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 Việc ấy há chẳng làm điều gì đó cho anh chị em chăng?
Chắc chắn là có. Chúng ta hãy cúi đầu giờ này trong sự cầu

nguyện.
2 Lạy Chúa, như điều đó đã được diễn tả cho chúng con trong
bài thánh ca đáng yêu này, Lớn Bấy Duy Ngài, và chúng con nghĩ,
sángnay, chúng con sẽ làmgì nếuđiềuđókhôngphải là dành cho
Ngài! Và rồi khi chúng con nghĩ rằng Ngài quá tuyệt vời, và rồi
tình yêu thương của Ngài ép buộc Ngài quá quan tâm đến chúng
con, thì linh hồn con chắc chắn không chứa đựng nó được. Đúng
vậy. Con cầu nguyện để Chúa sẽ ban phước cho chúng con ngày
hôm nay, giờ này khi chúng con đi vào buổi nhóm, rằng Ngài sẽ
bẻ cho chúng con Bánh Sự Sống, là sự khải thị của Đấng Christ.
Vì chúng con cầu xin điều đó trongDanhChúa Jêsus. A-men.
3 Anh Ungren là người thường xuyên đến đền tạm. Và anh ấy
sống ở Memphis, Tennessee, anh ấy và mẹ anh ấy, vợ anh ấy. Và
cả gia đình đến đền tạm. Và rất hiếm khi tôi đến nghe anh ấy
hát, vì lúc nào cũng rất bận, nhưng sáng nay tôi quyết tâm nghe
anh hát bài này. Anh ấy hát bài khác, một trong những bài tôi
ưa thích, Lâm Phàm Từ Sự Vinh Hiển Ngài. Và chúng là những
bài hát tôi ưa thích. Và tôi đã có đặc ân lớn được gặp cha của
anh ấy, sáng nay, lần đầu tiên tôi có được đặc ân đó, một người
tốt quý. Và—và Anh Ungren, cha của anh ấy, sẽ—sẽ không bao
giờ đi chừng nào con trai ông còn sống, Morris, vì họ chắc chắn
trông giống nhau.
4 Và vợ ông,mẹ của AnhMorris Ungen, đã sốngmười lămnăm
qua bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Chị ấy chắc chắn đã là một
nguồn cảm hứng tuyệt vời cho tôi, để thấy điều đó; qua suốt
những giờ tối tămmà chị trải qua, và tuy nhiên nắm giữ bàn tay
không hề thay đổi của Đức Chúa Trời. Nó thể hiện cho chúng ta
thấy tính chân thật của Cơ-đốc giáo, và đức tin của những người
tin vào điều đó. Vì vậy, tôi rất vui vì điều đó sáng nay.
5 Chúng ta vừa có một đám cưới, tầng dưới. Hai trong các con
cái chúng ta đã kết hôn, và con cái của tôi từ đền tạm này; Billy
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Simpson và cô bé Myers của chúng ta, họ đã yêu nhau được một
thời gian; Sharol, vâng. Họ đã…Họ cũng là bà con ở đây, hay là
Sharol Myers, với Anh Ungen và những người đó. Vì vậy, chúng
ta rất vui mừng cho họ, tôi thấy họ đã nhận vị trí của mình, sau
khi cưới, hãy trở lại ngay trong khán phòng của nhà thờ, và ngồi
xuống để nghe buổi nhóm. Những con cái đó luôn luôn có một
chỗ đặc biệt trong lòng tôi, bởi vì họ rất tôn kính Lời. Họ—họ
thật sự yêu Lời. Tôi không nghĩ rằng, rằng tôi gọi họ là con cái
mình, tôi không nghĩ họ tốt hơn con cái khác. Nhưng họ cứ nhìn
về phía tôi, và tôi—tôi—tôi nhìn lênĐức Chúa Trời cho họ.

