật lâu
ngày.” Tôi quay lại nhìn, không thể nhớ họ, họ đã thay đổi rất
nhiều. “Anh đã giảng cho tang lễ cháu bé của tôi. Anh đã giảng
cho tang lễ của mẹ tôi. Anh đã đến với tôi, vào một đêm tối tăm,
lạnh lẽo.” Và, tất cả những điều như thế.
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10 Điều đó thật sự diễn tả Lời của người đã viết thánh thi, tôi
tin là vậy. “Giống như bánh trênmặt nước, ngày nào đó nó sẽ trở
lại với ngươi.”

11 Và nếu tôi có, đã có đủ khả năng hùng biện, hay đã có khả
năng nói, tôi chỉ muốn nói với mỗi một người trong anh chị em
những gì tôi nghĩ. Nhưng tôi—tôi không thể làm điều đó bởi vì
tôi—tôi thậm chí không biết cách để diễn tả nó. Nhưng tôi đang
nói nó cách này, để, anh chị em, mỗi người, sẽ biết điều mà tôi
muốnnói. Tôi cảmơnanh chị em, từnơi sâu thẳmcủa lòng tôi.

12 Và thật lời Kinh Thánh được trọn vẹn, “Hãy mang lấy gánh
nặng cho nhau, và như vậy anh chị em làm trọn luật pháp của
Đấng Christ.” Nó đã là một…

13 Sự ra đi của bà là một điều gì đó lạ lùng với tôi. Và tôi đã
chưa bao giờ nhận thức đầy đủ tại sao mà Đức Thánh Linh đã
không nói cho tôi biết sớm hơn, như tôi đã bày tỏ lần trước tôi
ở trên bục giảng tại đây, vào buổi sáng hôm đó. Và họ đã nói với
tôi bà đang hấp hối lúc đó, trong bệnh viện. Tôi đã không tin
điều đó, bởi vì Ngài đã không phán với tôi bà sẽ chết. Bây giờ, dĩ
nhiên, chúng ta nhận biết điều này, rằng có nhiều điều mà Ngài
thực hiện, Ngài có thể thực hiện, và hiện làm, Ngài không phải
bảo với chúng ta điều gì. Ngài chỉ bảo chúng ta…Và tôi biết một
điều này, mặc dầu, rằng Ngài làm hết thảy công việc với nhau vì
sự ích lợi.

14 Và sáng nay, trong lúc còn nằm trên giường, suy nghĩ về điều
đó: Người trước tiên ra đi, trong gia đình chúng tôi, là em trai tôi,
Edward. Và tôi đã đi ra miền Tây làm việc trong một trại gia súc
khi cậu ấy qua đời. Tôi đã không ở nhà, nhưng tôi đã thấy cậu
ấy, cho đến lúc ấy là một tội nhân, đã thấy cậu ấy trong một khải
tượng trước khi cậu ấy đi.

15 Người kế tiếp đã qua đời là Charles. Tôi đã…Cậu ấy ra đi rất
nhanh, đột ngột. Cậu ấy là…Tôi đang giảng ở dưới đây tại nhà
thờ Ngũ Tuần nhỏ, da màu, tối hôm đó, khi Charles bị giết chết
trên đại lộ, bởi một chiếc xe ô-tô.
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16 Người kế tiếp ra đi là bố, đã chết trong cơn đau tim, chết
trong cánh tay tôi. Tôi đã giao linh hồn ông cho Chúa; chết đột
ngột, nhanh chóng.

17 Người tiếp theo phải ra đi là Howard. Tôi đã đi ra miền Tây
vào một kỳ nghỉ, dưới sông, Không Trở Lại, khi những máy bay
bay vào, thả những cái dù nhỏ xuống, thế là, “Cậu ấy đã chết.”
Nhưng tôi, dĩ nhiên, đã thấy cậu ấy chết, nhiều năm, hai hay ba
năm trước khi cậu ấy qua đời. Chúng tôi biết cậu ấy sẽ ra đi.

18 Nhưng mẹ là người duy nhất vẫn còn lại. Và tôi nghĩ có lẽ đó
là nguyên nhân Ngài đã không bảo tôi. Hết thảy họ đều ra đi quá
đột ngột, tại sao, Ngài…Hết thảy họ đã ra đi đột ngột, trừ mẹ tôi.
Bà đã nán lại thêm sáu tuần, đúng sáu tuần.

19 Nhưng tôi có thể chỉ nói điều này, trong sự diễn tả điều đó.
Mongmuốnmạnhmẽ của tôi được đứng bênmẹ tôi, và giao linh
hồn bà cho Đức Chúa Trời, khi bà đi. Một Điều lạ nào đó đã khiến
tôi đi ra bệnh viện sáng hôm đó, vợ tôi và tôi. Và bà đã khá yếu.
Và điều cuối cùng mà tôi có thể nhớ việc làm của bà, khi tôi có
thể—có thể nói với bà. Bà không thể nói. “Mẹ ơi, nếumẹ vẫn yêu
Đấng Christ, và Ngài có ý nghĩa mọi thứ với mẹ, thì hãy gật đầu.”
Và bà đã gật đầu, cùng với nước mắt chảy xuống trên mặt bà.
Ngài vẫn có ý nghĩa mọi điều, ngay ở cuối con đường đời. Tôi vỗ
nhẹ trên má bà, và ôm lấy khuônmặt bà trong tay tôi, và tôi nói,
“Mẹ ơi,mẹ làmột chiến sĩ thật. Con hãnh diện vềmẹ.”

20 Tôi nghĩ, “Không biết Sa-tan có thể đã nói thể nào, giống như
nó đã làm trong những ngày của Gióp?” Anh em biết đấy, Đức
Chúa Trời không thể cất sự sống chúng ta đi; Sa-tan phải làm
điều đó; chúng ta chỉ được chuyển giao cho Sa-tan.

21 Và Sa-tan biết điều đó, biết rằng thời gian của bà đã đến, biết
rằng bà sẽ chết, bèn nói với Đức Chúa Trời, “Ngài biết đó, bà ta
cómột con trai là thầy giảng, một số con cái xưng nhận là Cơ-đốc
nhân. Hãy để tôi chỉ làm cho bà ta đau đớn một lúc, tôi sẽ làm
cho hết thảy bọn họ chối Ngài.”

22 Không, bởi ân điển Đức Chúa Trời! Và điều cuối cùng bà đã
gật đầu, rằngĐấngChrist vẫn làmọi sựđối với bà, khi bà ra đi.
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23 Trở về nhà, tôi nghĩ, “Ồ, không phải…” Tôi đi vào, đứng ở
trong phòng đó. Tôi lấy một quyển Kinh Thánh, một quyển Kinh
Thánh mới. Và tôi nói, “Lạy Chúa, Ngài là Đức Chúa Trời. Con
không…Ngài không phải nói với con những gì Ngài thực hiện.
Nhưng con chỉ tự hỏi nếu Ngài đã giữ, lý do Ngài đã làm điều đó,
đem bà đi, là nó (bởi vì) để giữ cho lòng con khỏi tan vỡ không?
Nếu vậy, xin Ngài an ủi con bằng Lời Ngài.”

24 Và tôi đã làm điều đó, anh em biết đấy, cách anh em lấy một
quyển Kinh Thánh như thế nào và chỉ mở Nó ra như thế . Tôi chỉ
lấy ngón tay và di chuyển xuống, lật Nó ra. Ma-thi-ơ 9, những
chữ đỏ to lớn kèm theo, “Bà không chết, nhưng ngủ.” Đấy, và
điều trước tiên đôi mắt tôi đập vào trên câu Kinh Thánh, khi tôi
nhìn xuống.

25 Điều đó, dĩ nhiên, bây giờ, tôi không dùng Kinh Thánh cho
một bảng Cầu cơ, anh em biết đấy. Chúng ta thật sự không làm
điều đó. Nhưng tôi đã bị xé nhỏ vào lúc đó tôi, tin rằng Đức Chúa
Trời cho tôi thấy điều đó. Bởi vì, những gì theo sau, đã chứng
minh nó đúng.

Đêm đó, dĩ nhiên, một đêm không nghỉ.

26 Và sáng hôm sau tôi đã ở…thức dậy. Tôi đoán lúc đó khoảng
tám giờ, trong phòng, tám giờ hay có lẽ trễ hơn. Tôi bắt đầu thấy
nhữngđứa trẻ đang vào, người tamangvàonhữngđứa trẻ bị què
từ khắp mọi nơi. Trông nó giống như một khối phố rộng lớn, và
sâu khoảng hai khối phố, của những đứa trẻ chỉ bị đau ốm. Trên
phía bên trái và về phía bên phải, người ta đã ngồi, và dọc theo
hết thảy, trông giống như nó ở trên cao. Và nó hầu như, một sân
vận động, chạy xuống và rồi lại chạy lên ở phía sau cùng, để giữ
cho chính những người ngồi ở đằng sau khỏi…Không thấy được;
họ có thể nhìn về phía trước nó. Trong khi tôi đang đứng đó, với
bộ đồ màu xanh, tôi nghĩ, “Bây giờ đây là điều lạ. Tôi—tôi biết
mình đang đứng trong phòng ở nhà, nhưng tôi lại ở đây trong
bộ đồ màu xanh.”

27 Và tôi đang hướng dẫn hát, “Mang chúng vào, mang chúng
vào,” làm cho cả hai phía đều hát, “mang những đứa trẻ đến với
Jêsus, mang chúng vào từ thế gian tội lỗi.”
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28 Và có một bà nổi bật bước vào phía sau sân vận động. Lý do
chưa xác định, khác, tôi biết rằng bà đang bước vào. Nhưng bà
bắt đầu đi lên qua hàng khán giả.
29 Và tôi cứ hướng dẫn những bài hát và…“Mang chúng vào!”
Tôi có thể nói, “Phía bên này hát câu đó, ‘Mang chúng vào!’ Phía
bên này, ‘Mang chúng vào,’ giống như thế, ‘mang những chiên
lạc đến với Chúa Jêsus.’”
30 Và tôi định cầu nguyện cho tất cả những đứa trẻ, khốn khổ,
và bệnh tật này.
31 Và người đàn bà này đến và bước vào lô, ngồi giống như
trong rạp hát, nơi mà chỗ ngồi trông giống như ở lễ hội, hay là
chỗ ngồi của một Tổng thống. Hay là, anh em biết tôi muốn nói
gì, trong loại chỗ ngồi đó, phía bên trái tôi.
32 Người phụ nữ vừa bước vào. Bà ta quay người nhìn những
người khác ở đó, và chỉ cúi đầu. Tôi để ý bà mặc loại bộ đồ kiểu
xưa. Và người phụ nữ quay lại cúi đầu chào tôi, ngay trước đó.
Và tôi bước lên bục lúc ấy để giảng. Và ngay lúc bà còn cúi đầu,
và tôi quay lại như thế này, về phía bà.
33 Và khi tôi ngẩng đầu lên, và người phụ nữ ngẩng đầu lên,
đối diện với tôi, đó là mẹ tôi. Và bà nhìn tôi, và mỉm cười. Bà
trẻ, rất trẻ. Và một Tiếng sấm lớn hết sức rúng động nơi đó, cùng
với lời phán ra và nói, “Đừng lo về bà ấy, bà ấy giống như còn ở
năm 1906.”
34 Và khi khải tượng đó lìa khỏi tôi, tôi nhìn, thấy năm 1906 là
thể nào. Đó là năm bà là cô dâu đối với bố tôi. Và tôi—tôi cũng
biết, bây giờ, rằng bà là một phần của Nàng Dâu, Nàng Dâu của
Chúa Jêsus Christ.
35 Tôi sẽ luôn luôn nhớ mẹ. Bà dịu dàng và yêu quý đối với hết
thảy chúng tôi. Tôi có thể nhớ đôi tay già run rẩy, bị liệt của bà,
khi Delores phải thường xuyên ở bên tay bà, ngay tại đó, để đưa
tiệc thánh cho bà vào lần cuối cùng bà ở đền tạm, ngoài ra khi
tang lễ của bà được giảng.
36 Tôi muốn nói điều khác. Và ngay khi mẹ ra đi, khác lạ, không
thể đoán được, chúng tôi không biết bà sẽ đi lúc đó. Nhưng Anh
Neville đã bước vào. Vợ tôi nói, “Nếu từng có một lần mà em
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vui mừng khi thấy Anh Neville, thì chính là lúc đó,” nói, “em
không biết tại sao, nhưng thật sự điều gì đó, chỉ…” Thật Đức Chúa
Trời làm những việc đó tuyệt vời! Anh Higginbotham cũng có ở
đó, người mà vừa ban phát sứ điệp chỉ cách đây một lát, anh đã
bước đi…anh đã ở lại tại bên ngoài cửa phòng. Và Anh Neville
bước vào. Và tôi để các con đứng quanh giường, và tôi nói, “Bây
giờ tất cả chúng ta hãy đứng chung quanh, và có…để cho Anh
Neville.”

37 Mẹ tôi luôn thích nghe Anh Neville cầu nguyện. Bà chỉ thích
nghe anh ấy. Nói, “Anh ấy đã nói chuyện thật sự, chân thành, anh
ấy đang nói chuyện với Đức Chúa Trời.”

38 Đó là lần cuối cùng bà nghe bằng đôi tai của mình, Anh
Neville đang đứng, cầu nguyện. Và tôi đang để một tay trên đầu
bà, và một tay trên tay bà, và trong khi anh ấy đang cầu nguyện.
Và trong khi anh ấy đang cầu nguyện, Đức Chúa Trời đã gọi bà.
Và tôi cảm thấy cái giật mạnh kỳ cục, ngắn đó, và tôi đã nhìn
chung quanh. Bà quay đầu lại và nhìn tôi, và tôi biết bà sắp đi.
Vì thế tôi nói, “Lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng, con xin giao linh
hồn bà cho Ngài giờ này.” Và bà…giống nhưmột ngọn gió đã thổi
qua căn phòng, và bà đã ra đi gặp Đức Chúa Trời. Vì thế, ngày
vinhhiểnnàođóởphía bênkia, tôi sẽ gặpbà, người phụnữ trẻ.

39 Dĩ nhiên, bây giờ chúng ta biết bà như một bà mẹ già suy
nhược, run rẩy. Khi bà đã có những đứa con, mười đứa trong
chúng, điều đó không giống như chúng ta làm ngày hôm nay.
Chúng tôi đã không có phương cách hiện đại, và chúng tôi đã
không có tiền để có đủ điều kiện làm điều đó. Mẹ sẽ có đứa con
của mình, nói, sáng nay, và chiều nay bà sẽ làm việc giặt giũ của
bà. Và nó thật sự làm bà suy nhược.

40 Nhưng không phải một bà mẹ già run rẩy với chứng run bại
liệt ở trên bà, nhưng bà sẽ làmột phụ nữ trẻ xinh đẹp trong nước
Thiên đàng đó nơi xa kia.

41 Và tôi nghĩ về sự an ủi của Đức Chúa Trời, để cho tôi đến với
lúc đó. Và rồi ngay sau đó là chấm dứt hết thảy, rồi nói cho tôi
biết tại sao. Và rồi cho tôi những lời an ủi kia, bằng một khải
tượng về mẹ tôi.
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42 Do đó, thưa các bạn, Phúc âm mà tôi đại diện, tôi đã chăm
xem Nó khi nó giáng xuống với những giờ của sự chết. Tôi đã
thấy Nó trên mẹ tôi. Tôi đã thấy Nó trên vợ tôi. Tôi đã thấy Nó
trên các em trai của tôi. Tôi—tôi biết điều đó có ý nghĩa gì khi bạn
đến cuối con đường, với một kinh nghiệm với Đức Chúa Trời. Nó
có ý nghĩa điều gì đó. Vì thế tôi quyết định bây giờ, bởi ân điển
của Đức Chúa Trời, để đi đến mọi miền của thế gian, mà Ngài
sẽ sai tôi đến, tới mọi tạo vật mà tôi có thể, và rao giảng Phúc
âm này, bởi vì Nó là Quyền năng của Đức Chúa Trời, đến với sự
cứu rỗi.

43 Biết điều này, rằng khi cuộc đời này chấm dứt, chúng ta có
một sự sống khác ở phía bên kia, ở đó chúng ta trở lại là những
người trẻ lần nữa, và chúng ta sẽ sống trong sự Hiện diện của
Ngài và những phước hạnh của Ngài, mãi mãi và mãi mãi. Tôi
tin rằng mọi người mẹ yêu quý đang ở đây, và mọi con gái, mọi
con trai, và mọi người cha, sẽ chết trong Chúa. “Thậm chí Thánh
Linh phán như vậy; vì họ nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc của họ,
và những việc làm của họ theo sau.” Một ngày tươi sáng nào đó
chúng ta sẽ đi và gặp họ! Vâng.

44 Nếu không phải vậy, thế thì tại sao chúng ta đang đứng ở đây
sáng nay, giảng dạy vô ích? Nhưng, thưa các bạn, niềm tin của
chúng ta không vô ích. Đó là Quyền năng của Đức Chúa Trời, đã
thử nghiệm ngay với thử thách gay go của sự chết. Qua những
sự đau khổ, qua bất cứ loại đau khổ nào nó muốn đến, nó làm
điều gì khác? Chúng ta sẽ đi gặp Đức Chúa Trời.

Bây giờ tôi mong…tôi đã có…chúng ta đã có các chỗ ngồi cho
mọi người.

45 Và tôi muốn tuyên bố, tôi tin tối nay có tiệc thánh. Đúng thế
không, Anh Neville? [Anh Neville đáp, “Đúng thế.”—Bt.] Tối nay
là tối tiệc thánh. Vàmọi người ở…

46 Tôi vừa nghĩ, về điều gì đó về tiệc thánh. Ngày nọ, có một
người nào đó, đi đến một nhà thờ, và phải có một xe tắc-xi đến
đón và chở anh ta đến nhà thờ. Anh là một người nghèo chân
thật. Và anh đi xuống và dự tiệc thánh, và hàng xóm của anh là
loại người, ồ, hầunhưmột trongnhữngngười ươngngạnhđómà



LÀM CHỨNG VỀ LỜI CHỨNG THẬT 9

không biết Đức Chúa Trời. Và người đó đã hỏi người hàng xóm
củamình, nói, “Anh sẽ đi đâu sángnay, trong chiếc xe tắc-xi đó?”
47 Anh đáp, “Tôi nghĩ…” Anh ta, một người, hầu như khó mà
không nhận bánh ở bàn tiệc thánh. Anh nói, “Hội thánh đang dự
lễ tiệc thánh, vì vậy tôi đi xuống đó dự tiệc thánh.”

Người kia hỏi, “Tiệc thánh là gì?”

Anhnói với anh ta nó là gì, “Bánh và rượu của Chúa.”
48 Người kia đáp, “Tôi, cũng có một ít.” Nói, “Tôi có một thùng
đầy bánh qui và một chai rượu uýt-ky.” Và trên bàn của mình,
ngay lập tức, anh ta bị cơn đau tim. Người ta biết anh ta sẽ
chết bất cứ lúc nào. Đừng vô tín. Đừng có thái độ bất kính.
Hiểu không? Hãy tôn kính Lời của Chúa, đấy, vì chúng ta không
biết phút nào chúng ta sẽ được gọi lên để trả lời, và, trước Đức
Chúa Trời.
49 [Người nào đó hỏi, “Anh sẽ ở đây tối nay không?”—Bt.] Vậy
thì xin lỗi. [“Anh sẽ ở đây tối nay không?”] Tôi sẽ đến. Vâng. Họ
hỏi tôi sẽ có mặt ở đây tối nay không. Tôi định nghe một thầy
giảng tốt tối nay, nếu tôi có thể, Anh Neville à. Nhưng, tôi sẽ đến
vào đúng giờ tiệc thánh. Tôi nghĩ đó là bổn phận của chúng ta,
như chúng ta có thể.
50 Thế thì nếu điều đó tốt, nếu nó làm vui lòng Đức Chúa Trời,
và làm vui lòng hội thánh và với Anh Neville, thì tôi muốn ở
đây Chúa nhật tuần tới, lần nữa, nếu ý Chúa. [Anh Neville nói,
“A-men!”—Bt.] Và nếunó ổn thỏa, đấy. [“Ồ, a-men! Vâng.”]
51 Và tôi—tôi vừa nghĩ rằng tôi muốn cho đi từng chút nhỏ bé
mà tôi có thể, từng chút sức lực mà tôi còn lại, vì Nước Đức Chúa
Trời; cho đi mọi thứ, để cứu mọi linh hồn mà tôi biết cứu bằng
cách nào. Bởi vì, rốt lại, điều gì—điều gì tôi sẽ làm sáng nay nếu
mẹ tôi không phải là tín đồ Đấng Christ, nếu chúng ta đã không
có hy vọng phước hạnh đó về phía bên kia? Nếu tôi…
52 Tôi nhớ, ngay phía dưới nhà tôi, tôi đã làm phép báp-têm cho
bà, cách đây ba mươi mốt năm, nhơn Danh Chúa Jêsus Christ;
ngay dưới nhà tôi, trong dòng sông đó. Tôi có thể thấy bà đến
gần bây giờ, và ôm chặt tôi. Điều đó có ý nghĩa nhiều hơn hết
thảy. Tôi nói, “Mẹ ơi, một ngày nào đó chúng con sẽ đặt mẹ vào
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trong một ngôi mộ đầy bùn.” Tôi nói, “Nhưng kẻ nào tin, và chịu
phép báp-têm, sẽ được cứu.” Điều đó thì…Đúng thế.

53 Và vì vậy nếu tôi không giành linh hồn khác cho Đức Chúa
Trời, hơn là củamẹ tôi, mọi nỗ lực phải trả giá gấp triệu lần hơn.
Đúng. Vâng, thưa quý vị. Đúng thế.

54 Bây giờ dành cho việc đọc lời Kinh Thánh, tôi đã lấy hai phân
đoạn Kinh Thánh. Vì thế tôimuốn đọcmột trong chúng trước, và
rồi chúng ta sẽ cầu nguyện, và rồi tôi muốn đọc một phân đoạn
khác. Và anh em muốn đọc với tôi, xin lật ra trong Kinh Thánh
của mình tới Công vụ chương 1. Và tôi muốn thông báo đề tài
của tôi, sáng nay, nếu ý Chúa. Bây giờ, lý do…Tôi đã có nhiều câu
Kinh Thánh và ghi chú ở đây để nói về. Tôi sẽ cố gắng không giữ
các bạn lại quá lâu.

55 Nhưng tôi cố gắng nghiên cứu, ngồi trong phòng. Và
nếu Chúa không ban cho tôi điều gì khác, mà tôi nghĩ nó
quan trọng…

56 Tôi muốn hội chúng này và tất cả đều biết. Tôi không xuống
đây chỉ để được thấy. Tôi xuống đây, không phải vì chúng ta
cần một nhà truyền giáo. Bởi vì, tôi nghĩ mục sư của chúng ta
là một trong những người tốt nhất có được trong các vùng. Điều
đó hoàn toàn chính xác. Nó không phải thế.

57 Nhưng, tôi đến bởi vì rằng tôi cảm thấy rằng Đức Chúa Trời
đã đặt trên lòng tôi một Sứ điệp mà sẽ giúp đỡ dân sự này. Đấy,
điều gì đó mà sẽ giúp đỡ họ. Và cùng nhau, với mục sư yêu quý
của chúng ta, cả hai chúng tôi để Đức Thánh Linh hướng dẫn,
chúng tôi xếp đặt thời giờ của mình với nhau, và giữ điều đó, để
cứu mọi linh hồn mà chúng ta có thể. Và tôi đến sáng nay, bởi vì
tôi cảm thấy rằng Đức Thánh Linh ban cho tôi, một Sứ điệp mà
sẽ giúp đỡ hội thánh. Và đó là lý do tôi ở đây.

58 Bây giờ trong Sách Công vụ chương thứ 1, chúng ta bắt đầu
đọc ở câu thứ 1.

Hỡi Thê-ô-phi-lơ, trong sách thứ nhất ta đã làm, ta từng
nói về mọi điều Đức Chúa Jêsus đã…làm và dạy từ ban
đầu,
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Cho đến ngày Ngài được cất lên trời, sau khi…cậy Đức
Thánh Linh đã ban các điều răn cho các sứ đồ mà Ngài
đã chọn:

Sau khi chịu đau đớn rồi thì trước mặt các sứ đồ Ngài
lấy nhiều chứng cớ tỏ ra mình là sống, và hiện đến với
họ trong bốnmươi ngày, và phán bảo…những sự về nước
Đức Chúa Trời:

Và, lúc ở với họ, Ngài dặn họ rằng họ đừng đi ra khỏi
thành Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã
hứa, là điều mà, Ngài đã phán, các ngươi đã nghe Ta nói.

Vì chưng Giăng thật sự đã làm phép báp-têm bằng
nước; nhưng trong ít ngày, các ngươi sẽ chịu phép báp-
têm bằng Đức Thánh Linh.

Vậy khi họ những người đã đến với nhau, họ thưa
cùng…Ngài, rằng, Lạy Chúa, có phải trong lúc này Chúa
sẽ lập lại nước Y-sơ-ra-ên chăng?

Và Ngài phán cùng họ rằng, Kỳ hạn hay ngày giờ mà
Cha đã tự quyền quyết định lấy, ấy là việc các ngươi chẳng
nên biết.

Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì…
các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép: và các ngươi sẽ làm
chứng về Ta tại thành Giê-ru-sa-lem, và cả…xứ Giu-đê,
và trong xứ Sa-ma-ri, và cho đến cùng các phần trái đất.

Và khi Ngài phán những điều này rồi, thì được cất lên,
trong lúc các người đó nhìn xem; và một đám mây tiếp
Ngài khuất đi không thấy nữa.

Và trong khi các người đó đương ngó chăm trên trời lúc
Ngài ngự lên, kìa, có hai người nam mặc áo trắng hiện
đến đứng bên họ;

Mà cũng nói rằng, Hỡi người Ga-li-lê, sao các ngươi
đứng ngóng lên trời làm chi? Jêsus này, đã được cất lên
trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các
ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy.

59 Chúng ta hãy cúi đầumột lát, để cầu nguyện.
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60 Lạy Cha Thiên thượng của chúng con, giờ này chúng con
đang đến gần, trong Danh Đức Chúa Jêsus, để dâng lên trước
Ngài, trước hết là lòng biết ơn của chúng con vì những gì Ngài
đã làm cho chúng con; và vì, trên tất cả mọi việc, để sự bảo đảm
phước hạnh đó yên nghỉ trong lòng chúng con, để chúng con
được cứu; được cứu khỏi sự chết, được cứu khỏi địa ngục, được
cứu khỏi một đời sống tội lỗi, được cứu khỏi những việc của thế
gian, và đã được kêu gọi đến dự Tiệc Cưới vĩ đại của Con của Đức
Chúa Trời. Thật chúng con yêu Ngài, vì điều này biết bao, Chúa
ôi! Nhiềuhơn cả sự sống với chúng con; đó là Sự sốngĐời đời!

61 Và chúng con nhóm nhau lại sáng nay, Chúa ôi, để dâng
những lời ngợi khen, cảm tạ, và trong sự giảng dạy Lời, xin bẻ Lời
của Sự Sống ra cho những người ấy, Chúa ôi, có lẽ ở đây, là người
không biết Ngài. Và đó là ướcmuốn của chúng con, và thamvọng
và những ý định của chúng con, rằng ngày hôm nay Này sẽ làm
cho nhiều người, mà chưa biết Ngài, đến và xưng nhận tội lỗi
của họ, và được kêu gọi nhơn Danh của Chúa, và tội lỗi họ được
tha, bởi sự xưng nhận tội lỗi của họ và chịu phép báp-têm, để
rửa sạch tội lỗi của họ. Và rồi, Cha ôi, chúng con muốn cầu xin
để Ngài sẽ đổ đầy mỗi người bằng Đức Thánh Linh, vì Ấy là Ấn
chứng của lời hứamàĐức Chúa Trời đã ban cho chúng con.

62 Chúng con cầu xin rằng Ngài sẽ nhớ đến tất cả những người
đau yếu và khốn khổ và có nhu cầu, ngày hôm nay. Vì thật sự thế
gianđangở trong tình trạngnghèo khó, hết thảy bởi vì chúng con
không quay lại với Ngài để tìm sự bảo vệ của chúng con và nơi
ẩn náu của mình.

63 Làm sao chúng con có thể suy nghĩ, sáng nay, về những thời
trong Kinh Thánh, khi người ta đã ở trong sự khó khăn và khốn
cùng, cách mà người ta đã gọi những vị tiên tri, và nhiều người
vĩ đại trong những ngày đó, mặc dù những vị tiên tri ấy bị cho là
điên loạn và—và những người tâm thần. Và, mà, họ có thể như
vậy, nhưng tuy nhiên họ đã có Lời của Chúa. Đức Chúa Trời ôi,
ngày nay, chúng con cần được chỉ dẫn trở lại với Lời Đức Chúa
Trời biết bao. Họ đã bảo chúng con về những ngày sau rốt, và
sẽ xảy ra thế nào. Và để cho chúng con, giống như những Cơ-đốc
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nhân chân chính, nhìn vào lời chứng của—của họ, và, Cha ôi, rồi
làm chứng với thế gian. Xin nhậm lời, Chúa ôi.
64 Xin chữa lành người đau ở giữa vòng chúng con sáng hôm
nay. Vì chúng con nhận biết, Chúa ôi, rằngmột thân thểmệtmỏi,
kiệt sức, đau ốm kéo lê khắp nơi, không thể vui hưởng những
phước hạnh củaĐức Chúa Trời nhưhọ có thể nếu họ khỏemạnh.
Và chúng con nhận thức, như những Cơ-đốc nhân, rằng cho đến
nay chúng con sống xa cách dưới những đặc ân của mình. Rằng,
Ngài không đòi hỏi chúng con giống như thế, mệt mỏi và buồn
chán, và kiệt sức và suy yếu. Ngài muốn chúng con được đầy
dẫy Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Xin ban điều đó cho chúng
con, Chúa ôi, như chúng con trông đợi Sứ điệp củaNgài hơn nữa.
Chúng con cầu xin nhơnDanhĐức Chúa Jêsus. A-men.
65 Bây giờ, mời anh em lật trở lại trong Lời, đến Tin lành Giăng
3. Tôi muốn đọc vài câu từ trong Tin lành Giăng, chương thứ 3,
bắt đầu với câu thứ 31, khoảng ba câu về điều này, để nắm được
bối cảnh về những gì tôi muốn nói. Đây là Chúa Jêsus đang nói,
Tin lànhGiăng 3:31. Và lắng nghe cho kỹ Lời Ngài.

Đấng từ trên cao đến là trên hết mọi loài: kẻ từ đất đến
thuộc về đất, và nói thuộc về đất: còn Đấng từ trên trời
đến thì trên hết mọi loài.

Và Ngài làm chứng, về điều Ngài đã thấy và nghe; và
không có ai nhận lấy lời chứng của Ngài.

Ai đã nhận lấy lời chứng của Ngài thì đã ấn chứng chắc
rằng Đức Chúa Trời là thật.

66 Tôi muốn đọc lại câu thứ 33 đó lần nữa, để nhấn mạnh về
câu thứ 33.

Ai đã nhận lấy lời chứng của Ngài thì đã ấn chứng chắc
rằng Đức Chúa Trời là thật.

67 Cho đề tài sáng nay, nếu anh em có thể…Tôi muốn dùng điều
này, Làm Chứng Về Lời Chứng Thật. Làm chứng và lời chứng! Đó
là lý do tôi đọc hai phân đoạn Kinh Thánh khác nhau, một về sự
làm chứng và phần kia là lời chứng.
68 Bây giờ, một sự làm chứng. Trước khi…Một người phải có
kinh nghiệm trước khi họ có thể làm chứng. Nếu bạn bị gọi ra
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tòa, bạn sẽ phải, như, đưa ramột chứng cớ. Bạn phải biết điều gì
đó trước khi bạn có thể làm chứng.

69 Và lời chứng làmột người đã thấy điều gì đó, mà biết rằng đó
là sự thật. Và họ được gọi để cho chứng cớ. Và, thế thì, người làm
chứng phải biết mình đang nói về điều gì. Người đó không được,
“Người nào đó đã nói với tôi một điều nào đó-nào đó.” Người
đó phải là người làm chứng, chính người đó. Nếu không, người
đó đang nói về một người nào khác mà có thể là một người làm
chứng có mặt lúc đó.

70 Vậy thì, tôi nghĩ rằng, sự sốngmà chúng ta thấy từ hội chúng
củamình, sự sốngđó rấtmongmanh, thế thì, sự chết quá rõ ràng,
chúng ta cần đếnmột chỗmà chúng ta hoàn toàn chắc chắnĐiều
chúng ta nói là đúng. Hiểu không? Nó chẳng là cái gì để bạn có
thể cứ nói bừa bãi, như chúng ta sẽ nói, chấp nhận Nó. Anh em
phải hoàn toàn chắc chắn Nó đúng, bởi vì chúng ta không biết
mình sẽ đi đến với loại kết cuộc gì.

71 Bây giờ, một lý do mà tôi là người suy nghĩ theo thuyết
Calvin, về sự bảo đảm của tín đồ, là bởi vì rằng, tôi tin, rằng
khi một người đàn ông hay một người đàn bà có tâm trí đúng
đắn, đó là lúc chấp nhận Chúa Jêsus. Và lấy điều đó giải quyết
tất cả lúc đó, đã từng có lần như vậy. Bởi vì, khi chúng ta đi đến
cuối đường, chúng ta thật sự không biết ở đâu và chúng ta sẽ bị
đau như thế nào. Chúng ta có thể đau yếu về tâm trí, có thể là bị
cơn sốt mà sẽ thật sự đun nóng chính bộ não của chúng ta, và
chúng ta có thể nói bất cứ điều gì hay làm bất cứ điều gì ở cuối
con đường. Chúng ta không biết. Nhưng, anh em thấy, nếu chúng
ta đã neo mình trong Đấng Christ rồi, cho dù sự đau ốm lấy đi
những gì của mình, hay là chúng ta sẽ chết trong tình trạng nào,
điều đó đã được giải quyết rồi.

72 Chúng ta được ấn chứng cho đến ngày cứu chuộc của chúng
ta. Ê-phê-sô 4:30, nói rằng, “Anh em chớ làm buồn cho Đức
Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài mà anh em được ấn
chứng cho đến ngày,” không phải sự chết của anh em, nhưng,
“cứu chuộc của anh em.” Đấy, sau khi sự chết đã làm xong, anh
em vẫn được ấn chứng.
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73 Vậy thì, để đưa ra một lời chứng, đã có nhiều điều và
nhiều câu hỏi trong tâm trí của nhiều người, và đã có ở trong
tâm trí tôi.
74 Cách đây vài tuần khi tôi đứng, khi mẹ tôi vẫn còn sống, và
có thể nghe, tôi đứng ở một bên giường, và em gái tôi đứng bên
cạnh tôi. Vàmẹ ngước lên, rồi nói, “Đứa con đầu tiên và đứa cuối
cùng củamẹ.” Tôi là đứa con đầu tiên của bà, Delores là đứa cuối
cùng. Với chín người con trai ở giữa…Hay là, có chín người con
trai và một cô gái. Và mẹ bắt đầu nói điều đó, “Bill, con đã nuôi
mẹ.” Và bởi vì, tôi nghĩ, sống trong chức vụ, tôi có thể làm điều
đó nhiều hơn. “Và đã chăm sóc đến mẹ. Và, Delores, con đã yêu
thương mẹ và—và đã giúp đỡ mẹ làm việc nhà và giặt giũ.” Và
nói, “Sau đó, Bill, con đã dẫn dắtmẹ đến với Đấng Christ và chăm
sóc mẹ, về phần thuộc linh. Và khi mẹ sai, con đã không do dự
nói vớimẹ rằngmẹ sai, và—vàmẹphải làm cho đúng.”
75 Và tôi đáp, “Và, mẹ ơi, chúng con đã…” Một số người con trai
uống rượu. Và tôi nói, “Chúng con đã làmmẹđau lòng.”
76 Và, như tình yêu của một người mẹ, bà nói, “Billy, hết thảy
những điều đó đã làm nên chuyện.”
77 Tôi nói, “Mẹ.” Bà biết mình sẽ không trở về nhà nữa, hay bà
nói bà không, về lại nhà 409 Maple. Và bà đã nói với tôi…Tôi nói,
“Mẹ ơi, khi con chỉ là đứa trẻ, con đã biết có một Đức Chúa Trời,
bởi vì con đã thấy Thân vị Ngài trong những hình dạng khác
nhau.” Và tôi nói, “Con…Trước hết, con…” Sống trong gia đình
của chúng tôi, và chúng tôi sống bên cạnh nhà Ông Wathen ở
trên đó tại Utica Pike, và chúng tôi đã không biết gì về nhà thờ.
Họ là người Công giáo.
78 Và tôi nói, “Con bắt đầu nghiên cứu. Vậy thì, như giáo hội
Công giáo nói rằng, ‘Đức Chúa Trời ban Quyền năng vĩ đại của
Ngài cho hội thánh Ngài, và phán với hội thánh Ngài, rất nhiều
là một thân thể của những người tin, “Bất cứ điều gì bạn làm,
nó đều đúng.”’” Và tôi nói, “Thế thì nếu…Con đã nghiên cứu điều
đó. Rồi con bắt đầu nhận thấy hầu như có chín trăm chi thể có tổ
chức khác nhau của những tín đồ. Thế thì nếu Đức Chúa Trời đã
ban thẩm quyền của Ngài cho hội thánh Ngài, và bảo họ, ‘Cứ loại
bỏ Lời này. Các ngươi không cần Nó, đó chỉ là một lịch sử. Và—
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và rồi các ngươi cứ thế mà thực hiện, và bất cứ điều gì các ngươi
nói sẽ đúng; không phải là Kinh Thánh, nhưng giáo hội, bất cứ
điều gì giáo hội đã nói.’ Mẹ à, con không thể dựa trên bất cứ đức
tin nào. Bởi vì, giáo hội Công giáo nóimột điều. Giáo hội Luther
nói ‘Chính đây là con đường.’ Giáo hội Giám Lý nói, ‘Không, cả
hai họ đều sai. Chính đâymới là con đường.’ Giáo hội Báp-tít nói
‘Nó là đường lối khác nào đó.’ Và chín trăm niềm tin khác nhau,
con không thể đặt đức tin trên điều đó.”

79 Nhưng tôi nói, “Con đã làm gì, mẹ ơi, con trở lại và đọc Kinh
Thánh. Và con đã dạy thật chính xác cách các sứ đồ đã dạy Nó.
Con không hề thay đổimột chút. Ở đó người ta nói ‘phép báp-têm
nhơnDanhChúa Jêsus Christ,’ con nói ‘phép báp-têmnhơnDanh
Chúa Jêsus Christ’! Ở đó họ nói ‘phép báp-têm bằng Đức Thánh
Linh,’ con nói ‘phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh’! Và con đã
dạy Nó thật đúng cách họ đã dạy Nó. Mẹ à, con đã có những kết
quả mà họ đã có! Và con thấy cùng một Đức Chúa Trời đã đến
bằng sự dạy dỗ của họ, cùng một Đức Chúa Trời ấy đã hiện diện
giữa chúng ta và làm những việc giống như Ngài đã làm cho họ
ở đó. Ngài làm cho chúng ta ngày nay. Do đó, lời hứa của Ngài là,
‘Kẻ nào ăn thịt Ta và uống Huyết Ta thì có được Sự sống đời đời,
và Ta sẽ khiến người đó sống lại ở những ngày sau rốt.’”

Lời là chứng cớ của Đức Chúa Trời.

80 Có những chứng cớ khác chúng ta có thể đưa ra, sáng hôm
nay. Một trong chúng, chúng ta hãy nghĩ về cây cối. Đó là mùa
thu trong năm, và khi bây giờ ở đây là mùa thu. Và chúng ta lấy
một chiếc lá, đó giống như một cuộc đời. Và chúng ta sống, nếu
chúng ta được sanh lại, chúng ta làmột chiếc lá trênCây SựSống.

81 Và cây này mà chúng ta thấy ngoài đây ở trong những cánh
rừng, cuối cùng sự sống lìa khỏi, kéo ra khỏi chiếc lá, bởi vì mùa
của những chiếc lá đã qua. Và sự sống đó lìa khỏi chiếc lá, và
chiếc lá sẽ rơi xuống khi sự sống lìa khỏi nó. Tất cả chúng ta thật
sự chắc chắn về điều đó, như chúng ta nhìn nó qua chính những
cửa sổ của mình bây giờ. Đó, ngay khi sự sống lìa khỏi chiếc lá,
lá sẽ rơi xuống.

Và đó là thân thểmà chúng ta chôn.
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82 Nhưng sự sống mà ở trong chiếc lá đó, trở lại nơi nó đến, đi
xuống qua thân cây, tới tận rễ. Và ở đó nó tồn tại trong rễ cây,
cho đến mùa khác. Vì mùa này, mặt trời đã đi hướng khác, hay
trái đất tránh khỏi mặt trời, và nó đang đi theo quỹ—quỹ đạo
khi nó quay chung quanh; và đó là cách nó đi khỏi, và thời tiết
lạnh lẽo bao trùm mặt đất. Do đó rễ cây, giữ sự sống của chiếc
lá cho đến khi trái đất đi vòng lại, và khi ấy không có cách nào
giấu kín chiếc lá đó từ việc trở lại lần nữa. Nó sẽ trở lại thật chắc
chắn như mặt trời trở lại! Nó sẽ trở lại. Nhưng nó phải chờ đợi
chomộtmùa khác, trước khi nó trở lại.
83 Và ngày hôm nay cũng cho chúng ta một lời chứng vĩ đại,
như một bằng chứng về sự sáng tạo của Đức Chúa Trời. Bởi vì,
đó là khi chúng ta ở trong kỳ của đời sống hay chết này, nuôi
dạy con cái của chúng ta, cưới gả và sinh ra những gia đình, đây
là một đời sống hay mùa của đời sống ắt phải chết. Nhưng khi
chúng ta đã được sanh ra từ Trên, thân thể trở về với cát bụi từ
nơi nó đến, và thần linh đi xuống nơi nó sanh ra, hay đúng hơn
là, đi lên, nơi nó sanh ra, đến với Đức Chúa Trời Đấng đã ban
nó, và ở đó sẽ đến mùa khác. Và mùa đó, mà sẽ đến, sẽ là mùa
bất tử. Và khi Con Đức Chúa Trời trở lại với sự chữa lành trong
bóng cánh Ngài, nó sẽ hoàn toàn không thể giữ những thân thể
kia trong đất lâu hơn nữa. Họ sẽ sống lại trong sự rực rỡ của Con
Đức Chúa Trời. Chính bản chất tự nó chứngminhđiều đó.
84 Vậy nếu chúng ta là Cơ-đốc nhân, và chúng ta được sanh ra
bởi Thánh Linh, sự chết không thể giữ điều gì nhưng chỉ là chiến
thắng dành cho chúng ta, bởi vì thân thể hay hư nát già nua này,
mà Sa-tan, vẫn có quyền ở trên, sẽ đi vào cát bụi của đất. Nhưng
khi thời kỳ đó! Bây giờ đây là một mùa không hoạt động; đây
là thời gian chết. Nhưng mùa bất tử đang đến khi Đấng bất tử
đến. Ngài sẽ mang theo với Ngài những thần linh bất tử mà đã
trở lại với Ngài, từ trái đất, và họ sẽ trình diện lần nữa trong sự
phục sinh, cho thời đại Ngàn năm vĩ đại, và sẽ chiếu sáng trong
sự Vinh hiển Ngài.