6 Billy trẻ muốn cưới vợ, và rồi cậu ấy sợ sẽ phải đi lính. Và
có hai hoặc ba người trong số họ trong tình trạng tương tự. Và
những chàng trai đó đến với tôi, và nói, “Anh Branham, chúng
tôi—chúng tôi khôngmuốn trở thành kẻ trốn tránh trách nhiệm
hay bất cứ điều gì, nhưng chúng tôi muốn anh cầu xin Đức Chúa
Trời.” Và họ đưa cho tôi cơ sở rằng họ muốn tránh xa quân đội,
nếu có thể; không phải vì họ khôngmuốn bảo vệ đất nước, trong
bất cứ điều gì họ có thể làm. Nhưng vấn đề là, nếu họ—nếu họ
đi, họ sẽ đi đến giữa loại người sai trật ngoài đó trong những nơi
kia (tôi không biết anh em gọi nó là gì) PX, hay bất cứ cái gì anh
emmuốn gọi nó, và rồi họ ra đó nơi có những người phụ nữ bán
khỏa thân hành động kỳ cục. Đó không phải là nơi dành chomột
thanh niên Cơ-đốc, và vì thế Đức Chúa Trời ban cho họ điều họ
cầu xin.

7 Và bây giờ Billy trẻ đến sáng nay, để kết hôn với Sharol trẻ
tốt quí này, vì vậy chúng ta vui mừng cho họ. Và chúng ta chúc
họ điều tốt nhất trongNước Đức Chúa Trời, cho họ.

8 Và bây giờ đây là một khoảng thời gian tuyệt vời đối với
chúng tôi. Sáng nay chúng ta đã có một lớp học trường Chúa
nhật tốt đẹp ở đây, một nhà thờ chật kín người, vì vậy chúng
ta rất vui mừng. Và nhiều lần, thưa quí vị mục sư truyền đạo,
điều—điều đó khích lệ chúng ta thấy nhiều người đến và nghe
anh em. Vì, anh em thấy đấy, anh em không thích nói với những
hàng ghế trống, bởi vì chúng là…Chúng ta sẽ nói giống như vậy
nếu có một người ở đây. Nhưng tuy nhiên thật cảm thấy tốt khi
anh em nghĩ, “Nếu người này bỏ lỡ điều đó, người khác sẽ nhận
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lấy nó.” Anh em biết đấy. Và điều đó làm cho nó khác hẳn, làm
cho nó vinh hiển.

9 Và bây giờ, ngay trong những buổi nói chuyện ngắn ngay lúc
này, đây là, nếunhư chúng ta có thể đi vào chúng thật nhanh.

10 Tôi đã gặp Anh Boutliere khi tôi đi ra, và tôi đã không thấy
anh từ khi tôi ở đây. Tôi nói, “Anh đã ở đâu?”

Anh ấy nói, “Chuẩn bị bữa ăn tối gà tây cho họ.”

Và vì vậy tôi đã nói với anh ấy rằng tôi đã sụt cânmột ít. Anh
ấy nói, “Anh à?”

Tôi nói, “Anh chẳng thay đổi chút nào.”

Anh ấy nói, “Anh cũng không.”

11 Tôi nói, “Đó là tài ngoại giao thật sự.” Tôi nói, “Nhưng, anh
biết đấy, tôi có. Tôi đã giảm đi từ một trăm bảy, xuống còn một
trăm bốn mươi lăm, vì vậy tôi chắc chắn đã thay đổi.” Tất cả
những bộ đồ của tôi, cũng vậy, hơi quá lớn với tôi. Và người
nào đó đã mua cho tôi một bộ đồ ngày nọ, để tôi có thể mặc
xuống đây; một bộ mà áo không chùng vai xuống, và thắt lưng
không xệ.

12 Nhưng tôi—tôi đang cố gắng làm hết sức cho Chúa Jêsus
Christ trong khi tôi còn có cơ hội làm điều đó. Và sự tham dự
nhiều của anh chị em!