Mọi việc trên trái đất chomột lời chứng.
85 Mặt trời mọc lên ở hướng Đông, để bày tỏ việc bắt đầu của
sự sống; nó đi qua và lặn vào chiều tối. Về một buổi sáng, chim
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chóc thức dậy và hót, và chúng thật sung sướng, chúng ta cảm
thấy tươi mới; buổi chiều, chúng ta mệt mỏi khi mặt trời lặn. Nó
đưa ra sự xác nhận rằng có một sự sống và sự chết; một ngày
sanh ra, một ngày chết đi.

86 Một cây đã sống, những chiếc lá rơi xuống. Đức Chúa Trời
đã giữ gìn, trong rễ cây, nơi mà sự sống này được phát nguyên,
nơi nó đã bắt đầu, xuống tận gốc rễ, sự…đã sanh ra và khiến cho
những chiếc lá cho bóng mát, đến trở lại nơi nó đến. Chỉ nghỉ
yên, chờ đến mùa khác.

87 Sự sống trong bông hoa bé nhỏ đó, đi ra khỏi hạt giống, trở lại
nơi nào đó mà chúng ta không biết ở đâu. Nhưng hết thảy phần
bên trong có thể đi ra ngoài của hạt giống, và hạt giống mục rữa
trong đất. Nhưng tuy nhiên có một sự sống trong đó, mà đã giấu
kín chờ sự phục sinh trở lại.

Mọi việc nói về, sự đưa ra chứng cớ.

88 Vậy thì, tôi đã có đặc ân được đi lại rất nhiều khắp thế giới.
Và tôi đã nghe những tôn giáo khác nhau. Tôi đã nghe những
quan điểm khác nhau. Tôi đã nghe về đạo Hồi, đạo Phật, và đạo
Sikh, đạo Ja-na, và, ồ, nhiều hàng trăm quan điểm tôn giáo khác
nhau, các nam thần, các nữ thần, và tất cả những điều đó. Nhưng
không có một cái nào trong số đó, không cái nào trong chúng,
khôngmột cái nào trong chúngmà có vết nhỏ của Sự thật vềnó!

89 Niềm tin Cơ-đốc giáo này là niềm tin đúng; sự chết, chôn,
và sự sống lại. Hết thảy thiên nhiên, chính bầu trời, và đất, làm
chứng về điều đó. Nó là lời chứng của Đức Chúa Trời đối với dân
sự Ngài, mỗi ngày, rằng đó là sự chết, sự chôn, và sự sống lại.
Mỗi thời kỳ trôi qua trên đầu chúng ta; chúng ta thấy sự chết, sự
chôn, và sự sống lại. Vì thế, chúng ta biết rằng đây là Lẽ thật. Cơ-
đốc giáo, về cơ bản, là Lẽ thật. Nó đưa ra lời chứng của nó.

90 Và nó hoạt động để cho thấy nó được làm nên bởi một Trí
Thông Minh tối cao, vĩ đại, để phục vụ cho một mục đích. Nó có
ở đây vì một mục đích. Đức Chúa Trời đã không phải làm ra cây
cối như thế. Ngài làm chúng như thế, mặc dù chúng khác nhau,
cây này khác cây kia, và vân vân. Ngài làm tất cả về điều đó cho
mục đích của Ngài, để cho lời chứng và cho sự làm chứng. Ngài
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đã có thể làm ra cây cối giống như điều gì đó mà sẽ—sẽ là cái
gì khác, giống như những tảng đá. Ngài đã có thể tạo ra cây cối
theo bất cứ cách nào Ngài muốn. Ngài có thể làm ra bông hoa
bất cứ cách nào Ngài muốn. Nhưng Ngài làm chúng mang lời
chứng, vì chúng là những chứng cớ của Đức Chúa Trời. Chúng là
lời chứng thật, rằng tất cả những tôn giáo khác đều sai lầm, và
Chúa Jêsus Christ là đúng. Sự chết, sự chôn, và sự phục sinh, đưa
ra lời chứng rằng chúng ta không chết Đời đời, nhưng chúng ta
sống lại. Tỏ cho thấymột Trí ThôngMinh tối cao!
91 Chúng ta có thể, nếu thời gian sẽ cho phép…Mà, chúng ta
không muốn mất thời gian quá lâu. Nhưng chúng ta có thể nói
lần nữa…Và, không bắt chước ai. Đây là đền tạm nơi mà chúng
ta có những sự Giảng dạy riêng của chúng ta và những sự Dạy dỗ
riêng của chúng ta, và đây là nơi mà tôi có thể truyền đạt những
gì tôi nghĩ là đúng.
92 Tôi muốn để ý đến Trí Thông Minh khác, nói về ân điển của
Đức Chúa Trời đã xảy ra với chúng ta. Anh em có để ý, điều trước
tiên là rễ, điều thứ hai là thân, điều thứ ba là trái, và điều đó kết
thúc nó.
93 Sự xưng công bình, gốc rễ; sự nên thánh, thân; và bông trái,
Hạt giống nguyên thủy. Và đó là Martin Luther, John Wesley, và
phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh; sự xưng công bình, sự nên
thánh, và phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh. Điều đó cho lời
chứng đối với quan điểm của chúng ta về Kinh Thánh. Và tôi có
một tá những việc đã được viết ra ngay đây, mà tôi có thể nói
về điều đó, rằng, thuộc về những việc khác nhau mà đưa ra lời
chứng. Bằng cách nhìn vào những công việc thiên nhiên, chúng
chứng tỏ về những việc thuộc linh. Sự xưng công bình, cội rễ; sự
nên thánh, thân; và phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh, bông
trái sinh ra từ những kết quả của rễ và thân.
94 Rễ đó đến từ một hạt giống. Hạt giống thì giống như những
gì đi vào trong đất, nó trở lại lần nữa.
95 Và ngày nay: chúng ta đã sống qua thời đại Luther, chúng
ta đã sống qua thời đại Wesley, và bây giờ chúng ta đang sống
trong thời đại Cứu chuộc, của lễ ngũ tuần. Đó là gì? Mang trở
lại chính Hội thánh giống như vậy, chính điều giống như vậy đã
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được trồng vào Ngày lễ Ngũ Tuần. Chính thiên nhiên đưa ra lời
chứng đối với nó; thật giống như nó đưa ra lời chứng đối với sự
chết, chôn, và sự sống lại.

96 Ồ, đối với Đức Chúa Trời Đời đời, và với những chứng cớ của
Ngài! Nếu chúng ta có thể chỉ nhìn chung quanh, anh em thấy
Đức Chúa Trời ở trong mọi công việc, theo dõi Ngài làm chứng
hằng ngày. Làm sao chúng ta cứng cổ, vấp ngã một cách thiếu
hiểu biết trên những việc đó, sự đơn giản đó? Tại sao, mỗi cây
đều giảng cho chúng ta. Mỗi bông hoa giảng cho chúng ta. Mỗi
khu vườn đều giảng cho chúng ta. Cả thế giới là đang giảng cho
chúng ta. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời, và chúng ta thấy sự
Vinh hiển Ngài. Và tuy nhiên chúng ta quá vấp ngã một cách
ương ngạnh qua nó, và tranh cãi dữ dội những điều này, và bỏ
qua không muốn nhìn những việc như vậy, và trí tưởng tượng
của chúng ta, với những việc vô ích của thế gian, để thỏa mãn
tư dục sống bằng linh mà chúng ta để nó thống trị đời sống của
mình. Làm sao để chúng ta phải thoát khỏi linh đó, và có được
Thánh Linh của Đức Chúa Trời!

97 Tất cả thiên nhiên, tất cả mọi nơi, đều làm chứng! Thiên
đàng, các từng trời, quá nhiều việc! Tôi, đã ngồi trong phòng
nghiên cứu của tôi, ngày hômqua, tôi đã viết xuống; tôi sẽ không
có thời gian để đi tới điều đó. Nhưng anh em có thể chỉ nhìn
chung quanh với bất cứ điều gì mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng,
đều làm chứng cho sự vinh hiển của Ngài. Bất cứ điều gì, bất cứ
tạo vật nào của Đức Chúa Trời, cũng đưa ra lời chứng về Đức
Chúa Trời, và vì mục đích của Ngài. Bày tỏ một Trí Thông Minh
tối cao vĩ đại!

98 Tôi đã đứng trên đỉnh núi và nhìn xem cây vân sam lùn, thật
sự gần như quá cao, đến nỗi con chiên ăn, con chiên hoang dã,
và thấy cây vân sam thấp đó trên đây. Bạn đi xuống xa hơn một
chút, và rồi bạn đụng vào cây độc cần,một thứ cây tự nhiên khác,
loại khác nhau mà sống ở trong một nơi khác nhau. Đi xuống xa
hơn một chút, và bạn đụng nhằm cây thông. Tiếp tục xuống xa
hơn một chút, đi vào trong chỗ của cây dương lá rung. Ra khỏi
chỗ đó, anh em đi vào chỗ bụi cây của hươu đực, bụi cây. Đi
xuống, tới đó, vào đồng cỏ. Và xuống tiếp trong đó, vào chỗ cỏ
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dại. Và tiếp xuống dưới trong sa mạc, ở đó không có gì. Mỗi một
thứ, một tế bào và một cuộc sống của riêng nó, đang nói về môi
trường của nó và nơi nó sống, chỉ một Đức Chúa Trời đầy hiểu
biết có thể làm được việc như vậy! Mỗi một, một đời sống riêng
biệt. Hãy xem cây cọ ở Florida, xem cây sồi ở—ở trung tâm châu
Mỹ, và cây dương lá rung ở trên dãy núi ở miền tây Bắc Mỹ; mỗi
một thứ cây, một đời sống riêng, cho lời chứng về sự vinh hiển
của Đức Chúa Trời Toàn Năng.

99 Hãynhìn đại dương vĩ đại khi bạn đứng gầnnó. Và sóng dâng
lên cuồn cuộn giận dữ xô vào bờ, với sự giận dữ như vậy, cho tới
khi nó lao vào bờ và nhảy như một con chó giận dữ bị cột vào
một sợi dây xích. Nó sẽ dìm chết thế giới nếu nó có thể; nó sẽmệt
mỏi về tội lỗimình. NhưngĐức Chúa Trời đểmột người canh gác
đằng xa kia trên bầu trời, đã gọi mặt trăng, và Ngài đặt ranh giới
của biển, để chúng không thể qua được nữa. Và người canh đó
canh giữ nó, ngày và đêm. Khi người đó quay lưng lại, nhìn khắp
nơi hướng về Đức Chúa Trời, để thấy Đức Chúa Trời như thế nào,
ở đây thủy triều đang đếnmột cách thầm lặng; nhưng khi người
ấy quay mặt lại, thủy triều chạy trốn. Người đang canh chừng
những ranh giới đó, và người không thể đi. Khi người quay lưng,
thủy triều lẻn vào; nhưng khi người quaymặt lại, thủy triều chạy
lui. Đức Chúa Trời đã đặt một người canh giữ. Nó làm gì? Nó
đưa ra lời chứng rằng Đức Chúa Trời của Sáng thế ký, Đức Chúa
Trời của Kinh Thánh, vẫn là Đức Chúa Trời! Nó là một lời chứng,
rằng, là Ngài!

100 Chúng ta có thể nhắc đến một số nữa, về những tiên tri Cựu
Ước, cách mà họ đưa ra lời chứng về sự giáng sanh của Đấng
Christ. Chẳnghạn, trong Ê-sai, chương thứ 9, Ê-sai 9:6. Hàng trăm
và hàng trăm năm trước khi điều đó xảy ra, những vị tiên tri đã
làm chứng. Và họ nói, “Vì có một con trẻ sanh ra cho chúng ta,
tức là một con trai được ban cho chúng ta.” Bằng cách nào họ đã
biết điều đó? Làm saomột người có thể bởi người nữ sanh ra, lại
biết một điều như vậy? Làm sao một người có thể, nói chính xác
những gì sẽ xảy ra, hàng trăm năm trước khi nó xảy ra, “Cho đến
khi một con trẻ được sanh ra cho chúng ta, cho đến khi chúng ta
được ban cho một con trai”? Đã nói, “Danh Ngài sẽ được xưng là
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Đấng Mưu Luận, Chúa Bình An, Đức Chúa Trời quyền năng, Cha
đời đời.”
101 Đã nói nơi Ngài sẽ được sanh ra. Đấng tiên tri, dưới sự hà
hơi, đã nói, “Hỡi Bết-lê-hem xứ Giu-đê, ngươi không phải là nhỏ
nhất giữa tất cả các hoàng tử sao? Nhưng từ nơi ngươi sẽ ra một
Đấng Cai Trị!”
102 Điều gì đã đập vào những vị tiên tri đó? Điều gì đã cảm động
họ? Điều đó hoàn toàn chính xác! Không chỉ thế thôi, nhưng các
đấng tiên tri còn nói những gì Ngài sẽ làm. Những vị tiên tri thậm
chí đã thấy Ngài được sanh ra, nơimàNgài, sẽ được sinh ra, Ngài
sẽ được sanh ra như thế nào. Không phải là một đứa trẻ bình
thường, chỉ là con trẻ được sanh ra đối với người nữ nào đó;
Điều đó đã nói Ngài sẽ được sanh ra một cách mầu nhiệm, Ngài
sẽ được một trinh nữ sanh ra, “Một trinh nữ sẽ chịu thai.” Điều
gì sẽ đập vào một con người hay chết để làm cho người đó thấy
điều đó, hàng trămnăm trước khi nó đã xảy ra?Hoàn toàn chính
xác, chính xác từng lời! Nói về lời chứng của Thượng Đế tối cao,
một Đức Chúa Trời hằng sống! Không chỉ thế thôi, nhưng đã nói
trước Ngài sẽ được sanh ra ở đâu, và Ngài sẽ được sanh ra như
thế nào.
103 Đã nói thế gian sẽ nói gì về Ngài. Đã nói về chính những dấu
hiệu và những sự việc mà sẽ đi theo Ngài, để chứng minh Ngài
là Đấng Mê-si. Đã chứng minh rằng Ngài sẽ bị chối bỏ. Và ngay
cả, trong Thánh Linh, đã than thở những Lời Ngài từ thập tự giá,
hàng trămnăm trước khi Ngài được sanh ra.
104 Đa-vít, trong Thánh Linh. Như tôi thích nhắc đến điều đó,
như Chúa Jêsus đã phán ở đó, “Tại sao Đa-vít, bởi Thần Linh cảm
động, đã gọi Ngài là ‘Chúa’?” Đa-vít, không phải Đa-vít, nhưng
Đa-vít được Thần Linh cảm động! Có nhiều sự khác nhau giữa
Đa-vít, và Đa-vít được Thánh Linh cảm động. Có nhiều sự khác
nhau giữa hội thánh, và hội thánh được Thánh Linh cảm động.
“Vậy cớ nào Đa-vít, được Thánh Linh cảm động, xưng Ngài là
‘Chúa,’ nếuNgài là Con vua ấy, cớ nào lại nói rằng, ‘Chúa đã phán
cùng Chúa tôi, “Ngươi hãy ngồi bên hữu Ta.”’?” “Họ không thể
hỏi, trả lời Ngài nữa, không dám hỏi lại Ngài một câu nào sau
đó nữa.”
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105 Nhưng Đa-vít, trong Thi-thiên 22, cảm động Thánh Linh,
Thánh Linh! Và, khi ông làm điều đó, thậm chí ông bày tỏ những
Lời mà Ngài đã than thở tại thập tự giá. “Đức Chúa Trời Tôi ôi,
Đức Chúa Trời Tôi ôi, sao Ngài lìa bỏ Tôi? Tất cả các xương cốt
Tôi, chúng nhìn chằm chằm vào Tôi! Và chúng nó đã đâm lủng
tay Tôi và chơn Tôi thể nào!”

106 Tuynhiên, “Ngài đã vì sự gian ác của chúng tamàbị thương,”
đến từ một vị tiên tri khác, “đã vì sự gian ác chúng ta mà bị
thương, bởi sự sửa phạt Ngài chịu chúng ta được bình an; và bởi
lằn roi Ngài chúng ta đã được lành bịnh.”

107 Sự chính xác, sự hoàn hảo của các vị tiên tri đó, không một
Lời nào họ đã nói về Ngài mà không ứng nghiệm. Bảy lời tiên tri
cuối cùng nói về Ngài, đã được trả lời trong bảy giờ cuối cùng
trên thập tự giá. Thật mọi Lời đã được làm trọn, không một lời
nào mà bị để lại dở dang!

108 Nó nói về điều gì? Một Trí Thông Minh tối thượng. Đó không
phải là những người kia. Những người kia chỉ là người giống như
bạn và tôi. Nhưng họ được cảm động bởi Đấng siêu việt mà đã
đưa ra lời chứng rằng chúng ta, ở trong thời đại này, và trong
những thời đại sắp đến, và hết thảy những thời đại giữa họ và
ở đây, có thể nhìn lên Lời Ngài và biết rằng chúng là thật. Đó là
một lời chứng rằng Lời củaĐức Chúa Trời là Lẽ thật.

109 Tất cả những công việc của Ngài là hoàn hảo. Chúng hoàn
hảo và đúng lúc. Chúng không bỏ lỡ một giờ. Đôi khi chúng ta
nghĩ chúng sẽ bỏ lỡ, nhưng chúng không. Sau khi nó chấm dứt,
chúng ta đã thấy nó không thể đến nhanh hơn, nó không thể tốt
hơn chút nào. Nó là sự hoàn hảo, và đúng lúc.

110 Thậm chí trong những ngày của chúng ta ngày nay, khi
chúng ta thấy những khải tượngnày xảy ra, và về những việc xảy
ra. Và chúng được báo trước, và chúng ta tự hỏi khi nào chúng sẽ
được làm trọn, điều gì sẽ xảy ra. Nhưng chúng ta thấy rằng chúng
thì hoàn hảo, và đúng lúc, một cách chính xác.

111 Làm sao tôi đã có thể nghĩ về mẹ tôi, làm thế nào tôi đã thấy
bà, sự già nua và run rẩy. Nhưng rồi khi Ngài ban cho tôi khải
tượng, và tôi đã thấy tình trạng của bà bây giờ, tôi tôn vinh Đức
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Chúa Trời! Tôi biết rằng bà sẽ trở lại. Bà không chết; bà ngủ. Bà
ở trong Đấng Christ.
112 Thật chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời đã nói trước những
điều này như thế nào! Lần vừa rồi khi tôi ở trên bục giảng của
anh em, hay bục giảng ở đây, tôi đã nói về một khải tượng Chúa
đã ban cho tôi về việc đi lên phía Bắc, và những gì sẽ xảy ra.
Và cách mà những môn đồ kia, đi xuống núi, nói rằng, “Anh
Branham, anh muốn nói với tôi, ở nơi nào đó giữa nơi đây và
ngay dưới kia, cách đây nửa dặm, sẽ có một con gấu xám, bạc
đầu à? Chưa bao giờ thấy một con trước đó! Nhưng anh sẽ nhận
lấy nó trước khi anh đến đó à?”

Tôi đáp, “Đó là theo Lời Ngài.”
113 Và nó đã thật sự xảy ra theo cách đó! Tại sao? Nó đưa ra lời
chứng rằng Ngài vẫn là Đức Chúa Trời, rằng tất cả những lời hứa
của Ngài là thật. Đức Chúa Trời đưa ra lời chứng, và, những lời
chứng củaNgài là đúng. Ngài ban cho lời chứng, và chứng cớ làm
chứng lời chứngNgài. Nónói vềmột Trí ThôngMinh. Đúng thế.
114 Khi Chúa Jêsus của Na-xa-rét đã đến trên đất, tất cả những
công việc phi thường củaNgài đã làm chứng cho những lời tuyên
bố của Ngài. Không ai nên (không bao giờ) nghi ngờ Ngài. Ngài
phán, “Nếu các ngươi không tin Ta, hãy tin các việc; nếu các
ngươi không thể thấy Ngài là Đức Chúa Trời.”
115 “Tự Ngài làm chứng về Ngài! Là một con người, Ngài tự làm
cho Ngài là Đức Chúa Trời.”
116 Ngài phán, “Nếu các ngươi không thể tin Ta, thế thì hãy tin
các công việc; vì chúng là những lời chứng về Đức Chúa Trời,
làm chứng rằng Ta là những gì Ta đã nói Ta đã là. Nếu các ngươi
không thể tin Ta, hãy tin những dấuhiệumàđãđi theo Ta. Không
phải là Đấng Mê-si được cho là làm những việc này không?”
Ngài là gì? Lời chứng! Chúng đã làm chứng về mọi tuyên bố
Ngài đã làm.
117 Ma-thê đã đứng ở đó bên Chúa Jêsus, và anh trai bà đã chết
và ở trong mộ. Sự thối rữa đã vào, thân thể người đã chết, và
người chỉ đang bị thối rữa trong mộ. Những con vi trùng đang
bò vào trong thân thể người rồi, những con sâu da. Và mặt của
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người đã sụp xuống. Nhưng bà nói, “Chúa ôi, chúng tôi tin rằng
Ngài là Con Đức Chúa Trời đã đến thế gian. Chúng tôi tin chắc
điều đó.”
118 Ngài phán, “Ta là sự sống lại và Sự Sống. Kẻ nào tin Ta, thì sẽ
sống, mặc dù đã chết rồi. Còn ai sống và tin Ta, sẽ không hề chết.
Ngươi tin điều này không?”
119 Bà thưa rằng, “Vâng, lạy Chúa! Vâng, lạy Chúa, tôi tin rằng
Ngài là ConĐức Chúa Trời, là đấng phải đến thế gian.”
120 “Bây giờ Ta sẽ cho ngươi thấy rằng Ta là Đấng Ta đã là, đã nói
rằng Ta đã là. Ta sẽ làm chứng cho điều đó. Ta sẽminh chứng cho
những lời tuyên bố của Ta, rằng Ta là những gì Ta là. Các ngươi
đã chôn người ở đâu?”

Và bà thưa, “Lạy Chúa, hãy đến, xem.”
121 Thế rồi, tỏ cho bà thấy những phần con người của Ngài. Ngài
đã khóc với những ai khóc. Ngài cười với những ai cười. Ngài
chiến thắng với những ai ở trong sự chiến thắng. Chúng ta hãy
giữ Ngài trong sự chiến thắng.
122 Ngài đi đến phầnmộ, và đứng đó khi người ta lăn tảng đá đi.
Và ở đó thân thể nhỏ bé ấy đã nằm trong đó, với những con sâu
ở trong đó, làm cho thối rữa, nằm xuống trên đất, mặt hóp sâu,
và như sự thối rữa đi vào. Ngài phán chúng những Lời, “Hỡi La-
xa-rơ, hãy ra!” Và người đó, mà đã chết, đã đứng trên chânmình
và sống lại.
123 Điều đó đã làmmọi tuyên bốmàNgài đã từng tuyên bố, rằng
Ngài là ConĐức Chúa Trời. Ngài còn hơn ConĐức Chúa Trời nữa,
Ngài là cả Con và Đức Chúa Trời. Ngài là đền tạm của Đức Chúa
Trời, bởi vì không người thứ hai nào đã từng có thể có quyền
năng giống như thế. Đã phải Chính Đức Chúa Trời gọi một người
từ kẻ đã chết và được chôn bốn ngày sống lại. Các công việc của
Chính Ngài làm chứng về mọi tuyên bố Ngài đã làm. Ngài là Đức
Chúa Trời.
124 Chúng ta biết đó là thật, bởi vì Ngài đã phán là thế. Lời chứng
của các đấng tiên tri. Lời chứng của thiên nhiên. Lời chứng
của thiên nhiên. Lời chứng của các vị tiên tri. Lời chứng của
Chúa Jêsus.
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125 Và Ngài không bao giờ lìa khỏi chính Ngài mà không có một
lời chứng. Đức Chúa Trời đã luôn luôn có lời chứng của Ngài. Và
khi Ngài còn ở đây trên đất, Ngài đã phán, “Ta đi là ích lợi cho
các ngươi; vì, nếu Ta không đi, Ta không thể sai đến Lời chứng
này; Lời chứng Đời đời, bất diệt này.”
126 Ngài đã được sanh ra bởi một người nữ, cho nên Ngài phải
bị hư nát…Ngài phải chết, thì đúng hơn. Đức Chúa Trời sẽ không
chịu đau khổ để thấy thân thể Ngài bị hư nát. Nhưng Ngài phải
chết giống nhưmột conngười, để cất tội lỗi của chúng ta đi.
127 Nhưng trước khi Ngài đi khỏi, Ngài đã để lại cho chúng ta
một Lời chứng, Đức Thánh Linh. Phần lớn tất cả các vị tiên tri,
qua hết thảy các thế hệ, đi trở lại lúc ban đầu, đã nói về Lời chứng
tuyệt vời này mà sẽ hiện diện trong những ngày sau rốt, đối với
hội thánh; Lời chứng tuyệt vời của chúng ta, Đức ThánhLinh.
128 Đức Thánh Linh là Lời chứng của chúng ta. Ngài là bằng
chứng. Ngài là ấn chứng. Ngài là thực trạng không lừa dối. Ngài
là chứng thư không thấy được đối với mọi Lời Đức Chúa Trời
đã phán. A-men! Ngài là một chứng cớ rằng Đấng Christ sống.
Và bởi vì Ngài sống, chúng ta cũng sống. Ngài là lời tuyên bố
chân thật.
129 Với một Người như vậy để đến trong những ngày sau rốt, để
hướng dẫn Hội thánh, phải có nhiệm vụ với Đức Chúa Trời để
nói cho dân sự Ngài rằng Ngài sẽ ở đây. Hầu như, hết thảy các vị
tiên tri, đưa ra lời chứngvề sựđến củaNgài, vềĐứcThánhLinh.
130 Tám thế kỷ trước khi điều đó đã xảy ra, Giô-ên, con trai của
Phê-thu-ên, đã nói tiên tri rằng Ngài sẽ đến. Tám trămnăm trước
khi nó đã xảy ra! Con trai tuyệt vời này của Phê-thu-ên, một vị
tiên tri; được xem như là người bị loạn thần kinh chức năng,
không bình thường, hay bồn chồn lo lắng, đầy cảmxúc, tinh thần
rối loạn; đã nói tiên tri, Giô-ên 2:28, và đã nói:

…sẽ xảy ra trong những ngày sau rốt, Đức Chúa Trời
phán, Ta sẽ đổ Thần Ta trên mọi loài xác thịt; và các con
trai và các con gái các ngươi sẽ nói tiên tri…

…Ta sẽ đổ Thần Ta lên trên những đầy tớ trai Ta và
những đầy tớ gái Ta, và họ sẽ nói tiên tri.
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Và Ta sẽ tỏ những sự lạ ra trong các từng trời ở trên và
trên đất ở dưới, những dấu kỳ, những trụ lửa và khói và
hơi nước.

Và nó sẽ ứng nghiệm, trước khi ngày vĩ đại và kinh khiếp
của CHÚA sẽ đến, bấy giờ ai cầu khẩn Danh CHÚA thì sẽ
được cứu:

131 Tám trăm năm trước khi Lời chứng vĩ đại này đến, con trai
của Phê-thu-ên đã làm chứng về Nó, đã nói tiên tri về Nó. Con
người nhỏ bé đó đã chạm phải điều gì?

132 Hãy nói cho tôi điều gì có thể nói chomột người,mà đã “được
sanh ra bởi người nữ, sống tạm ít ngày và đầy dẫy sự khốn khổ.”
Đó là những gì về người. Nói cho tôi biết điều gì có thể khuấy
động sự sống trong nơi sâu thẳm của lòng người ấy, mà người
có thể nhìn xuyên suốt không gian và thời gian, và thấy Chứng
cớ vĩ đại này đến với hội thánh trong ngày sau rốt. Nói cho tôi
điều gì đã có thể làm việc đó. Không gì ngoài một Đức Chúa Trời
Toàn Năng thông minh, tối cao, và vĩ đại! Đó là điều duy nhất có
thể làm điều đó. Đụng vào một con người hay chết, “Con người
được người nữ sanh ra, và sống trọn ít ngày, và bị đầy dẫy sự
khốn khổ,” như Gióp 14 đã nói. “Người sanh ra như hoa cỏ, rồi
bị phát; đúng thế, người chạy qua như bóng, không ở lâu dài.”
Nhưng, trên loại người đó, Thánh Linh, sự thông minh của một
Đức Chúa Trời phi thường, vĩ đại có thể phá vỡ mọi rào cản và
thời gian, nhấn chìm xuống qua đó bằng Thánh LinhNgài, và chỉ
ra những gìmột người phàmsẽ làmchoứngnghiệm.Halêlugia!

133 Nếu đó không phải là một lời chứng về Đức Chúa Trời hằng
sống, thì nó là gì? Để có thể nói điều đó trước khi nó xảy ra! A-
men. Để có thể thấy nó trước khi nó xảy ra! Và nói trước điều đó,
với sự thông minh, và chính xác hoàn toàn rằng nó xảy ra thật
chính xác như cách người đã nói điều đó. Nếu điều đó không
phải là lời làm chứng, nó là gì? Điều gì có thể nói nhiều hơn về
mộtĐứcChúaTrời hằng sống? Chắc chắn,Ngài làmột lời chứng!

134 Đã được nói tiên tri rằng sẽ ứng nghiệm, “Trong những ngày
sau rốt, Ngài sẽ đổ ThầnNgài trênmọi loài xác thịt.”
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135 Bảy mươi lăm năm sau khi Giô-ên đã nói tiên tri. Ê-sai, con
trai A-mốt, ông đã nói tiên tri liên quan đến Lời chứng tuyệt vời
này đã đến với Hội thánh.
136 Tôi đang nói về điều gì? Một lời chứng, một lời chứng thật,
một lời chứng thật; mang Ngài đến qua xác thịt, qua các đấng
tiên tri, qua Kinh Thánh. Bây giờ chúng ta đang nhận lấy Ngài,
giáng xuống vào ngàymàNgài đã được ban cho.
137 Bảy mươi lăm năm, chính xác bảy mươi lăm năm sau khi
Giô-ên đã nói tiên tri, thì Ê-sai nói. Con trai của A-mốt, vị tiên tri
vĩ đại người đã đưa cho Kinh Thánh hoàn toàn, từ sách Sáng thế
ký cho đến Khải huyền, trong sáu mươi sáu chương của người;
như một cuốn sách, có sáu mươi sáu sách trong đó. Và ông đã
bắt đầu với sự sáng tạo, trong Sáng thế ký, và chấm dứt trong
Thiên hi niên. Con người vĩ đại này, ông đã nói trước về sự đến
của Đức Thánh Linh.
138 Chúng ta hãy trở lại và đọc. Tôi đã lấy Ê-sai 28:11. Chúng ta
chỉ đọc một lát, và tìm ra ở đây những gì ông đã nói về sự đến
của Đức Thánh Linh. Ê-sai, chương 28, chúng ta hãy bắt đầu ở
câu thứ 5.

Trong ngày đó CHÚA vạn quân sẽ trở nênmão triều thiên
chói sáng…

139 Ngài đang nói về điều này, ngày vĩ đại mà khi Chứng cớ sẽ
đến.Mão triều thiên của chúng ta là gì? Đức Thánh Linh độimão
triều thiên cho chúng ta!

…một mão triều thiên chói sáng, và mão miện đẹp đẽ,
với dân sót Ngài,

140 Dân sót, là “những người còn lại.” “Ngài sẽ là một vương
miện, mão triều thiên vinh hiển, vương miện của vẻ đẹp!” Hãy
nghĩ, đây là bảy trămnăm trước khi điều đó đã xảy ra!

…vì một thần công chính đang ngồi trên tòa xét đoán…
(Đó là những gì Ngài làm đối với chúng ta tại bàn thờ.)

…vì sức mạnh cho kẻ đuổi giặc nơi…cửa thành. (Xin để
tôi xem.) …đuổi giặc nơi cửa thành.

141 Những ai đang đứng với Ngài và ở với Ngài, Thánh Linh vĩ
đại này (Đức Thánh Linhmà đã được nói tiên tri) sẽ là sứcmạnh
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cho người đứng nơi cửa thành, để chiến đấu. Ngài là sức mạnh
của chúng ta. Chúng ta tin cậy nơi Ngài; không dựa trên văn hóa,
khôngdựa trên giáo dục, khôngdựa vàonhững việc của thế gian.
“Chẳng phải bởi quyền thế, chẳng phải bởi năng lực, nhưng bởi
Thần Ta, Chúa phán vậy.” Hội thánh yên nghỉ cách trang trọng
trong điều Đó! “Ngài sẽ là sức mạnh cho những kẻ đuổi giặc nơi
cửa thành.” Không phải bối cảnh của thần học của người ấy,
không phải là giáo phái của người ấy, nhưng Đức Thánh Linh
sẽ là sức mạnh của người. Ngài sẽ là người mà sẽ đuổi giặc nơi
cửa thành. Người sẽ tin cậy vào sức lực của Đức Thánh Linh để
đuổi giặc đi.

Song họ đã choáng váng vì rượu, (bây giờ hãy lắng
nghe), và xiêu tó vì các thứ rượu mạnh đổ ra trên con
đường, đổ ra trên “con” đường; thầy tế lễ và các đấng
tiên tri đều choáng váng vì rượu mạnh, họ bị rượu nuốt
đi, họ nhơn các thứ rượu mạnh mà xoàng ba; họ xem sự
hiện thấy thì cắt nghĩa sai, và xử kiện thì vấp ngã.

142 Nói cách khác, trong sự hiện thấy, thậm chí họ không tin
những việc như vậy. Và trong sự xét đoán, họ nói, “Ồ, miễn là,
bạn gia nhập giáo hội, điều đó tốt lắm.” Và chúng ta đã có gì?
Một đám người say rượu. Hãy nhìn những gì vị tiên tri đã nói.
Đây là lời chứng của Đức Chúa Trời.

Vì hết thảy bàn tiệc đều đầy sự ô uế, của sự nôn mửa ra
và sự ô uế, vì thế chẳng có nơi nào sạch.

143 Không có nơi nào sạch; những bàn tiệc. Tại sao, họ đi vào,
những gã say rượu và những gái điếm, và—và lấy một miếng
bánh nhẹ rồi cắt nó ra, và làm tiệc thánh, nơi đó người tinh sạch
và người ô uế ăn với nhau. Mửa ra! Những bàn tiệc đầy chất
nôn mửa.

Vậy người sẽ dạy khôn cho ai, trongmột ngày như thế?
và khiến ai sẽ…hiểu sự dạy dỗ?

144 Họcó thể làmđiềuđó cho ai, khi họ đã cónhữngkinhnghiệm
thần học của riêngmình và các thứ để dựa vào? Họ sẽ không trở
lại với Lời của Đức Chúa Trời. Họ nói, “Ồ, điều đó là dành cho
nơi khác. Điều đó dành cho thời đại khác.” Những bàn tiệc của
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họ đầy thứ nônmửa. Hãy nghe lời vị tiên tri này với sự thông biết
tối cao này của Đức Chúa Trời đang nói qua ông.

…họ những trẻ con thôi bú, và mới lìa khỏi vú. (Không,
hội thánh ấu trĩ non trẻ!)

Vì phải giềng mối thêm giềng mối…
145 Ông đang nói về Lời hiện nay. Đừng nói, “Cha, Con, và Thánh
Linh,” khi Nó nói, “Danh Chúa Jêsus!” Đừng nói, “bắt tay,” khi
Ngài nói, “sanh lại!”

…giềng mối phải thêm giềng mối, giềng mối thêm giềng
mối; và hàng thêm…hàng thêm hàng; một chút chỗ này,
và một chút chỗ kia:

Vậy nên Ta sẽ dùngmôimiệng nói lắp và với những lưỡi
khácmà phán cùng dân này. (Halêlugia!)

146 Vớimôimiệng nói cà lăm, “xì xào.” Có lẽ hội chúng đang ngồi,
thật sự tôn kính và im lặng, một người nào đó…một người có thể
bắt được tiếng xì xào đó và hiểu họ đang nói gì. “Với môi miệng
nói lắp và với những lưỡi khác Ta sẽ phán cùng dân này,” đang
nói tiên tri về Đức Thánh Linh. “Môi miệng nói lắp, Ta sẽ phán
cùng dân này.”

Ngài phán cùng nó rằng, Đây là nơi yên nghỉ…
147 Vậy thì, các anh em Cơ-đốc Phục Lâmmà nhóm lại vào ngày
thứ bảy, đây là về điều gì?

…Đây là ngày sa-bát, Đây là nơi yên nghỉ để các ngươi
có thể để kẻ mệt nhọc được yên nghỉ;…

148 Đức Chúa Trời ôi, xin ban cho chúng con những người đàn
ôngdũng cảmđểđứng trong cổng vớiĐiềuđó, và làmchứngNó!

…Đây là nơi yên nghỉ để cácngươi có thể để kẻmệt nhọc
được yên nghỉ;…này là lúc mát mẻ: thế mà họ lại chẳng
chịu nghe.

149 Đó là phần đáng buồn, họ sẽ không nghe Nó. Họ đã lắc đầu,
và nhạo báng và đemra làm trò cười, và cứ tiếp tục như thế.
150 Nhưng Ê-sai đã nói tiên tri, và nói rằng, “Sẽ ứng nghiệm
rằng Ngài sẽ sai Thánh Linh Ngài xuống, và Nó sẽ là mão triều
thiên vinh hiển cho Hội thánh, và sứcmạnh cho kẻ đứng nơi cửa
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thành.” Làm sao chúng ta sẽ biết đó là Thánh Linh? Phán, “Vậy
nên, vớimôimiệng cà lăm và với những lưỡi khác Ta sẽ phán với
dân này, và đây là nơi yên nghỉ và lúcmátmẻ.”
151 Nhưng, vì tất cả điều Này, họ đã muốn có những tổ chức của
họ và những giáo phái của họ. Và họ đã tiếp tục sau khi những
bàn tiệc nôn mửa và thế gian của họ, và bị pha lộn trong các thú
vui của những việc thuộc về thế gian. Họ không được tái sanh.
Họ quay bỏ những Lẽ thật, và đi theo những việc của thế gian;
và làm một sự gớm ghiếc ô uế cho nhà của Chúa, nơi đó họ đã
nhảy nhót và tiệc tùng, và tán tỉnh; và phụ nữmặc y phục không
đứng đắn và quần soóc, và cắt tóc của họ, và dùng đồ trang điểm;
cùng hết thảy những việc vớ vẩn như thế, như Kinh Thánh đã
nói tiên tri!
152 Ê-sai đã nói họ sẽ làm điều đó. Ê-sai, chương thứ 5 và 6. Hãy
đọc Nó, làm sao mà người đã nói rằng những người đàn bà sẽ
làm điều đó trong những ngày sau rốt. Những lời chứng của Đức
Chúa Trời là đúng. Người ta đã tin vào sự hư không của thế gian,
thay vì tin vào quyềnnăng củaĐức ChúaTrời, để cứuhọ. Bấy giờ,
đó là bảymươi lăm năm sau Giô-ên.
153 Ba mươi năm sau sự giáng sanh của Chúa Jêsus. Tôi đã có
nhiều vị tiên tri khác đã viết xuống ở đây. Nhưng ba mươi năm
sau khi Chúa Jêsus sanh ra, có một hoàng tử ở giữa các đấng tiên
tri, (ồ, chao ôi) GiăngBáp-tít! Tất cảmọi người đềubiết ông làmột
tiên tri từ Đức Chúa Trời, người dọn đường về sự đến của Đấng
Christ.Màđược tiên đoán lầnnữa, trongnhữngngày sau rốt!
154 Chúa Jêsus phán, “Các ngươi đã đi ra xem chi, một cây sậy
bị rung với chiều gió, giáo phái nào quay người theo hướng này
hay hướng kia chăng? Không phải là Giăng!” Phán, “Các ngươi
còn đi xem gì, xem một người ăn mặc tốt đẹp nào đó với hầu
như một nhà tâm lý nào đó đi với người, để giữ áo quần của
người đó chỉ như thế này thế kia, và bảo người phải mặc như thế
nào chăng?” Và Ngài phán, “Họ hôn những đứa bé và ở lại trong
đền đài các vua, và nói về những trường công lập, và vân vân;
người đó không phải là chiến binh, người đó không ở trong hàng
ngũ tiên phong, người đó không biết cầmGươmhai lưỡi như thế
nào. Đấy, họ là loại người hành động như thế. Nhưng các ngươi
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đã thấy gì, một đấng tiên tri chăng?” Ngài phán, “Bây giờ, Ta nói,
còn quan trọng hơnmột tiên tri nữa!”
155 Hãynghe hoàng tử vĩ đại này, đang đến vớimộtmảnh da cừu
quấn quanhmình, đang sống ngoài các bầy súc vật trong những
cánh rừng. Halêlugia! Không có kinh nghiệm trường thần học
đằng sau ông; nhưng một kinh nghiệm mà ông đã nói chuyện
với Đức Chúa Trời, và được sanh ra vì mục đích để làm điều đó.
Lời nói rằng người sẽ đến. Vâng, thưa quý vị. Bước ra bờ sông
Giô-đanh, với đôi chân đầy bùn, nói, “Đừng nghĩ rằng, hỡi các
ngươi là người Pha-ri-si mà nói rằng ‘chúng tôi có Áp-ra-ham là
Tổ tiên chúng tôi,’ vì Ta nói cho các ngươi, Đức Chúa Trời có thể
khiến những đá này sanh ra con cái cho Áp-ra-ham.”
156 Hoàng tử ấy trong những vị tiên tri, người mà đã có đặc ân
giới thiệu Đấng Mê-si và đã thấy dấu hiệu của Đấng Mê-si và đã
nhận biết điều đó, khi Ánh Sáng ấy từ Thiên đàng giáng xuống và
ngự trên Ngài, là một lời chứng của nó! Người đã nói gì về điều
đó?Đây là lời người, tiên tri đó nói nhưmột lời chứng.

Ta thật lấy nướcmà làmphép báp-têm cho các ngươi ăn
năn: song đấng đến sau ta là đấng có quyền phép hơn ta,
ta không đáng cởi giày của Ngài: Đấng đó sẽ làm phép
báp-têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh, và bằng
lửa:

Và tay Ngài sẽ cầm nia, và Ngài sẽ sảy thật sạch sân lúa
mình, và sẽ chứa lúa mình vào kho; nhưng… đốt rơm rạ
trong lửa chẳng hề tắt.