13 Tôi đang nói cho biết trong phòng ngay bây giờ, tôi đã thấy
Thánh Linh lớn dời bệnh ung thư ra khỏi thân thể củamột người
đàn bà, ngay trong đó. Bà ấy là một—bà ấy là một người đàn bà
ở Texas. Và bà ấy ngồi ở đó, mà tôi chưa bao giờ thấy một người
nhiều bất an hơn, người vợ của một mục sư, chỉ vài tháng trước
đây. Và Chúađã tỏ cho tôimột khải tượng về bàđangngồi ở đó, và
tôi đã thấy bà. Bà đã gọi ở New York, và bà muốn lẻn lên đây. Bà
có chỉ năm phút, rồi thấy chồng bà đang đau khổ vì một vết loét,
và điều đã gây ra ung nhọt là sự quan tâm của ông trong vợ ông.
Đức Chúa Trời Toàn năng, làm êm dịu người đàn bà đang ngồi
đó. Bà đang ngồi, đang nhìn tôi giờ này. Vì vậy, tôi cũngmuốn nói
với anh, anh ơi, ung nhọt của anh đã hết. Hiểu không? Vâng, anh
sẽ khỏemạnh giờ này và trở về với công việc của Chúa.
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14 Vậy thì, khi anh em thấy điều gì đó mà Chúa làm, anh—anh
em thật sự muốn nhiều hơn thế. Anh em chỉ muốn cứ tiếp tục,
tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục.
15 Và, bây giờ, tối hôm qua chúng ta đã có một buổi nhóm cầu
nguyện tuyệt vời, và điều đó tốt, điều đó tốt. Đặt tay lên người
đau, đó làmột điều tốt. Đôi khi, đó là điều cần thiết. Và rồi cómột
số người mà có điều gì đó ở đó, mà họ—họ không thể nắm bắt
được, và anh em phải kiếm người ấy và tìm hiểu đó là gì. Hãy
xem, có điều gì đó đang cản trở họ, điều gì đó đang nằm trong
con đường. Và một cái bóng nhỏ sẽ làm nó biến mất đi theo sự
dao động.
16 Bây giờ, quý cô ở trong đó cách đâymột lát, cô ấy quá lo lắng,
rất khó chịu. Con người đáng thương, cô ấy không thể thở được.
Cô ấy chỉ, “hà, hà,” và cứ—cứ như thế, đấy.
17 Bây giờ, việc anh emphải làm. Đây chỉ làmột phần bên trong
nhỏ bé, đấy. Đó là nắm bắt linh của cô ấy. Hiểu không? Và rồi
anh em đang phóng ra cho cô ấy chính ý nghĩ của anh em. Hiểu
không? Và anh em thay đổi suy nghĩ của mình. Hiểu không? Thế
thì khi làm thế, lúc ấy anh em có thể đặt cô ấy vào giữa Đấng
Christ, và từ đó cô ấy có thể đi tiếp. Nhưng anh em phải thay đổi
cách suy nghĩ của cô ấy, đấy. Cô ấy không thể tựmình thay đổi nó.
Cô ấy chỉ bị cuốn vào cơn lốc, và anh em phải thấy điều đó. Vậy
thì có điều gì đó mà cho anh em một số…Đừng cố gắng nghiên
cứu nó; đừng làmđiều đó. Cứ tin nó và tiếp tục.
18 Làm sao đứa bé ấy, đang nằm trong đôi tay người mẹ kia, đã
chết từ chín giờ sáng hôm ấy, và cứ như thế trong đêm hôm đó,
linh nhỏ bé ấy ở đâu? Anh em phải tìm thấy linh đó và mang nó
về. Và rồi khi anh em thấy nó đang trở lại, thì anh em có thể đứng
dậy trong Danh Chúa và gọi nó. Đấy, thế thì nó sẽ xảy ra. Nhưng
cho đến khi anh em làmđiều đó, anh emchỉ phí hơi, đấy.
19 Không có gì—không có gì quá bí ẩn. Đó là việc tìm thấy Đức
Chúa Trời, để giúp anh em tránh khỏi cách đó và để Đức Thánh
Linh sử dụng anh em cho bất cứ điều gì Ngài muốn làm. Chính
là thế. Điều quan trọng, về bất cứ ân tứ nào, là làm cho những ý
riêng của anh em mất đi, và để cho Đấng Christ hành động. Thế
thì hễ điều gì Thánh Linh nói, nếu anh em muốn biết có phải
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đó là Đấng Christ hay không…Chỉ một cảm giác, hãy để mặc nó.
Nhưng nếu đó thật sự làmột cảmxúc, hãy đểmặc nó. Nhưng nếu
nó được chép trong Lời, thì đó là Đức Chúa Trời. Luôn luôn phán
đoánmọi thứ, điều mà bất cứ linh nào nói với anh em, bằng Lời.
Lời, đừng bao giờ ra khỏi Lời đó; nếu anh em làm thế, anh em
bị hư mất.
20 Bây giờ, trước khi chúng ta ở lại cho đến giữa trưa, chỉ nói
chuyện như thế, chúng ta hãy cứ lật ra trong Kinh Thánh và đọc
một số lời Thánh Kinh ở đây. Và rồi chúng ta sẽ…Tôi yêumến Lời
của Đức Chúa Trời. Tôi biết hết thảy chúng ta đều yêu mến. Vậy
thì đừng có…
21 Tôi sẽ giảng, sáng nay, hoặc nói chuyện, dạy trường Chúa
nhật, về những sự mầu nhiệm ẩn giấu của Đức Chúa Trời kể từ
khi sáng thế, được khải thị trong Chúa Jêsus Christ. Và tôi không
có cơ hội để đi hết điều đó. Tôi quênmất về lễ thành hôn sắp đến,
vì thế tôi—tôi có lẽ đến với điều đó lần sau.
22 Bây giờ tôi sẽ đọcmột số trong ba chỗ trong Kinh Thánh. Đầu
tiên, tôi muốn đọc từ Phi-líp 1. Chương 1 của Phi-líp, bắt đầu với
câu thứ 19, và cũng đọc qua đến câu thứ 22.

Vì tôi biết rằng điều nầy sẽ trở làm ích cho sự cứu rỗi
tôi nhờ anh em cầu nguyện, và nhờ Thánh Linh của Chúa
Jêsus Christ giúp đỡ,

Theo những trông đợi thiết tha của tôi và hy vọng của
tôi, việc chi tôi cũng chẳng hổ thẹn cả, nhưng bao giờ
cũng thế, tôi nói cách dạn dĩ, luôn luôn như vậy, dầu tôi
sống, hay chết, vì vậy bây giờ Đấng Christ cũng sẽ được
bày tỏ trong thân thể tôi.

Vì đối với tôi sống là Đấng Christ, và chết là điều ích lợi
vậy.

Ví thử tôi cứ sống trong xác thịt, đây là điều ích lợi cho
công khó tôi: tuy nhiên điều tôi…tôi chẳng biết nên lựa
điều chi.

23 Bây giờ lật qua Sách Rô-ma. Và chúng ta muốn bắt đầu ở
chương thứ 8 của Rô-ma, và câu thứ 35, để xây dựng trên những
gì tôi muốn lấy chomột chủ đề.
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Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng
Christ? có phảinhữnghoạnnạn,hay khốn cùng,…những
sự bắt bớ,…đói khát, hay trần truồng,…nguy hiểm,…
gươm giáo chăng?

Như có chép rằng, Vì cớ tôi bị giết cả…cả ngày; chúng
tôi bị coi như chiên đem đến hàng làm thịt.

Trái lại, trongmọi sự đó chúng ta nhờ đấng yêu thương
mình mà thắng hơn.

Vì tôi chắc rằng, không bất kỳ sự chết, cũng không sự
sống, không thiên sứ, cũng không kẻ cầm quyền, không
quyền lực, cũng không việc bây giờ, cũng không việc hầu
đến, cũng không…

Cũng không bề cao,…bề sâu, hoặc một tạo vật nào, sẽ
có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thươngmà Đức Chúa
Trời, mà đã chứng cho chúng ta trong Chúa Jêsus Christ
là Chúa chúng ta.

24 Trong Công vụ 2, và câu thứ 30:

Do đó vì người là đấng tiên tri, và biết rằng Đức Chúa
Trời đã thề với người bằng một lời thề, rằng hậu tự của
người, theo xác thịt, người sẽ dấy lên Đấng Christ ngồi
trên ngai mình;

25 Bây giờ đây là rất nhiều Kinh Thánh, hầu như xem xét hết
chỗ này đến chỗ khác, trong Kinh Thánh. Nhưng chúng ta biết
rằng, nếu nhiều câu Kinh Thánh này đã được đọc, chúng ta sẽ
tìm thấy điều gì đó trong Đó mà sẽ—sẽ giúp đỡ chúng ta. Vậy
thì xin Chúa giúp chúng ta bây giờ, như tôi muốn lấy chủ đề này,
sáng nay, như là lời về sự tuyệt đối: Sự Tuyệt Đối.

26 Bây giờ chúng ta, khi tôi nhìn vào phân đoạn này, tôi đã tìm
quyển tự điển. Tôi nghĩ, “Điều gì? Người nào đó cứ nói, ‘Điều đó
là tuyệt đối, chân lý. Tuyệt đối, nó là đây.’” Tôi nghĩ, “Từ ngữ đó
là gì? Nó có nghĩa gì, sự tuyệt đối?” Và tôi lấy tự điển để tìm xem
nó có nghĩa gì.