157 Người đã nói tiên tri rằng sẽ đến lúc Chứng cớ đến vì Hội
thánh, Đức Thánh Linh! “Ta thật đã làm phép báp-têm cho các
ngươi bằng nước; đó là sứ mệnh của ta. Ta sẽ làm phép báp-
têm cho các ngươi bằng nước, để các ngươi ăn năn.” Halêlugia!
“Nhưng có Đấng sắp đến sau ta! Ta làm chứng này bằng nước,
nhưng có một Đấng sắp đến, sẽ gởi xuống điều gì đó vĩ đại hơn.
Ngài sẽ ban cho Chứng cớ khác; không phải bằng nước, nhưng
bằng Thánh Linh! Ngài sẽ làm phép báp-têm cho các ngươi bằng
Đức Thánh Linh và Lửa.” Halêlugia! Chứng cớ của Đức Chúa
Trời, Ngài sẽ lấy hết thảy quyền thành viên giáo hội khỏi các
ngươi! “Ngài sẽ ban cho các ngươi chứng cớ thật, vì Ngài sẽ làm
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phép báp-têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và Lửa. Và
cái nia của Ngài ở trong tay Ngài. Cái búa được đặt ở gốc cây; và
hễ cây nào không sanh trái tốt, sẽ bị đốn và quăng vào lửa. Vậy,
hãy ăn năn đi, hãy sẵn sàng, vì giờ đã gần rồi.” Hoàng tử vĩ đại
đó, thật làmột vị tiên tri vĩ đại biết bao!
158 Ba năm sau, sau khi người đã nói tiên tri, Jêsus Chúa chúng
ta đã hoàn thành chức vụ của Ngài, chức vụ của Ngài trên đất.
Phán, “Ta đi là ích lợi cho các ngươi. Vì, nếu Ta không đi, Đức
Thánh Linh sẽ không đến. Nhưng Ta sẽ sai Ngài đến. Còn ít lâu…
Và các ngươimuốnbiết Ngài là Ai. Còn ít lâu, và thế gian sẽ chẳng
thấy Ta nữa; tuy nhiên các ngươi sẽ thấy Ta, vì Ta sẽ ở cùng các
ngươi, ở ngay trong các ngươi, cho đến khi tận thế.”
159 Trong Lu-ca 24:49, ở cuối cùng chức vụ của Ngài, khi chức
vụ trên đất của Ngài đã hoàn tất, Ngài phán, trong Lu-ca 24:49,
“Hãy giữ, Ta ban cho các ngươi lời hứa mà những lời làm chứng
này đã nói. Ta ban lời hứa mà Ê-sai đã nói đến. Ta ban lời hứa
mà Giô-ên đã nói đến. Ta ban lời hứa mà hết thảy các đấng tiên
tri, mà Cha đã tỏ ra qua các đấng tiên tri ấy, Ta ban lời hứa của
Cha Ta cùng các ngươi.”

…hãy giữ,Ta sẽ ban cho các ngươi điều ChaTahứa cùng
các ngươi: nhưng hãy đợi trong thành Giê-ru-sa-lem…
Hãy ngưng sự giảng dạy của các ngươi, hãy ngưng hát,
đừng làm điều gì khác nhưng hãy đi lên đó đến thành
Giê-ru-sa-lem, và chờ đợi cho đến khi các ngươimặc lấy
quyền phép từ trên cao.

160 Loại lời chứng đã có nó sẽ là gì? “Hãy đợi trong thành Giê-
ru-sa-lem cho đến khi các ngươi hoàn thành hai mươi năm ở
trường trung học hay thần học viện”? “Hãy đợi cho đến khi anh
em nhận được bằng Cử nhân Văn chương của mình”? “Hãy đợi
cho đến khi anh em học để—để nói bằng những thứ tiếng khác,
để, nếu Ngài tình cờ kêu gọi anh em đi vào những cánh đồng
truyền giáo, anh emcó thể nói bằngnhững thứ tiếng đó”?Không,
điều đó không phải.
161 Cứ để cho Quyền phép từ trên Cao đến, nó sẽ tự lo liệu khi
Nó đến. “Các ngươi hãy đợi cho đến khi các ngươimặc lấy Quyền
phép.” Ôi Đức Chúa Trời, tại sao người ta không thể thấy điều đó?
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Nó là không phải là sự gia nhập giáo hội. Nó là sự chờ đợi Quyền
phép! “Hãy đợi cho đến khi các ngươi mặc lấy, với Quyền phép
từ trên Cao, vì Ta sẽ sai Ngài đến. Ngài là lời hứa của Đức Chúa
Trời, và Ta sẽ sai Ngài đến. Ta sẽ làm chứng! Ngài, khi Ngài đến,
Ngài sẽ làm chứng! Vì, Ngài sẽ không nói về chính Ngài, nhưng
Ngài sẽ nói về Ta.” A-men.

162 Hãy xem những gì Ngài sẽ làm. “Ngài sẽ mang những điều
này mà Ta đã dạy cho các ngươi.” Không phải là điều thần học
nào đó. Điều gì? “Ngài sẽmang đến những điều nàymàTa đã dạy
cho các ngươi, để các ngươi nhớ, rằng chúng là những Lời của
Đức Chúa Trời. Các ngươi sẽ quên hầu như tất cả những kinh
nghiệm thần học của các ngươi. Các ngươi sẽ nhận lấy những
điều này, là những Lời mà ta đã dạy cho các ngươi. Ngài sẽ mang
chúng đến để tưởng nhớ. Và, Ngài sẽ làmmột điều khác, Ngài sẽ
chỉ cho các ngươi những việc mà sẽ đến.” Đó là Lời chứng thật.
Đó là Lời chứng thật của Đức Chúa Trời. “Ngài sẽ mang Phúc âm
trở lại với các ngươi, Đức ThánhLinh này!Mặc dùNó có thể bị bỏ
rơi trong khoảng hai ngàn năm, có lẽ họ có thể để Nó dưới chân
họ, trên những thần học của con người làm ra; nhưng khi Ngài
đến, Ngài sẽ mang các ngươi trở lại với Nó. Không chỉ thế thôi,
nhưng Ngài sẽ bảo cho các ngươi những việc mà sẽ đến. Ngài sẽ
phán qua các ngươi, bằng môi miệng nói lắp và tiếng khác. Hết
thảy những điều này Ngài sẽ làm. Mọi việc mà Đức Chúa Trời đã
hứa, Ngài sẽ làmnó. Ta có…Ta sẽ banđến lời hứa của Cha.”

163 Tại lễ Ngũ Tuần, khi Ngài đến, họ đã nói gì? Họ nói, “Chúng
ta là những chứng nhân của Ngài. Chúng ta là những người làm
chứng rằng những điều này mà đã được nói về đã ứng nghiệm.”
Ồ, chao ôi! Điều đó làm tôi cảm thấy tin kính. Đứng lên đó, họ
nói, “Chúng ta là những chứng nhân của Ngài. Chúng ta không
có bằng cấp.” Họ là gì? Những người cải đạo, một số họ là những
người Do Thái, nổi tiếng, cứng nhắc và nghi thức, tất cả điều đó
đã được lấy đi khỏi họ!

164 Hãy nhìn xem Si-môn Phi-e-rơ tự lập đó, cách mà ông suy
nghĩ ông đã quá cứng nhắc thế nào. Ông sẽ không ăn bất cứ vật
gì không tinh sạch.
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165 Thế còn Phao-lô tự làm nên đó, bách hại các hội thánh khắp
nơi thì sao! Điều gì đã xảy ra khi người gặp Đấng ấy, Đức Thánh
Linh đó, trên con đường đến thành Đa-mách ngày ấy? Đã đứng
trước Phê-tu và nói, “Tôi không điên. Nhưng theo cách mà bị gọi
là dị giáo, đó là cách mà tôi thờ phượng Đức Chúa Trời của tổ
phụ của chúng ta.”

166 Họ nói, “Chúng ta là—chúng ta là những chứng nhân của
Ngài.” Bây giờ, có ba lời chứng rõ ràng vàongày lễNgũTuần.

167 Trước tiên, Lời của những vị tiên tri kia, rằng Đức Chúa Trời
sẽ đổ Thánh Linh Ngài trong những ngày sau rốt trên dân sự.
Lời chứng mà các vị tiên tri đã có, là Lời của Đức Chúa Trời, Nó
đã được làm trọn. Đó là một chứng cớ, sứ điệp của vị tiên tri đã
được ứng nghiệm! “Ta sẽ đổ Thần Ta trên mọi loài xác thịt. Họ
sẽ có những môi nói lắp, và những lưỡi khác mà Ta sẽ dùng họ
để nói cho dân này.” Chính là thế. Họ không thể chối bỏ nó. Thế
thì, có ba lời chứng. Đó là một, mà Lời của các đấng tiên tri đã
được ứng nghiệm.

168 Lời chứng khác, là dân sự. Họ đang làm chứng, “Điều gì đó
đã xảy ra!”

169 “Tôi đã trốn ở trong phòng đó. Tôi đã quá rụt rè. Tôi đã xấu
hổ. Tôi—tôi—tôi biết rằng Ngài đã được cất đi, và tôi—tôi xấu hổ
về hết thảy nhóm đáng tôn quý vĩ đại này quanh đây. Tôi đã xấu
hổ về họ. Tôi đã hổ thẹn rằng mình sẽ, có lẽ, tôi đã không muốn
nói điều nào về nó, bởi vì tôi đã sợ rằng tôi có thể bắt đầu một
điều gì đó đầy cảm xúc, khác.”

170 Đó là vấn đề với những giáo hội tự lập ra ngày nay. Họ sợ
rằng người ta sẽ dấy lên quá nhiều sự xáo trộn. Họ sợ rằng họ
sẽ làm điều gì đó không đúng. Ồ, anh em, người tự lập, tự thỏa
mãn! Những gì chúng ta cần là một lễ ngũ tuần! Những gì chúng
ta cần làmột sự đổ đầy,một sự đến củaĐức ThánhLinh!

171 Họ nói, “Chúng ta là những chứng nhân của Ngài, bởi vì
chúng ta được đổ đầy với Điều đó!” Phi-e-rơ nói, “Hỡi các người
Giu-đa, và các ngươi ở tại thành Giê-ru-sa-lem, hãy biết rõ điều
này với các ngươi. Những người này chẳng phải say như các
ngươi ngờ đâu, vì bây giờ mới là giờ thứ ba trong ngày. Nhưng
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đây là Điều mà đấng tiên tri Giô-ên đã nói về, ‘Đức Chúa Trời
phán, Sẽ xảy ra trong những ngày sau rốt, Ta sẽ đổ Thần Ta trên
mọi xác thịt.’ Chúng ta đang làm chứng rằng Lời của các đấng
tiên tri là thật, bởi vì chúng ta đang được đầy dẫy lúc này!” Ồ,
chao ôi!

172 Đó là những gì chúng ta cần. Đó là những gì hội thánh cần.
Đó là những gì những người này, một trăm bảymươi triệu người
xưng nhận là Cơ-đốc nhân trên khắp thế giới, cần, là một lễ
ngũ tuần khác! Không trở về và nghiên cứu hai mươi lăm năm;
nhưng một sự đầy dẫy của Đức Thánh Linh, một chứng cớ bên
trong của bạn, làm chứng về sự phục sinh của Đấng Christ, và
đối với Lời của Đức Chúa Trời. “Sứ đồ Giăng ở trên Đảo Bát-mô,
vì Lời Đức Chúa Trời, làm chứng về Lời Đức Chúa Trời.”

173 Đó là Lời của các vị tiên tri đã ứng nghiệm. Đó là những con
người đang làm chứng. Và đó là Chính Đức Thánh Linh! Có ba
trong số họ. Và Kinh Thánh nói, “Mọi lời sẽ được định, cứ lời khai
của ba người làm chứng.” Đúng thế.

Đó là Lời của các vị tiên tri đã ứng nghiệm.

174 Đó là dân sự, đã nói, “Điều gì đó đã xảy ra với tôi! Điều gì đó
đã xảy ra! Tôi không sợ nữa. Tôi không sợ chết. Tôi không sợ điều
gì cả. Điều gì đó đã xảy ra! Tôi đã quên hết thảy lý thuyết thần
học của tôi. Tôi quên hết thảy những truyền thống con người làm
ra của tôi. Điều gì đó đã xảy ra! Các anh hãy biết điều này, và lắng
nghe lời tôi nói, những người này không say!” Họ, họ đều mất đi
tất cả vẻ nghiêm trang củahọ. Họ chỉ say ThánhLinh! Chỉ…

175 Đó là những gì chúng ta cần. Đó là những gì chúng ta cần,
một nhóm người nhạy bén, có đầu óc lành mạnh để có thể bước
lên và đối diện với Đức Chúa Trời, và nói, “Chúa ôi, đừng làm con
là một thành viên của một giáo hội, nhưng làm con trở nên một
chứng nhân! Hãy đổ ra Thánh Linh Ngài trên con, và đầy dẫy
con. Hãy để con là chứng nhân của Ngài.” Đó là những gì chúng
ta cần. Đó là những gì giáo hội đang sa sút thiếu sót ngày nay. Nó
ở tình trạng xanh xao thiếu máu, là bởi vì nó đã chối bỏ Huyết
của Chúa Jêsus Christ.
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176 Đúng thế, Đức Thánh Linh đang làm chứng, chínhMình, nói,
“Nó là vậy!” Họ đã là thế. Và những con người đó đã không thể
chối bỏ Nó.

177 Những người này đã không chờ đợi vào trường học để tìm
bất cứ một nền giáo dục vĩ đại nào. Họ là những người dốt nát
và không có học, những người đánh cá và những dân quê. Họ là
những con người bình thường. Kinh Thánh nói, “Những người
dân thường nghe Chúa Jêsus, một cách vui mừng.” Không phải
người hạ lưu, không, khôngphải người nổi danh, nhưng, “Những
người dân thường nghe Ngài, một cách vui mừng.” Và đó là
những người dân thường, họ đã nghe Ngài, và họ nói, “Chúng
ta là những người làm chứng rằng chúng ta đã nhận lãnh Điều
gì đó; và chúng ta hầunhư, khôngbiết, tiếng của chínhmình.”

178 Nhưng những người kia đã nói, “Làm thế nào chúng ta
hiểu được họ? Hết thảy những người nói đó há chẳng phải là
những người Ga-li-lê sao?” Những người Ga-li-lê là một tầng
lớp của những người nghèo. Nói, “Làm sao chúng ta nghe họ
những người Ga-li-lê ai nấy đều nói tiếng của xứ chúng ta được
sanh đẻ?”

179 Làm chứng về Đức Thánh Linh, chứng thực rằng Lời của Đức
Chúa Trời đã được làm trọn! “Ta sẽ đổ Thần Ta trên mọi loài xác
thịt. Và Ta sẽ dùng môi cà lăm và những lưỡi khác để phán cùng
dân này, và đây là nơi yên nghỉ.” Chứng thực; một chứng cớ. Đây
là báo cáo về điều đó. Chắc chắn vậy.

Có ba lời chứng. Điều gì?

180 Lời của các đấng tiên tri, Lời Đức Chúa Trời. Bởi vì, những
vị tiên tri kia đã không nói lời của họ, nhưng đó là Lời của Đức
Chúa Trời nhưNgài đã đặt Nó trongmiệng họ.

181 Tôi đang ngồi ở đây giờ này nhìn vào một người Na Uy nhỏ
bé, đang chữa bệnh, bác sĩ, bác sĩ y khoa đang ngồi ở trên đây,
người đếnmọi con đường từ Na Uy, đến đây để được cầu nguyện
cho. Và đêm nọ, trong lúc chúng tôi đang ngồi với nhau để có
một cuộc phỏng vấn riêng, Đức Thánh Linh đã di chuyển vào
trong phòng.
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182 Anh ấy nói, “Tôi đang chờ đợi, Anh Branham, để thấy điều gì
sẽ được nói.”

183 Ở đó Đức Thánh Linh đi lui lại qua đời sống anh, hết thảy
những con đường ở phía sau cho đến khi điều gì đó đã xảy ra,
nói với anh về việc đó và những gì đã xảy ra, và tình trạng gì, hết
thảy về điều đó, và đã bảo cho anh điều đó. Đó là gì? Thánh Linh
của Đức Chúa Trời đang làm chứng!

184 Có lẽ có một người nhỏ bé khác, cũng đang ngồi ở đây, hội
thánh của Anh Palmer đã gởi lên. Hết thảy đều lộn xộn, và không
biết gì để làm, và anh ta hầu như suy sụp về điều gì đó. Một con
người nhỏ bé tốt bụng; tôi cho là anh ấy đã đi về nhà. Nhưng có…
anh ấy đã gởi người ấy đến đây. Anh Palmer đã viết cho tôi một
bức thư, và nói, “Anh Branham, tôi biết thật là lúc căng thẳng,”
hay điều gì như thế, “nhưng khi anh có thể có cơ hội, hãy gặp
anh ta, bởi vì anh ta là một anh em tốt.” Và—và hội thánh đã
gởi anh ấy lên. Anh ấy đã có buổi nói chuyện. Trong khi ngồi
ở đó, điều gì đó sâu sắc vĩ đại ở trong trí anh, trước khi anh có
một cơ hội nói bất cứ điều gì, Đức Thánh Linh đã đáp xuống và
nhận lấy, mang nó ra, đã chỉ cho anh thấy. Và anh ấy đã mừng
rỡ, và những giọt nước mắt lăn dài trên má. Tại sao? Đức Chúa
Trời đang chứng thực! Bằng cách gì, bằng William Branham à?
Không, thưa quý vị. Bằng Đức Thánh Linh! A-men. Đó là Lời
chứng của Đức Chúa Trời.

185 Cho phép tôi nói với anh em đôi điều khác. Tại sao đã…
Anh chàng nhỏ bé nầy đang ngồi ở trên đây, được gọi là
Higginbotham, một chấp sự trong hội thánh đã ở đây; đã phục
vụ hết nhiệmkỳ củamình, và bây giờ chỉ làmột thuộc viên trung
tín. Anh ấy đã đứng lên, sáng nay, nói tiếng lạ, tôi tin vậy, và nói
tiên tri. Tại sao Đức Thánh Linh đó, đã phán, vào buổi sáng này,
khi anh ấy đưa ra sự thông giải, “Ta đã xức dầu cho đầy tớ của Ta
để mang đến cho ngươi những điều mà ngươi nên biết”? Ồ, ồ, ồ!
Tại sao? Và tôi đã nghe anh ấy đang đứng ở đây, với đầu tôi cúi
xuống, những giọt nước mắt đang châm chích chảy xuống vào
tim tôi. Người đó đã không biết nữa, tôi chưa bao giờ nói một lời
với anh hay người nào khác, những gì mà tôi nói về, bởi vì tôi chỉ
đến với bục giảng. Và anh ấy ở đó, tiết lộ đề tài, và bảomọi người



LÀM CHỨNG VỀ LỜI CHỨNG THẬT 39

trật tự vì Điều đó. “Ta sẽ nói với các ngươi,” nói, “Ta đã sai người
đi đến nhiều quốc gia, tới nhiều dân tộc, cùng Sứ điệp này. Và
Ta sẽ phán cùng các ngươi, sáng nay. Hãy chú ý lắng nghe Nó,”
Ngài phán, “vì Ta đã xức dầu cho người và đã sai người đến.”
Ôi Đức Chúa Trời! Đó là gì? Đức Thánh Linh, Lời chứng thật của
Đức Chúa Trời. Đó là gì? Thượng Đế đã lập đền tạm trong con
người! Halêlugia!
186 Điều gì? Thưa Hội thánh, đó là lý do tôi không thể nhận phép
báp-têmbằngĐức ThánhLinh của sự la hét, bắt tay, haynói tiếng
lạ, hay là bất cứ cảm giác nào. Chúng đều được thôi, hiện nay.
Hiểu không? Chúng, những điều đó đối với họ được lắm, nhưng
ma quỷ có thể giảmạo điều đó như rất thật.
187 Nhưng Đức Thánh Linh là Thần tánh, Đức Chúa Trời lập đền
tạm trong con người! Điều đó còn trọng hơn là một cảm giác.
Điều đó trọng hơn là việc nói tiếng lạ. Điều đó còn trọng hơn
là la hét bằng Thánh Linh. Điều đó còn trọng hơn là sự khóc
lóc. Điều đó còn trọng hơn là việc gia nhập giáo hội. Đó chính là
Đức Chúa Trời hằng sống trong con người. Thần tánh, Chính Đức
Chúa Trời đã lập đền tạm trong lòng con người đó, khi người đó
có thể nói và nó thật sự giống như Đức Chúa Trời đang nói, đó là
Hội thánh của Đức Chúa Jêsus Christ. Đó là cách mà Hội thánh
sứ đồ đầu tiên đã đi tới.
188 Thật khác hẳn, những giáo hội ngày nay! Thật khác nhau
làm sao, đến nỗi chúng ta đã đi ra khỏi Nó, từ khi tổ chức giáo
phái bắt đầu, khoảng thế kỷ thứ hai sau Đấng Christ, trong giáo
hội Công giáo ban đầu, làm nên tổ chức, và dạy dỗ triết lý của
con người.
189 Ngày nay, có nhiều người, chúng ta là những người làm
tốt. Chúng ta gia nhập giáo hội. Hãy lắng nghe tôi. Ở đây là
điều mà Anh Higginbotham đã nói về sáng nay; không phải
Higginbotham, nhưng Đức Thánh Linh đã phán qua anh ấy.
Chúng ta làmột dân làm tốt. Chúng ta gia nhập giáo hội, và chúng
ta muốn là rất đáng yêu và rất dễ mến. Hiểu không? Chúng ta
thật sự không muốn làm tổn thương tình cảm của bất cứ ai, dĩ
nhiên là không. Chúng ta muốn là một Cơ-đốc nhân đáng yêu
nhưvậy. Chúng tamuốn—chúng tamuốn chế tạoĐấngChrist.
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190 Đấng Christ không được tạo ra! Halêlugia! Ồ, nếu tôi chỉ có
thể lấy một số Lời mà Đức Chúa Trời sẽ ban cho tôi, để anh em
sẽ thấy tôi muốn nói gì.
191 Một con chiên không được yêu cầu để mang lông chiên. Nó
không được yêu cầu để tạo ra một số lông năm nay. Nếu nó là
chiên, thì nó sẽ có lông bởi vì nó làmột con chiên. Nó không phải
nói, “Ồ, bây giờ tôi—tôi thì—tôi thì…Tôi tin mình là con chiên, vì
vậy tốt hơn tôi nên làm gấp quanh đây, tôi phải có được một ít
lông cho chủ.” Nó không phải lo lắng về điều đó. Bao lâu mà nó
còn là một con chiên, nó sẽ mang lông chiên. Nó không phải làm
ra để có bộ lông đó.
192 Vậy thì, anh em không phải chế tạo ra lòng tin kính do tự tay
con người làm ra, và, “Tôi, tôi đã có…Tôi, bây giờ tôi sẽ không
làm điều này, tôi biết mình là một Cơ-đốc nhân.” Ồ, hỡi anh em,
đang cố gắng để tự cứu nó một mình, bằng những nỗ lực chính
con người của nó! Tuy nhiên, chân thành.
193 Vấn đề là, là những bục giảng yếu đuối, những trường lớp
yếu đuối, những thần học viện yếu đuối. Đó là vấn đề, sự dạy dỗ
thuyết thần học của con người! Họ cho…Anh em nói, ngày nay,
sứcmạnh củamột Cơ-đốc nhân, họ chỉ…

“Bạn có phải là Cơ-đốc nhân không?”

“Ồ, tôi là tín đồ Giám Lý.”

“Bạn có phải là Cơ-đốc nhân không?”

“Ồ, tôi—tôi—tôi là tín đồ Báp-tít.”

Vậy thì, đó là sứcmạnh của Cơ-đốc giáo.
194 Thật khác nhau biết bao! Halêlugia! Khác nhau biết bao từ
Hội thánh đầu tiên đó! Họ đã không có những điều này để nói.
Nhưng họ đã được đầy dẫy với một Năng lực, một Quyền năng
của Đức Thánh Linh, mà đã cho họ được tự do khỏi tội lỗi và sự
chết. Họ không phải là chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Họ đã có tình
yêu của Đức Chúa Trời đốt cháy trong lòng họ, mà đã đưa họ đến
với sự chết.
195 Becky, con gái của tôi, đã đọc cho tôi nghe quyển,Những Đấu
Sĩ, đêm nọ. Nó nói, “Hãy nghe điều này, bố.” Và tôi không thể vào
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lúc này, tôi xin lỗi, tôi không thể nhớ cái tên đó. Nhưng một—
một Cơ-đốc nhân trẻ đã bị ném ra, như một đấu sĩ, để chiến đấu
ở đấu trường Rô-ma.

Tôi đã đứng trong đấu trường đó, cầu nguyện. Những bức
tường cổ đang ngã xuống.

196 Và khi người tamuốnngồi ở đó, và người ta—người ta thật sự
thích thấy họ. Họ phải giết lẫn nhau. Đức Chúa Trời phán…Trong
những ngày xưa, họ—họ chỉ gặp nhau và giết nhau, và chính là
thế. Đức Chúa Trời chống lại điều đó.

197 Vàmột trong chính…một trong—một trong chính những dấu
hiệu đầu tiên của Cơ-đốc giáo, là từ chối giết người. Đúng thế. Và
anh em có thể giết người nhiều cách hơn là chỉ đâm người đó
với một con dao; nói ngược lại tính cách của người đó, anh em
có thể làm điều đó nhiều cách.

198 Nhưng đấu sĩ này, họ đã thả một con sư tử về phía người
đó. Và với sức lực và quyền năng của Đức Chúa Trời, người ấy
đã giết con sư tử bằng gươm của mình, một con dao. Người ta
vỗ tay; điều đó thì dũng cảm. Họ đứng lên. Họ đã thả ra một
con sư tử khác, và người đó giết nó bằng gươm của mình. Và rồi
họ thả một người đàn ông ngoại giáo Phi châu, da đen, cao, to,
phi thường vào. Và Cơ-đốc nhân này phải đấu với người đó, mà
anh không muốn làm. Nhưng, trong chiến đấu, anh đã hạ gục
người—người Phi châu kia, lưỡi gươm của anh ở ngay trên con
người đó. Dĩ nhiên, người Phi châu nói, “Thưa ông, hãy giết tôi
nhanh lên, vậy tôi sẽ không đau khổ. Đừng hành hạ tôi. Hãy giết
tôi nhanh đi!”

199 Cơ-đốc nhân đã ném gươm của mình xuống, cởi áo giáp ra,
bước đến trước hoàng đế, và nói, “Thưa hoàng đế, tôi là một Cơ-
đốc nhân. Chúa tôi và Đấng Cứu Rỗi cấm chúng tôi lấy mạng
sống của người khác. Tôi sẽ lấy sự sống của con thú hoang dã,
nhưng không lấy đi sự sống của người anh em của tôi. Tôi từ
chối giết người.”

200 Hết thảy những người của hoàng đế Rô-ma, và vân vân, đã
đứng lên, và nói, “Ngươi muốn nói một đấu sĩ nô lệ sẽ không
vâng lệnh của thế lực Rô-ma?”
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201 Và họ gọi người đó đến, “Hãy nhảy lên, và lấy gươm đó và
giết hắn đi!” Người đó nhảy lên, và lấy thanh gươm của Cơ-đốc
nhân. Cơ-đốc nhân ấy, tay không, đưa hai tay mình ra. Và người
kia đâm người một nhát qua tim, bằng lưỡi gươm; ngay qua tim
của người, bằng một lưỡi gươm. Và khi đó, giữa tiếng ồng ộc
máu đang tuôn ra, và làm đầy buồng phổi, khi lưỡi gươm to lớn
kia đâm ngang qua phổi người, người tín đồ Đấng Christ nhỏ
bé ngã xuống trên hai đầu gối mình, và nói, “Chúa Jêsus ôi, xin
tiếp nhận linh hồn con.” Và chúng ta nói về sự đau khổ vì Đấng
Christ không? Lời chứng của chúng ta sẽ là gì, với những con
người như thế?

Ồ, đức tin của các tổ phụ chúng ta! vẫn đang
sống

Bất chấp ngục tù, lửa, và gươm.

202 Họ là những người, mà có ý nghĩa đối với cái chết để xưng
nhậnĐấng Christ. Họ đã là gì? Họ đã nhận lãnh Lời chứng. Họ đã
đầy dẫy Đức Thánh Linh. Những Cơ-đốc nhân đầu tiên họ không
sợ chết. Sau đó, Đế quốc Rô-ma đã thấy có điều gì đó về họ. Người
ta đã làm gì? Họ chính thức đưa Cơ-đốc giáo vào, tiến hành và
làm thànhmột giáo phái ra từ nó; và chỉ mang nó vàomột sự tin
theo, mà không nhìn nhận Lời chứng này.

203 Và đó là chỗ chúng ta có hiện nay, Luther, Báp-tít, Trưởng
Lão, và quá nhiều người Ngũ Tuần ngày nay, cái gọi là, chúng
ta đang đi xuống hành trình này mà không có sự nhận lãnh Lời
chứng của Đức Chúa Trời. Và Đức Thánh Linh là Lời chứng của
chúng ta. Vâng, thưa quý vị. Thật khác biết bao, các hội thánh
của thời đó!

204 Hội thánh ngày nay là, “Chỉ gia nhập giáo hội.” Như người
xưa thường nói, “Khi một người gia nhập giáo hội, người đómặc
một chiếc áo mới.” Đúng thế. Nhưng khi người ấy đầy dẫy Lời
chứng, họ mặc một con người mới trong chiếc áo khoác. Không
phải là chiếc áo khoác mới trên người đó; nó là một người mới
trong chiếc áo khoác đó! Những gì chúng ta cần ngày hôm nay là
nhiều người mới hơn trong chiếc áo khoác! Đó là chiếc áo thầy
tu, tôi đangnói về. Vâng, chúng ta cầnnó khác hẳn. Lúc đầu…
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205 Giáo hội ngày nay đang cố gắng tự cứu lấymình, bằng những
việc lành của riêngmình. “Ồ, tôi làmột Cơ-đốc nhân, tôi phải thật
sự đáng yêu. Tôi phải làm điều này.”
206 Nhưng hội thánh đầu tiên đó, họ đã làm gì? Chờ đợi. Không
cố gắng tự thay đổi chính họ, nhưng chờ đợi Chính Đức Chúa
Trời đến và thay đổi họ, từ những người Pha-ri-si, thành những
chứng nhân.
207 Và những gì chúng ta cần ngày hôm nay là một sự chờ đợi
nữa về Đức Thánh Linh, Chứng cớ của Đức Chúa Trời, đến thay
đổi chúng ta từmột đámngười Pha-ri-si, lạnh lùng và cứng nhắc,
trở nên những chứng nhân về sự sống lại của Chúa Cứu Thế
Jêsus. Halêlugia! Đức Thánh Linh không phải là một cái vỏ trống
rỗng, một nơi mà người ta đi và…
208 Và đúng hơn, hội thánh không phải là một cái vỏ trống rỗng,
một chỗ để người ta đi đến, và một phòng sảnh lớn cổ xưa, một
tòa nhà, hay là một cái gì khác, đáng giá một trăm triệu đô-la,
hay là điều gì khác. Và chúng ta đang tiêu hết thảy tiền chúng
ta vào những việc như vậy, đặt vào hàng triệu và hàng triệu và
hàng triệu đô-la. Về phương diện tài chánh, hội thánh ngày nay
tốt hơn, nó đã từng có trước đây. Nhưng, chúng ta mua những
tòa nhà. Và tôi thấy ở đây một tổ chức lớn đang đặt vào sáu triệu
đô la, ở một nơi, trên Missouri đây. Chỗ mà họ, suốt thời gian…
và chúng ta nói, “Sự Đến của Chúa đã gần,” một phong trào Ngũ
Tuần. Những người khác là…những người Ngũ Tuần, đang đi ra
phía bên đường phố, và những việc giống như thế, và họ đang
cố gắng xây dựng những tòa nhà lớn nhất, và kiếm những thầy
giảng có học vấn tốt nhất họ có thể đưa vào trong đó.
209 Vàhọđang đi ra khỏimọi sự đầydẫyĐứcThánhLinh, ra khỏi
sự chữa lànhThiêng liêng, ra khỏiĐứcThánhLinh,Quyềnnăng!
210 Và hết thảy chúng ta đang làm bây giờ là cố gắng đua tranh
với những người Giám Lý. Và bây giờ đã gia nhập những giáo
hội liên hiệp lớn này, và vân vân, hoàn toàn chối bỏ chỗ đứng
phúc âm của chúng ta, bởi vì chúng ta đã lập thành tổ chức, liên
kết. Bây giờ họ thuộc về Hội đồng các Giáo hội. Thật là xấu hổ!
Thật là một sự nhục nhã, vì một việc như vậy! Đáng thương hại
thay, với những cơ hội của một thế gian đang hấp hối, với chủ
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nghĩa cộng sản đang ăn sạch nó! Và chủ nghĩa cộng sản được
hình thành bởi vì tình trạng yếu đuối của Cơ-đốc giáo; đúng thế,
cái gọi là Cơ-đốc giáo.

211 Thật là một cơ hội cho Hội thánh của Đức Chúa Trời hằng
sống có ngày hôm nay, để đứng dậy trên đôi chân của nó, với
một chứng cớ của phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh, và làm
rung chuyển thế giới này!

212 Trong Kinh Thánh, Giê-rê-mi, chương thứ 42, người ta đã có
thời giống như họ có lúc này. Họ đã sợ rằng vua Ba-by-lôn đến
đem họ đi. Và hết thảy những nhân vật nổi tiếng, và những quan
chức lớn cùng mọi thứ, họ đã không tin những vị tiên tri của
mình. Họ chỉ muốn nói họ đã làm điều đó, là ngoan đạo. Vì thế
họ gọi tiên tri Giê-rê-mi đến, và họ nghĩ ông là một người điên.
Đưa ông ra ngoài đồng vắng ở đó, có lẽ với một tấm chăn quấn
trên người, và tóc phủ trên mặt, ăn thảo mộc, cùng bất cứ cái gì
ông có thể kiếm được trong đồng vắng, để ăn. Đến gần, và nói,
“Thưa tiên tri, xin hãy tìm ý chỉ của Chúa, cho chúng tôi.” Nói,
“Nói cho chúng tôi biết chúng tôi sẽ làm gì. Và chúng tôi sẽ vâng
theo Chúa, dù điều lành hay điều dữ.”

Người đáp, “Ta sẽ tìmkiếmChúa cho các ngươi, vậy.”

213 Người đi ra, đã đi được mười ngày trước khi Chúa phán với
người. Rồi trở lại, và gọi hết thảy họ đến với nhau, và nói rằng,
“Ta đã có CHÚAPHÁNNHƯVẬY.” Nói, “Hãy nghe, hỡi các ngươi!”
Halêlugia! “Rằng các ngươi sợ vua Ba-by-lôn,” giống như chúng
ta sợ nước Nga. Nói, “Hết thảy các ngươi đang sẵn sàng để chạy
xuống xứÊ-díp-tô, bởi vì các ngươi biết người ấy đang đến.”

214 Và chúng ta đang chạy trốn từ thành phố này đến thành phố
khác, đang cố tránh bom nguyên tử, và xây dựng những nơi ẩn
núp vàmọi thứ khác. Ích lợi gì để làm điều đó? Hãy giũ sạch vấn
đề tội lỗi!

215 Giê-rê-mi nói, “Nếu các ngươi quay lại với Đức Chúa Trời,
dâng lòng mình cho Đức Chúa Trời, quay lòng các ngươi trở lại,
và giữ các Điều rănNgài cùng hết thảy luật lệ Ngài, và làmnhững
điều này đúng, thế thì đừng sợ vua của Ba-by-lôn.”
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216 Anh embiết người ta đã nói gì khi họ nghe lời—lời chứng của
Đức Chúa Trời không? Họ nói, “Ngươi nói tiên tri giả dối. Chúng
ta sẽ đi sang nước Ê-díp tô.”

217 Khi họ xuống đó, Giê-rê-mi đến và lấy hai hòn đá, và đặt
chúng trong hố đất sét, nói, “Tôi tớ Ta, Vua Nê-bu-cát-nết-sa, sẽ
đến ngay dưới đây. Người sẽ chiếm lấy nó, dù thế nào đi nữa! Các
ngươi sẽ chết bởi gươm, dù thế nào đi nữa.”

218 Hỡi anh em, không có cách nào trong những ngày này, chút
nào, để trốn thoát sự nguyền rủa đang chờ đợi những người
này; ngoài sự ăn năn điển hình thuở xưa, Đức Thánh Linh đã
ban đến.

219 Tôi không có điều gì chống lại anh em mình. Và tôi đang
nói về chính mình, nhưng, chúng ta là những nhà truyền bá
phúc âm. Billy Graham, một nhà truyền bá phúc âm vĩ đại; Oral
Roberts, một nhà truyền bá phúc âm vĩ đại. Họ là những con
người vĩ đại. Chúng ta đánh giá cao họ.

220 Nhưng, chúng ta không cần những nhà truyền bá phúc âm.
Đó là gì? Đang tổ chức chính trị, lấy những người Giám Lý và
Báp-tít và hết thảy những nhóm Ngũ Tuần với nhau, để hợp tác
và tỏ cho thấy chúng ta có thể lớn như thế nào, và chúng ta có
thể thực hiện bao nhiêu. Chúng ta không cần điều đó.

221 Chúng ta cầnmột sự chờ đợi Đức Chúa Trời, cho đến khi Đức
Thánh Linh đến với Quyền phép của sự giải cứu. Chúng ta cần
những chiến sĩ cứu thế, không phải những nhà truyền bá phúc
âm. Chúng ta cần sự cứu chuộc. “Chúng ta có thể chiếm núi này!
Núi đó trước chúng ta là ai, hỡi Xô-rô-ba-bên? ‘Nó sẽ trở nên
giống như đồng bằng,’ Đức Chúa Trời phán. ‘Hãy ở lại trong xứ!’”
Đúng thế.

222 Những gì chúng ta cần ngày hôm nay là (không phải là một
sự phục hưng) một sự bùng nổ về sự cứu rỗi, giống như trong
những ngày phục hưng của xứWelsh! Khi đó những người trong
các cửa tiệm quì xuống xưng tội, khóc lóc, những tiệm bán rượu
bất hợp pháp và những nơi vui chơi đóng cửa, và đi đến khóc
lóc và cầu nguyện, đó là những gì chúng ta cần ngày hôm nay.
Không nhóm họp một trăm năm mươi ngàn người, như họ đã
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làm ngày nọ, một số người trong họ nói “chào Ma-ri,” và người
khác nói điều gì khác, một lời cầu nguyện ngắn; và đi ra và có
một chầu rượu xã giao, rồi trở về. Đó không phải làmột ngày cầu
nguyện. Chúng ta cần một ngày khóc lóc và tang chế, và chờ đợi
cho đến khi Đức Chúa Trời ban Đức Thánh Linh, Lời chứng của
Ngài! Không phải là cái vỏ trống rỗng, không phải một giáo phái
trống rỗng; nhưngThượngĐếđã lập đền tạm trong conngười!
223 Chúa Jêsus phán, trong Mác 16, rằng Đức Thánh Linh, khi
Ngài đến, Ngài sẽ minh chứng trong mọi thế hệ kế tiếp, cho đến
kết cuộc. Ngài phán, “Những dấu hiệu này! Hãy đi khắp thế gian
và giảng Phúc âm cho mọi người; những dấu hiệu này sẽ đi theo
những kẻ nào tin, nhơn Danh Ta họ sẽ đuổi các quỷ.” Lời Chứng
này sẽ kéo dài bao lâu? Cho tới khi tận thế! Bao lâu? Mọi thế hệ!
“Nhơn Danh Ta họ sẽ đuổi quỷ. Họ sẽ nói tiếng lạ. Nếu họ bắt
rắn, hay uống vật chi độc, cũng chẳng hại gì. Nếu họ đặt tay trên
kẻ đau, thì kẻ đau sẽ lành.” Chúa Jêsus đã phán rằng Đức Thánh
Linh mà Ngài sẽ ban xuống sẽ là Lời chứng, cho đến cuối cùng
của thời đại, mọi thế hệ sau này.
224 Hiện nay, là điều mà Ngài đã phán đó, chúng ta là những
chứng nhân của Ngài! A-men. Để kết thúc, lắng nghe kỹ, hãy
dùng hết sự hiểu biết của mình bây giờ và lắng nghe khi tôi kết
luận. Chúng ta là những chứng nhân của Ngài, là người đã tiếp
nhận Thánh Linh Ngài.
225 Lời Ngài làm chứng, “Trong những ngày sau rốt, rằng, sẽ có
một sự sa ngã, và sẽ đến một thời đại hội thánh không có quyền
năng, hình thức, nguội lạnh.” Đó là những gì chúng ta đang sống
trong. Một hội thánh mà không có quyền năng, “Giữ hình thức
của sự tin kính, nhưng chối bỏ Quyền phép của sự tin kính đó,
những kẻ thể ấy hãy lánh xa đi!” Ngài ban cho dấu hiệu, rằng,
“Sẽ có lúc mà một người ngồi trong đền thờ của Đức Chúa Trời,
tự cho mình là Đức Chúa Trời. Ngài sẽ đến, cai trị các dân tộc.”
Thật tuyệt vời biết bao, hết thảy những điều này! Lời của Đức
Chúa Trời tuyệt vời biết bao!
226 Làm sao vua Nê-bu-cát-nết-sa, trở lại ở đó khi vua đãmơ giấc
mơ ấy, và Đa-ni-ên đã thông giải điều đó cho ông; làm sao những
vương quốc ấy,mỗimột người, từ người Ba-by-lôn, cho tới những
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người Mê-đi Ba-tư, cho tới người Hy Lạp, và cho tới Rô-ma; thật
đúng họ đã sa ngã, hoàn toàn chính xác ngày giờ, thời gian, và
chính xác đường lối Đức Chúa Trời đã phánnó sẽ xảy ra.
227 Lời Đức Chúa Trời là một lời chứng thật! Và Lời Đức Chúa
Trời phán, “Trong những ngày sau rốt sẽ có những lúc nguy
hiểm, và lòng con người sẽ trở nên yếu đuối vì sợ hãi, và bối
rối về thời giờ, và tai họa giữa các nước. Và sẽ có sự bỏ đạo trong
Hội thánh. Và nhiều người sẽ nổi dậy, và tỏ cho thấy chính họ
là những người có quyền cao chức trọng và vân vân, và quyền
phép sẽ—sẽ rời bỏ Hội thánh; và có sự bề ngoài giữ sự tin kính,
mà chối bỏ Quyền phép thật của Đức Chúa Trời.” Sự gia nhập
giáo hội! Ngài đã phán về giáo hội sẽ đi vào tình trạng đó.
228 Chúng ta là lời chứng rằng Lời Đức Chúa Trời được ứng
nghiệm. Hội thánh ở trong đó, mọi tổ chức ở trong cùng tình
trạng đó ngay lúc này. Tôi có thể…Tôi sẽ thách thức bất cứ người
nào chỉ cho tôi tổ chức nào đang nóng cháy vì Đức Chúa Trời,
được đầy dẫy Đức Thánh Linh, với những dấu hiệu đi theo họ.
Hãy đứng lên và nói cho tôi một, tổ chức nào! Không có chuyện
như vậy. Nó không có trên những trang giấy. Đúng thế. Hết thảy
họ đều không có quyền năng và chết. Hãy hiểu điều đó!
229 Nhưng Ngài cũng đã nói tiên tri sẽ có một Hội thánh thật
trong ngày đó, một bầy nhỏ, một dân sót lại. Ngài đã phán sẽ
có, và sẽ có. “Sẽ có một dân biết Đức Chúa Trời của họ,” đấng
tiên tri đã nói, “sẽ làm những việc mạnh mẽ trong những ngày
sau rốt.”
230 Ngài phán sẽ có nhữngÁnh Sáng chiều tối trongngày sau rốt.
Vị tiên tri đã nói vậy! Lời chứng thật của Đức Chúa Trời đã nói
vậy, “Sẽ có những Ánh Sáng chiều tối.” Ánh Sáng ban chiều là gì?
Cũng như Ánh Sáng ban mai. Vị tiên tri đã nói, “Sẽ có một ngày
sẽ chẳng phải ngày hay đêm,” một thời ảm đạm giống trời bên
ngoài ngày nay, chỉ đủ ánh sáng để thấy chung quanh như thế
nào. Nhưng nói, “Xảy đến buổi chiều, sẽ có Sự Sáng.” Nó sẽ là gì?
Gầm rống, hãy trở về, hãy trở lại với lúc ban đầu! “Sẽ có những
Ánh Sáng chiều tối trong nhữngngày sau rốt, chiếu sáng.”
231 Ngài phán, “Sẽ có một tiên tri dấy lên trong những ngày sau
rốt,” Ma-la-chi 4, “ban cho những dấu hiệu về những ngày của
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Lót, vân vân, cũng nói tiên tri cho dân sự trở lại, ‘Trở lại với Đức
tin của tổ phụ ngũ tuần ban đầu! Hãy quay trở lại với nguyên
thủy! Hãy quay trở lại với Kinh Thánh! Hãy tránh xa những tổ
chức và giáo phái, và trở về với ban đầu! Hãy trở về với ngũ tuần
ban đầu, với sự đầy dẫy Đức Thánh Linh ban đầu, với Quyền
năng ban đầu của Đức Chúa Trời!’” Chính Lời làm chứng rằng
điều đó sẽ xảy ra.

Sẽ có Sự Sáng vào chiều tối,
Con đường đến vinh hiển anh chắc sẽ tìm thấy;
Trong con đường nước, là Sự Sáng ngày nay,
Được chôn trong Danh tôn quý của Chúa Jêsus.
Trẻ và già, ăn năn hết thảy tội lỗi mình,
Đức Thánh Linh chắc chắn sẽ bước vào;
Những Ánh Sáng chiều tối đã đến,
Đó là sự việc rằng Đức Chúa Trời và Đấng
Christ là một.

232 Lời chứng của Đức Chúa Trời, Đức Thánh Linh, Chính Đức
Thánh Linh đang sống trong chúng ta, sẽ không bao giờ liên kết
chính Mình trong tổ chức. Anh em không thể thành lập tổ chức
Đức Chúa Trời. Ngài là Đức Chúa Trời! Nó sẽ làm cái gì? Đi trở lại
đường lối của nó ở chỗ ban đầu. Nó sẽ trở lại với lúc ban đầu, trở
lại với nguyên thủy, trở lại nơi nó đãbắt đầu. Nó sẽ làmphépbáp-
têm như cách họ đã làm. Nó sẽ dạy Đức Thánh Linh như cách nó
đã làm. Họ sẽ dạy dân sự giống như cách nó đã có. Nó sẽ từ chối
những tổ chức như họ đã làm. Nó sẽ có một phòng cho tất cả,
giống như họ đã làm, những người sẽ đến. Họ sẽ được tẩy sạch
và nên thánh giống như họ đã làm. Họ sẽ được đầy dẫy Thánh
Linh như họ đã đầy dẫy. Họ sẽ không sợ hãi như họ đã không sợ
hãi. Và những việc giống như vậy mà đã xảy ra với họ, cũng sẽ
xảy ra đối với những người này trong những ngày sau rốt, trong
Ánh Sáng chiều tối, giống nhưnó đã trở lại trước đây.

Đức Chúa Trời ôi, xin sai xuống Tiếng đó, gọi to lên!
233 Chúng ta có tất cả các loại lời chứng. Chúng ta có hết thảy
các loại. Chúng ta có lời chứng Giám Lý, lời chứng Báp-tít, những
lời chứng Trưởng Lão, những lời chứng Công giáo. Ý Chúa, tôi
sẽ giảng Chúa nhật tuần tới, bốn giai đoạn khác nhau của hội
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thánh, nếu ý Chúa. Bây giờ chúng ta có tất cả các loại lời chứng
ngày nay, nhưng cómột Lời chứng thật.

234 Thiên nhiên vẫn là những lời chứng có một Đức Chúa Trời.
Ngài vẫn còn là Đức Chúa Trời, giống như Ngài đã là, cây đầu
tiên Ngài từng tạo ra. Đúng thế không? [Hội chúng nói, “A-
men.”—Bt.]

235 Những vị tiên tri, những vị tiên tri lúc đó, lời chứng và có
Lời Đức Chúa Trời, và đã nói Lời Đức Chúa Trời, và Nó được làm
trọn ngay trước họ. Và Đức Chúa Trời phán, “Nếu có một người
ở giữa vòng các ngươi, là người thiêng liêng hay là một tiên tri,
Ta là Chúa sẽ tự bày tỏ chính Ta cho người đó, bằng những khải
tượng, nói với người đó trong giấcmơ. Và nếu những gì người đó
nói được ứng nghiệm, thế thì hãy nghe người.”

236 Đức Chúa Trời không thay đổi làm công việc không thay đổi
ngày hômnay. Chúng ta thấy những việc giống như vậy đang xảy
ra. Ngài đã phán về những Ánh Sáng ban chiều, sẽ đến, một sự
trở lại. “Sẽ có một người được dấy lên, người sẽ làm cho Đức tin
của con cái trở lại cùng cha, trước khi ngày lớn và đáng sợ của
Chúa sẽ đến để thiêu hủy thế gian cháy như lò lửa.”

237 Và chúng ta thấy những bom nguyên tử đang treo đằng xa
kia. Chúng ta đã thấy ở đó nước Nga đã nổ tung bom của họ,
ngày nọ, nóng hơn gấp nămmươi lần và nhiều sức mạnh hơn ở
Hiroshima. Không ngạc nhiên khi nước Nhật đang khóc vì hòa
bình, đang khóc và cầu nguyện! Hiroshima, khi nó thiêu đốtmắt
và lưỡi họ, trong khoảng cách xa hàng trăm dặm, và một trái
bom nguyên tử này họ đã làm nổ tungmạnh hơn gấp nămmươi
lần. Bây giờ tôi thấy bụi phóng xạ không có ở nước Mỹ, vì nó đã
đi khắp nơi; nhưng khi nó trở lại, nó lại đi ngang qua nước Mỹ
lần nữa. Bụi phóng xạ. Những nơi ẩn náu.

238 Tôi nói với các bạn, đó là lúc cho sự rơi ra, đúng thế, sự
rơi ra khỏi những việc của thế gian! “Anh sẽ rơi ở đâu, Anh
Branham?” Trở về trong cánh tay của Đức Chúa Trời! Đúng thế.
Hãy để cho Đức Thánh Linh làm chứng. Ngài là Lời chứng của
Đức Chúa Trời.

Chúng ta hãy cầu nguyện.



50 LỜI ĐƯỢC GIẢNG

“Chúng ta sẽ rơi ở đâu, Anh Branham?”

239 Chúng ta tin Điều này. Chúng ta tin Lời là thật. Chúng ta thấy
Nó thì đúng. Chúng ta thấy rằng Ngài đã nói tiên tri điều này
trong những ngày cuối cùng. Chúng ta thấy điều đó. Chúng ta
thấy cây cối củaNgài đang làmchứng. Chúng ta thấynhữngbông
hoa của Ngài đang làm chứng. Chúng ta thấy Lời Ngài đang làm
chứng. Chúng ta thấy ThánhLinhNgài đang làm chứng.

“Chúng ta phải làm gì, Anh Branham?”

240 Hãy rơi ra khỏi, hãy rơi ra khỏi thế gian. Hãy rơi ra khỏi
những thứ bạn đang ở trong. Chỉ tin cậy, chỉ…

“Anh Branham, chúng ta sẽ ngã tới ở đâu?”

241 Ẩn náu vào cánh tay Đức Chúa Trời, nói, “Lạy Chúa, xin làm
đầy con. Xin đổ đầy con, Ôi Chúa, với Lời chứng của Ngài. Hãy để
Đức Thánh Linh là đấng dẫn đường con. Xin để Ngài không…Xin
để con không đi dông dài mỗi ngày, nói, ‘Ồ, tôi—tôi—tôi là một
Cơ-đốc nhân, tôi không được làm điều này và tôi không được làm
điều kia.’ Hãy để con thật sự rất mạnh mẽ, bởi Đức Thánh Linh,
đến nỗi linh hồn con không thể chịu nín lặng.”

Anh em nói, “Tôi sợ sự cuồng tín.”

242 Anh em đừng bao giờ lo lắng. Nếu anh em ngã vào cánh tay
củaĐức Chúa Trời, sẽ không cómột chút cuồng tín nào.

243 Trong cuộc phục hưng ở xứ Wales, khi nhà lãnh đạo vĩ đại
của sự phục hưng xứ Wales đó…Người ta đã nói với ông, nói,
“Ông sẽ cómột đám người cuồng tín.”

244 Những lời duy nhất mà ông sẽ nói, là, “Hãy thư giãn, và để
Đức Thánh Linh có cách của Mình; hãy thư giãn, và để cho Đức
Thánh Linh làm việc.” Không một vết của sự cuồng tín nổi dậy.
Không, hết thảy họ thật sự được sanh bởi Thánh Linh.

245 Sự phục hưng Thánh Linh! Ôi Đức Chúa Trời, xin hãy sai Nó
đến trên hội thánh nhỏ bé của con, Cha ôi! Xin sai Nó xuống trên
những người đang chờ đợi này! Khi chúng con hát bài đó, bài hát
cổ đó, quá nhiều lần, Cha ôi:
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Họ đã ở trên phòng cao,
Hết thảy đều đồng một lòng,
Thì Đức Thánh Linh ngự xuống
Điều đó đã được hứa bởi Chúa chúng con.

Lạy Chúa, xin ban Quyền năng Ngài ngay giờ
này,

Chúa ôi, xin ban Quyền năng Ngài ngay bây
giờ;

Vâng, Ôi Chúa, xin ban Quyền năng Ngài ngay
bây giờ

Và làm phép báp-têm cho mỗi người.
246 Lạy Cha là Đức Chúa Trời, từ những đứa con nhỏ bé này, con
đã có hai cô gái và hai cậu con trai trong phòng này ngày hôm
nay, Chúa ôi, những thanh niên; Chúa ôi, xin ban Quyền năng
trên họ. Những người đàn ông và đàn bà cùng với con cái họ ở
đây; xin ban Quyền năng đến ngay bây giờ.
247 Những bà mẹ đang ngồi đây, và những người cha, có lẽ nếu
họ đã hấp hối ngày nay, họ sẽ phải đi qua sông—sông Giô-đanh,
một mình. Và, Ôi Đức Chúa Trời, khi họ đi xuống tới đó, gần bên
mé sông, khi hơi thở sắp sửa lìa khỏi, một ánh sáng chớp lóe lên,
và cơn thịnh nộ của Đức Giê-hô-va giáng trên một thân thể đầy
tội lỗi đã được sanh ra trong tội lỗi, cách mà cơn sóng lớn sẽ tới
như thế nào cùng với những tiếng sét gầm thét, và những con
sóng lớn sẽ vỗ vào bờ, và những nguy hiểm ngấm ngầm. Ôi Đức
Chúa Trời, có lẽ họ thả neo ngay lúc này trong Chúa Jêsus, để khi
giờ đến, biết rằng cómột cái neo giữ chặt, mà sẽ dẫn dắt họ băng
qua mọi nguy hiểm lẩn khuất. Sấm sét hay không điều gì có thể
nhận chìm họ. Họ được an toàn với Chúa Jêsus. Xin nhậm lời,
Chúa ôi.
248 Xin thương xót trên chúng con. Tha thứ cho tội lỗi của chúng
con. Xin nhậm lời, Chúa ôi. Xin đổ đầy chúng con bằng Đức
Thánh Linh.
249 Xin cho chúng con không chỉ thỏa lòng, Chúa ôi, với sự gia
nhập giáo hội và cố gắng làmột Cơ-đốc nhân, bằngmột số nỗ lực
của chính mình, cách nào đó cố gắng tạo ra điều gì đó, nói, “Bây
giờ tôi—tôi đã gia nhập giáo hội, và người ta sẽ mong tôi là một
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Cơ-đốc nhân. Và bây giờ tôi không phải làm điều này và không
phải làm điều kia nữa, bởi vì tôi là Cơ-đốc nhân.” Ôi Đức Chúa
Trời, xin cho chúng con tránh khỏi tình trạng của người Pha-ri-
si đó; Đức Chúa Trời ôi, một đám người đạo đức giả đó! Ôi Đức
Chúa Trời, cách nào đó xin để cho Đức Thánh Linh nói những gì
con muốn nói, Chúa ôi. Con không thể tìm ra lời để nói điều đó.
Chúng con khôngmuốn là những người Pha-ri-si tự cao.

250 Đức Chúa Trời ôi, xin đổ đầy chúng con với…Thần tánh. Xin
đổ đầy chúng con với Quyền phép và năng lực, cho đến khi linh
hồn chúng con bốc lửa, hầu cho sức mạnh của chúng con sẽ là
Ngài. Sự làm chứng của chúng con sẽ là Đức Chúa Trời. Những
lời của chúng con sẽ là của Ngài. Ma quỷ sẽ run sợ. Thế gian sẽ
rúng động và đá chịu ảnh hưởng của Nó, Chúa ôi. Nếu như Ngài
có thể chỉ tìm thấy nhữngngười đangmuốn chờ đợi Chúa!

Ai trông đợi Chúa, chắc sẽ được sức mới,
Cất cánh bay cao như chim ưng,
Họ sẽ chạy mà không mệt nhọc, họ sẽ đi mà
không mòn mỏi;

Ồ, xin dạy con, Chúa ôi, xin dạy con, chờ đợi,
Chúa ôi.

Xin dạy con biết chờ đợi khi những tấm lòng
nóng cháy,

Sự phục hưng vĩ đại sẽ đi qua xứ, nói họ đang có hàng ngàn
vàhàngngàn, và vânvân, lạy Chúa; những sựviệc nởhoa vĩ đại.

Xin cho lòng kiêu hãnh của con hạ xuống, kêu
gọi nhơn Danh Ngài;

Xin giữ đức tin của con được mới lại, mắt của
con hướng về Ngài,

Xin cho con ở trên đất này như những gì Ngài
muốn con là, Chúa ôi.

251 Xin cho chúng con dâng những con thuyền mỏng mảnh nhỏ
bé của chúng con, sáng nay, chúng con nghĩ quá nhiều về đền
tạm nhỏ bé của xác thịt đầy xấu hổ này, làm việc rất nhiều ngày
để giữ nó ở một nơi đầy đủ tiện nghi, và chúng con sống trong
những ngôi nhà tốt đẹp và những chiếc xe hơi đẹp đẽ. Và, Ôi
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Đức Chúa Trời, và rồi chúng con để mắt vào những thứ đó, và
đi ra ngoài sự-…sự cứu chuộc lớn lao này. Ôi Đức Chúa Trời, xin
để chúng con đặt qua một bên những điều nhỏ bé mỏng manh
này, để biết rằng chúng con bỏ lại chúng ở trên đất ở đây. Xin để
chúng con tìm kiếm kho báu trên Trời, Đức Thánh Linh đó, Lời
chứng thật đó của Đức Chúa Trời.

252 Sự thành công không bao giờ làm chứng về Đức Chúa Trời.
Thánh Linh làm chứng về Đức Chúa Trời. Những giáo phái của
chúng con phát triển, hay giáo hội chúng con phát triển thế nào,
hay chúng con có rất nhiều hội viên như thế nào, hoặc chúng
con ăn mặc đẹp, hay lái những chiếc xe hơi tốt, hay ăn những
thức ăn ngon, điều đó có khác biệt gì? Chúng con phải để nó lại.
Ích lợi gì điều đó đã làm cho mẹ của chính con ngày nọ, đang
tranh chiến ở đó? Và con nhận biết, Chúa ôi, những điều đó kể
như con số không.

253 Cầu xin cho mắt của chúng con tập trung vào Chúa Jêsus,
vào Đức Thánh Linh, để cho Ngài đến trong lòng chúng con và
là những lời chứng. Xin cho chúng con là chứng nhân của Ngài,
Chúa ôi. Xin cho chúng con đứng trong tình trạng đó, Cha ôi, và
làm chứng.

254 Nằm trên bục giảng này sáng nay, đặtmột nắm khăn tay, đến
từ những người đau ốm và khốn khổ. Đức Chúa Trời ôi, xin để
Đức Chúa Trời mà—mà ban cho con Sứ điệp này ngày hôm qua,
xin đểĐức Chúa Trờimà đã nói quaAnhHigginbotham sáng nay
và đã tiên đoánNó đang đến, xin để cho Đức Chúa Trời Đấng bày
tỏ những khải tượng, nói đi!

255 Con chống lại mọi điều ác, và nhận lấy núi này, bằng đức
tin! Hỡi núi lớn của sự đau ốm, ngươi là ai, mà sẽ đứng trước
mặt Chúa? Này, ngươi sẽ trở nên như đồng bằng. Hỡi sông hay
là biển chết, ngươi là ai, mà sẽ đứng (bất kỳ kẻ chết nào) trước
Đức Chúa Trời? Hãy mở đường ngươi, chúng ta sẽ đi ngang qua!
Chúng ta sẽ đi vàomiền đất hứa.

256 Xin chữa lành mỗi người trong những người này, Chúa ôi.
Xin chữa lànhmọi người đau ốm, đang ngồi ở đây.
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257 Hỡi sự đau ốm, ngươi là ai, ngươi nghĩ ngươi là ai? Ớ Sa-tan,
ngươi cho mình là ai? Mọi quyền yêu sách mà ngươi có đã bị
xóa sổ tại Đồi Sọ. Ngươi là kẻ lừa dối. Ngươi không có quyền.
Chúng ta thách thức ngươi, nhơn Danh Chúa Jêsus Christ; như
một thân thể đã được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Và để cho Đức
Chúa Trời là Đấng đã dẫn dắt ta qua suốt đời sống của ta, Đức
Chúa Trời Đấng ban những khải tượng và phán những Lời Ngài
ứng nghiệm, hãy đểNgài, nhơnDanhChúa Jêsus Christ, đemmọi
sự đau ốm ra khỏi những người này, sáng nay.
258 Ngài đã phán, “Hãy nói, và đừng nghi ngờ, nhưng hãy tin
rằng bất cứ điều gì ngươi đã nói sẽ ứng nghiệm, ngươi có thể có
những gì ngươi đã nói.” Ai đã làm điều đó? Lời chứng của Đức
Chúa Trời đã nói Điều đó.
259 Và ta làm chứng sáng nay rằng Lời đó đúng, hỡi Sa-tan, vì thế
ngươi phải lìa khỏi.
260 Mọi người ở đây có thể được chữa lành ngay bây giờ, Quyền
năng của Đức Chúa Trời đến trên họ, chữa lành mỗi một người!
Đức tin, đức tin, đức tin thật đó—đó; không phải là hy vọng như
vậy, không phải làm tốt đó; nhưng giống y nhưĐức Chúa Trờimà
đã phán Lời, giáng xuống trên những người này! Xin đổ đầy họ
với đức tin. Xin đổ đầy họ bằng Đức Thánh Linh. Xin đổ đầy họ,
và làm họ là những nhân chứng, Chúa ôi, hầu cho chúng con ở
trên góc phố này có thể là một chứng nhân cho Ngài, một chứng
nhân rằng Ngài sống: một Lời chứng thật.
261 Tối nay chúng con đang đến với bàn tiệc thánh, để nhận
lấy những—nhữngmiếng bánh nhỏ, nhữngmiếng bánh nhỏmà
tượng trưng cho thân thểĐức Chúa Jêsus của chúng con, và uống
Huyết Ngài.
262 Đức Chúa Trời ôi, xin tẩy sạch tấm lòng tội lỗi của chúng con.
Con khóc cho chính mình và cho hội thánh này. Chúng con yếu
đuối, Chúa ôi. Chúng con không xứng đáng. Chúng con làmột hội
thánh mà xưng nhận, và chúng con đã không thực hành những
điều mà chúng con đã tuyên bố. Chúng con đã không để Đức
Thánh Linh mang chúng con vào, trong sự trọn vẹn. Chúng con
đầy tội lỗi. Bởi đó, chúng con kém cỏi, Chúa ôi, chúng con đang
nghi ngờ. Chúng con sợ hãi. Ồ, xin khiến chúng con hổ thẹn vì
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những nỗi sợ hãi tội lỗi của mình, và đổ đầy chúng con bằng lời
chứng của Đức Thánh Linh.
263 Để chúng con có thể có Thánh Linh của Đức Chúa Trời đang
liên hệ giữa chúng con ở đây đến nỗi nhiều trăm người dưới tác
dụng của quyền năng Đức Chúa Trời, run sợ, với tất cả tâm trí và
những ảnh hưởng của họ ra khỏi những sự thuộc về thế gian, và
những gì chúng con làm chủ, những gì chúng con sở hữu. Chúa
ôi, các môn đồ đã không tìm kiếm gì về điều đó. Họ đặt…Họ đã
bán tất cả những gì họ có và đặt chúng ở dưới chân các sứ đồ,
để nuôi người nghèo. Đức Chúa Trời ôi, xin ban Đức Thánh Linh
trong cách ấy, để chúng con sẽ không suy nghĩ về những gì chúng
con có, mà suy nghĩ về sự an ủi mà Ngài đã ban cho chúng con.
Chúng con sợ hãi khi bị bệnh một chút, hay sợ hãi chúng con sẽ
bị đuổi ra ngoài, hoặc chúng con sẽ bỏ mất giấc ngủ ngắn ngủi,
hay—hay chúng con sẽ bỏ lỡ bữa ăn ở nơi nào đó. Đức Chúa Trời
ôi, con đang xưng tội mình và tội lỗi của hội thánh của con, khi
conđứngởđây, choángngợpbởi quyềnnăngĐứcThánhLinh.
264 Xin để Ngài vận hành trên chúng con, Chúa ôi. Và con tin
Ngài đang vận hành trên chúng con. Xin đừng để chúng con xé
áo mình. Đừng để chúng con xé ý tưởng mình, nhưng hãy xé
lòng chúng con, tự xé mình ra từng phần, và đặt nó công khai ở
đó và nói, “Đức Chúa Trời ôi, con phạm tội. Xin hun đúc và tạo
nên con, Chúa ôi. Con đây này, ở nhà của Thợ Gốm. Xin xé con ra
từng mảnh, Đức Chúa Trời ôi. Xin xoay con. Nung con. Tạo mẫu
con. Giống nhưmột chứng nhânngũ tuần chân thật-…”
265 [Băng trống—Bt.]…nhưng Đấng Christ và vì Hội thánh Ngài.
Xin nhậm lời, Ôi Chúa. Lúc đó sựmặc khải sẽ đến với những cánh
đồng truyền giáo nước ngoài và đến bất cứ nơi nào chúng con sẽ
đi. Người đau sẽ được chữa lành. Người chết sẽ được sống lại.
266 Và đó sẽ không phải là một nơi ẩn náu mà chúng con cần.
Đó sẽ là bàn tay Đức Chúa Trời. Vì, như con đã nói ở lúc đầu của
Sứ điệp, Cha ôi, khi lá rụng về cội là nơi nó đã sanh ra, và chờ
đợi một mùa khác, chúng con biết mình đang đến gần một mùa
khác. Chúng con có thể cảm thấy sự thay đổi của khí quyển, áp
suất thuộc linh. Ngày đó đã gần sẵn sàng lộ ra, và chúng con sẽ
thức tỉnh trong Thiên hi niên…vĩ đại đó.
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267 “Vì chúng ta là những kẻ sống và còn ở lại sẽ không bị che
giấu như những kẻ ngủ, vì chúng ta nói điều nầy bởi mạng lịnh
Chúa. Rằng, tiếng kèn sẽ thổi, và những kẻ chết trongĐấng Christ
sẽ sống lại, và chúng ta sẽ được biến đổi, trong giây lát, trong
chớpmắt.” Khi ConĐứcChúaTrời bắt đầu…Con của Sự Sống.
268 Ngài có thể không che giấu nữa một—một mầm sự sống,
khuất khỏi ánh mặt trời, đó là sự sống thực vật. Nó sẽ tìm thấy
cách nó sanh ra dưới dạng vật chất. Nó sẽ tìm thấy cách nó sanh
ra dưới tác dụng của thế gian. Nó sẽ xuất hiện ở bất cứ nơi đâu,
khi mặt trời bắt đầu chiếu sáng.
269 Không còn có thể che giấu Sự sống bạn nữa khi Sự sống Đời
đời đến, vì Chúa Jêsus, Đấng có Sự sống Đời đời, và Đấng Ban Cho
Sự sống Đời đời.
270 Đức Chúa Jêsus ôi, khi Ngài đến, những thân thểmongmanh
cũ kỹ nầy sẽ được biến đổi trong chốc lát, và những kẻ chết trong
Đấng Christ sẽ sống lại. Và chúng con sẽ ở trong Thiên hi niên đó,
thời giờ tuyệt vời đó đang đến gần, thời gian Đời đời đó. Xin biến
đổi chúng con giờ nầy, Chúa ôi, và nắn nên chúng con để chúng
con có thể là những công dânNước trời đó.
271 Con xin giao phó chínhmình con, lạy Chúa, với những gì còn
lại trong đời sống con. Con không biết Ngài sẽ để chúng con ở lại
đây bao lâu nữa, Chúa ôi. Không ai trong chúng con biết. Giới trẻ
có thể nói, “Tôi còn trẻ,” nhưng làm sao chúng con biết? Họ có
thể chết trước đêm nay. Người già có thể nói, rằng, “Tôi sẽ chết
nhanh chóng thôi,” nhưng họ có thể sống lâu hơn người trẻ. Hết
thảy đều ở trong tay Ngài, Chúa ôi.
272 Nhưng chúng con là gì, chúng con dâng cho Ngài; linh hồn
con, sức lực con, tấm lòng con, hết thảy của con. Chúng con dâng
chính mình, trên Bàn thờ, Chúa ôi. Không phải trên bàn thờ nhỏ
bé, thuộc về đất này ở đây, Chúa ôi, nhưng trên Bàn thờ thật đó
nơi mà tất cả chúng con đều nương dựa, sáng nay, đang tuôn
tràn giọt lệ của chúng con. Chúng con đặt trên Bàn thờ Đời đời
đó, và cầu xinNgài nhận lấy chúng con và hun đúc chúng con, và
tạo hình chúng con theo đường lối Ngài, và làm cho chúng con
trở nên những chứng nhân. Và xin cho họ không bao giờ quên
Sứ điệp sáng nay, về “lời chứng thật.”
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273 Chúng con có những bằng chứng rằng chúng con có những
bom nguyên tử tốt nhất. Chúng con có những bằng chứng về
thời đại máy móc và thời đại cơ khí. Nhưng, Chúa ôi, Nước trời
đang đến gần, sẽ không có những máy bay phản lực, sẽ không
có những xe ô tô, sẽ không còn những quả bom nguyên tử nầy
nữa. Đó sẽ là Nước bình an, yêu thương, vui mừng, và sự sống.
Chúng con sống cho Ngài.
274 Xin nhậm những lời nầy, Cha ôi, khi chúng con giao phó nó
choNgài, nhơnDanh Chúa Jêsus Christ. A-men.
275 Tôi muốn hỏi câu nầy trước khi tôi ra đi. Anh chị em tin
Đây là Lẽ thật không? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Bao nhiêu
người là chứng nhân cho Đức Thánh Linh? [Nhiều người nói, “A-
men.”] Bao nhiêu người muốn làm chứng Đức Thánh Linh? [“A-
men.”] Nguyện xin Đức Chúa Trời Đấng đã viết những Lời nầy,
xin Ngài ban cho anh chị em, hỡi anh và chị em của tôi, rằng anh
chị em sẽ không bao giờ có sự bình an nào nữa trên trái đất nầy
cho đến khi Đức Thánh Linh đổ đầy anh chị em. Vì anh chị em
có là thuộc viên của giáo hội hay không, sẵn lòng, tốt đẹp, tử tế,
chân thật, thành thật; anh chị em có thể có tất cả điều đó, thì anh
chị em vẫn cách xa Đức Chúa Trờimột triệu dặm.
276 Chúa Jêsus phán, “Cha ôi, Con không cầu nguyện cho thế
gian, nhưng con cầu nguyện cho những người nầy mà Ngài đã
ban cho Con, vàmọi điềumà họ sẽ trải qua, để họ có thể nắm giữ
sựVinh hiểnmàCon đã có với Ngài trước khi sáng thế.”
277 Thế thì, nếu anh chị đến bởi chức vụ nầy, nếu anh em đến
bởi một giáo hội, Ngài không bao giờ cầu thay cho anh chị em.
Nếu Ngài…anh chị em đến bởi tổ chức, Ngài…Lời cầu nguyện
của Ngài không có nghĩa gì với anh chị em. Nhưng nếu anh chị
em đến bởi sự làm chứng của các sứ đồ, và của Đức Thánh Linh,
lời cầu nguyện của Ngài là…Và anh chị em biết, lời cầu nguyện
của Ngài, nó sẽ được đáp lời. Đúng thế. Điềumà, chúng ta sẽ chia
sẻ, ngày nào đó, sự Vinh hiển của Ngài, về sự thấy Ngài trong sự
Vinh hiểnmàNgài đã có trước khi sáng thế.
278 Tôi cầu nguyện để anh chị em sẽ không có sự an nghỉ, không
yên nghỉ chút nào, cho đến khi anh chị em đã nhận lãnh Đức
Thánh Linh. Và tôi cầu nguyện cho chính mình và cho những
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người này giơ tay lên, để có Đức Thánh Linh. Tôi tuyên bố Điều
đó. Anh chị em tuyên bố Điều đó. Nhưng, hỡi các bạn Cơ-đốc
nhân, chúng ta đang để cho Đức Thánh Linh nằm im lìm. Chúng
ta—chúng ta phục vụ quá nhiều với—với những thú vui đời nầy.
Bệnh tậtmột chút chúng ta sợ. Chúng ta sợ những thứnầy. Chúng
ta hãy đặt thế gian nầy sangmột bên.

Không ham sự giàu có phù vân của thế gian
này,

Điều đó thật chóng tàn đấy thôi,
Mauxâydựnghi vọng của chúng ta trênnhững
việc Đời đời,

Chúng sẽ không hề qua đi.

Hãy nắm giữ cánh tay không biến đổi của Đức
Chúa Trời!

Hãy nắm giữ cánh tay không biến đổi của Đức
Chúa Trời!

Khi bạn bè thế gian bỏ rơi,
Chỉ im lặng bám chặt Ngài hơn!

279 Hãynắmgiữ lấyNgài. Cầumong chúng ta, nhưnhữngCơ-đốc
nhân tuyên xưng Đức Thánh Linh, xin cho chúng ta rất hổ thẹn
về chính mình, xin cho chúng ta rất buồn bực trong thần linh
mình, đến nỗi chúng ta sẽ không bao giờ ngưng nghỉ cho đến
khi chúng ta đang sống, làm cháy lên sự sáng, đầy dẫy Thánh
Linh, và để Ngài hoạt động qua chúng ta. Tôi không muốn nói
ở trong một đám cuồng tín. Anh chị em biết rõ hơn điều đó. Tôi
muốn nói trong một đường lối đúng đắn, tin kính thuộc về Đức
Chúa Trời, qua phép báp-têm bằng Thánh Linh, qua quyền năng
và sự biểu lộ, để làm việc trong những ngày sau rốt nầy, vì chúng
ta biết sự cuối cùng gần rồi.
280 Cầu xin Chúa ban phước cho anh chị em. Anh chị em đã
trung tín ngồi đây bây giờ trong một thời gian dài, cho đến khi,
theo đồng hồ của tôi, gần mười hai giờ mười hai phút. Có lẽ trễ
hơn thế nữa. Nhưng bất kể là gì, cảm ơn anh chị em vì sự tập
trung chú ý hoàn toàn của anh chị em. Lời cầu nguyện của tôi,
lời chúc phước của tôi ở cùng mỗi anh chị em. Tôi—tôi yêu mến
anh chị em.
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281 Anh chị em đã chứng minh là bạn bè tôi. Khi tôi ở trong lúc
có cần, anh chị em đã chứng minh là bạn bè của tôi. Đó là khi
một người bạn chân thật tỏ cho thấy khi họ là bạn bè. Anh chị
em đã chứngminh là bạn bè của tôi.

282 Và, thưa các bạn hữu, tôi có thể nói những điều gay gắt và
những điều nặng nề, từ nơi đây. Có lẽ các bạn nghĩ tôi hạ giá trị
tổ chức hay giáo phái của các bạn. Tôi không muốn nói điều đó
trong ánh sáng ấy. Tôi chỉ muốn nói điều nầy: là bạn bè của các
bạn, tôi phải chân thật. Tôi phải thật thà.

283 Nếu tôi thấy anh chị emđi xuống sông, trongmột con thuyền
nhỏ, mà tôi biết chúng sẽ chìm ngay ở dưới đó, con thuyền ấy
không thể lái ra khỏi những chỗ nông có nhiều đá đó. Nó không
thể làm điều đó. Các bạn có thể chìm. Và nếu tôi đã la hét với
các bạn, “Hãy ra khỏi thuyền đó.” Tôi chẳng việc gì chống lại các
bạn. Tôi yêu mến các bạn. Tôi chỉ đang cố gắng cứu sự sống của
các bạn.

284 Và đó là những gì tôi muốn nói sáng nay, khi tôi nói những
điều nầy. Ấy là trong sự khoan dung của tình yêu thương và
tình bạn hữu mà tôi nói thế. Thưa các bạn, chúng ta là người
Ngũ Tuần hay không, chúng ta là tín hữu Báp-tít, hay chúng ta là
người Giám Lý, hay bất kể chúng ta có thể là gì, những nhãn hiệu
giáo hội gì đi nữa, chúng ta cầnmột sự lay chuyển.

285 Như tôi đã nói với Ông Coots, người chuyên lo dịch vụ tang
lễ. Ông ấy đã nói, “Billy…”Ông đã nói chuyện về những bài giảng,
và vân vân. Và ông ấy…ông ấy luôn đến. Ông là người Công giáo.
Tôi nghĩ là vợ ông. Tôi—tôi tin ông cũng vậy. Tuy nhiên, ông luôn
luôn đến và nghe tôi giảng. Và ông đã đến khi tôi đi cầu nguyện,
ông muốn vào bên trong, đứng lảng vảng đâu đó, và chúng tôi
đã nói về điều ấy ở ngoài đó. Ông nói, “Tôi luôn luôn thích nghe
anh giảng, Billy à.” Tôi nói, “Ông Coots à, nhãn hiệu không bao
giờ thay đổi được giống bò.”

286 Nếu nhãn hiệu là giống bò lấy thịt, thì nó là một giống bò lấy
thịt, từ ban đầu. Hiểu không? Nhãn hiệu không thay đổi được
dòng giống.
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287 Vậy nếu anh em là Giám Lý hay Báp-tít, hay anh em là Một
ngôi hay Hai ngôi, hay bất kể anh em thuộc nhómNgũ Tuần nào,
ồ, anh em ơi, nhãn hiệu của anh em không hề thay đổi được bản
chất anh em. Anh em có thể được gọi là Ngũ Tuần, được dán
nhãn đó, nhưng nếu anh em không phải là ngũ tuần trong lòng,
trong tâm linh, thì anh em không phải là ngũ tuần. Nhãn đó chỉ
dựa trênmột sự tranh đấu,một sự đi lung tung rời rạc.

288 Một con bò già, loại bình thường có thể mang nhãn tốt,
nhưng điều đó không làmnên nó. Nó có thểmang nhãn giống bò
cho thịt, nhưng nó không phảimột con bò cho thịt.

289 Bạn là Cơ-đốc nhân khi bạn được đổ đầy; và không có cách
nào khác. Không có giáo điều nào, không giáo phái nào bạn có
thể gia nhập, không lời cầu nguyện nào bạn có thể nói; chúng vô
ích hết thảy. Bạn phải được sanh lại bằng Thánh Linh của Đức
Chúa Trời, hoặc bạn bị hư mất. “Nếu một người chẳng sanh lại,
thì người ấy sẽ khônghề thấyĐức ChúaTrời.” Đúng thế. Bạnphải
được sanh lại. Và được sanh lại, bạn phải đầy dẫy Đức Thánh
Linh, năng lực của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời! Bạn phải mở
rộng đời sống mình và tự bỏ chính mình, và để cho Thượng Đế,
Đức Chúa Trời, xây dựng đền tạm chính Ngài trong bạn. Đó là Lẽ
thật, thưa anh em, chị em của tôi. Cầu xin Đức Chúa Trời giúp đỡ
hết thảy chúng ta đểnhận lãnhĐiềuđó, là lời cầunguyện của tôi.

Anh Teddy, bàiMang Danh Jêsus Với Anh.

290 [Người nào đó nói với Anh Branham—Bt.] Anhmuốn nói gì?
[Người nào đó nói lần nữa với Anh Branham.]

291 Billy muốn tôi thông báo rằng anh ấy sẽ không phát thẻ cầu
nguyện tuần nầy cho anh chị em là những người đã muốn đến
dự các buổi nhóm, khoảng tuần tới, vì điều đó đã được thông
báo rồi.

292 Anh chị em yêu Chúa không? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.]
Với cả tấm lòng chứ? [“A-men.”] Mời anh chị em giơ tay lên, để
hứa một cách trịnh trọng điều đó? [Hội chúng cầu nguyện lớn
tiếng với Anh Branham.] “Chúa ôi, xin giúp con. Xin giúp con, Ôi
Chúa, xin để mang Danh Chúa Jêsus với con. Xin cho con sống
trong Danh Chúa Jêsus. Xin cho con thấy Ngài, trong sự bình an.
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Con mời Ngài vào lòng con. Cầu xin Ngài hình thành trong đời
sống con. Chúa ôi, xin cho con, từ ngày hômnay, hoàn toàn thuộc
về Ngài.”
293 Chúng con hứa điều này, Chúa ôi, với Ngài, như một dân,
sau khi nghe sứ điệp nầy; rằng, cho dù giáo phái gì, cảm giác
gì, những gì chúng con đã làm đi nữa: cho dù chúng con đã la
lớn hay không, cho dù chúng con đã kêu gào, cho dù chúng con
đã nói tiếng lạ hay không, cho dù chúng con đã nhảy múa trong
Thánh Linh, hay bất kỳ cảm giác nào. Hỡi Đức Chúa Trời, xin để
Đức Thánh Linh mang điều đó vào trong lòng dân sự lúc này, để
biết rằng những điều kia không được tính đến. Rằng, đó chính là
Thần tánh, Đức Chúa Trời, đang dựng đền tạm trong lòng chúng
con. Xin nhậm lời, Cha ôi. Chúng con cầu xin điều đó trong Danh
Chúa Jêsus, để Ngài sẽ hun đúc chúng con và khiến chúng con
theo ý Ngài. A-men.

Nhờ Danh Jêsus ta đến nghiêng mình,
Quỳ nơi chơn Ngài dâng tâm thành,
Vua của các vua trên Trời chúng ta sẽ tôn cao
Ngài,

Khi cuộc hành trình của chúng ta hoàn tất.

Danh tôn quý,

Bây giờ bắt tay với nhau.

…thật dịu dàng!
Hi vọng ở đất và mừng vui ở Trời,
Danh tôn quý…

[Người nào đó nói với Anh Branham—Bt.]
294 Tôi muốn có một thông báo khác. Tôi đã quên, đúng hơn là,
tôi đã không biết điều đó. Có buổi lễ báp-têm, sau giờ nầy. Nếu
người nào ở đây, chưa chịu phép báp-têm nhơn Danh Chúa Jêsus
Christ chúng ta, cho phép tôi nói với các bạn, nhưmột đầy tớ của
Đức Chúa Trời, phép báp-têm là phần chủ yếu đối với sự cứu
rỗi. “Kẻ nào tin và chịu phép báp-têm,” và chịu phép báp-têm,
“sẽ được cứu rỗi.” Vậy thì, nếu các bạn chưa chịu phép báp-têm
nhơn Danh Chúa Jêsus Christ chúng ta, mà các bạn đã tin nơi
Ngài và xưng nhận tội lỗi mình, bây giờ hãy tiến lên sau buổi
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nhómnầy và các bạn có thể chịu phép báp-têm nhơn Danh Chúa
Jêsus Christ cho sự tha tội củamình.
295 Nên nhớ, Ma-thi-ơ đã nói, “Vậy hãy đi, dạy dỗ muôn dân,
hãy nhơn Danh Cha, Con, và Thánh Linh mà làm phép báp-têm
cho họ.” Danh của Cha, Con, Thánh Linh là Chúa Jêsus Christ.
“Cha, Con, Thánh Linh” là những tước thuộc về Danh Chúa Jêsus
Christ. Tất cả hội thánh ban đầu đã làm phép báp-têm, cho đến
khi sự sanh ra của giáo hội Công giáo, hết thảy họ đã chịu phép
báp têm trong Danh của Chúa Jêsus Christ. Đọc Giáo hội nghị
Nicene, Các Giáo phụ, và vân vân, của lịch sử, và anh chị em sẽ
tìm thấy, nhưng sau đó người ta đi đến sử dụng tước hiệu thay
thế cho Danh. Chúng ta như một hội thánh, một nhóm người,
không có tổ chức, chúng ta ở lại với Kinh Thánh. Đó chính là
Danh Chúa Jêsus Christ. Được rồi.

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

Lắng nghe. Anh chị em làm gì khi cámdỗ đến?

Kêu Danh thánh đó trong lời cầu nguyện.

Danh tôn quý (Danh tôn quý), Ô thật dịu dàng!
Hi vọng ở đất và mừng vui ở Trời;
Danh tôn quý, Ồ thật dịu dàng!
Hi vọng ở đất và mừng vui ở Trời.

296 Bây giờ chúng ta cúi đầu. [Anh Branham bắt đầu ngân nga
bàiMang Danh Jêsus Với Anh—Bt.]

Sấp mình nơi chân Ngài,
Vua của các vua trên Trời chúng ta sẽ tôn cao
Ngài, (khi nào?)

Khi hành trình của chúng ta được hoàn tất.
Danh tôn quý…

Anh Neville. 
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