27 Webster nói nó là, “hoàn hảo trong chính nó, không giới hạn
trongquyền lực củanó, cơ bản làmột sự tối thượng.” Đấy, “không
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giới hạn trong quyền năng của nó, hoàn hảo trong chính nó, và
nó thật sự làmột điều tối thượng,” chữ sự tuyệt đối.
28 Và tôi muốn nói điều này, và tin rằng anh em sẽ hiểu được
những từ này, vì tôi không phải là một giáo sĩ được đào tạo về
cách như thế nào, và cách tâm lý đểmang đến điều gì đó hấp dẫn
mà sẽ nắm giữ dân chúng. Điều duy nhất tôi làm, là cố hết sức
mà tôi có thể, vì những người bạnmàĐấng Christ đã ban cho tôi,
và tôi—tôi—tôimuốnhọ thấyđiều tôi suynghĩ là vềĐấngChrist.
29 Bây giờ, mỗi thành tựu lớn được gắn chặt với một sự tuyệt
đối. Anh em không thể điều khiển cuộc đời mà không có một sự
tuyệt đối. Anh em không thể làmmột thành tựu mà không có sự
tuyệt đối, vì nó là cột nối cuối cùng. Nó là sự—nó là cái giá đỡ ở
cuối hành trình. Nó là nơimà anh emgắn chặt với điều gì đó.
30 Trong thời đại mà chúng ta đang sống hiện nay, và mọi thứ
đều tan vỡ, rất mongmanh và bị cuốn trôi, tôi nghĩ rằng Sứ điệp
này sẽ làmột điều rất thích hợp, đặc biệt với những Cơ-đốc nhân
khi họ đang đi qua những dòng nước sâu bây giờ. Hội thánh Cơ-
đốc đang đi qua vùng nước sâu nhấtmà nó đã có trong hai nghìn
năm qua. Bởi vì, chúng ta đang đến một điểm nơi mà có điều
gì đó được giới thiệu cho Cơ-đốc giáo, điều gì đó họ phải quyết
định, và tôi nghĩ rằng hội thánh Cơ-đốc nên có điều gì đó mà
họ biết rằng họ được ràng buộc, thay vì cứ trôi nổi như chiếc lá
giữa dòng, trước gió. Như Kinh Thánh đã nói, “Trôi lạc bởi mọi
thứ đạo lạc.” Những ngọn gió đến và thổi chiếc lá nhỏ bé bay đi
cách này, và rồi ngọn gió khác đến, gió bắc, gió nam, gió đông,
gió tây. Anh em sẽ không bao giờ đến được nơi nào cả, anh em
không được ổn định. Đời sống Cơ-đốc nhân nên là một đời sống
ổn định. Nó sẽ là điều gì đó mà là—mà là một nguyên tắc để—để
anh emgắn bó với, đó thì còn hơn là chính sự sống.
31 Và anh em phải có điều gì đó mà anh em gắn bó với. Một số
người gắn bó với công việc của họ. Một số người bị ràng buộc
với gia đình họ. Một số người bị ràng buộc với tín điều. Một số
bị ràng buộc vào chức vụ quân đội. Chúng ta có những thứ khác
nhau mà chúng ta bị ràng buộc. Nhưng tôi nghĩ, là một Cơ đốc
nhân, chúng ta nên bị ràng buộc ở nơi chúng ta biết là đúng,
đấy. Bởi vì, anh em bị ràng buộc với gia đình mình, và vợ—vợ
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của anh em có thể lìa bỏ anh em. Anh em có thể bị ràng buộc
vào quân đội, và anh em có thể bị giết. Và anh em có thể bị ràng
buộc vào bất kỳ điều gì khác, và nó có một sự kết thúc. Nhưng
phải cómột trạm gắn bó cuối cùng. Phải cómột nơi nào đómà—
mà con người phải ràng buộc cho nơi đến Đời đời của mình. Bởi
vì, nếu anh em định tin điều đó trong công việc mình, khi công
việc của anh em hoàn tất, nó được hoàn thành. Khi gia đình anh
em bị lấy đi, nó chấm dứt.
32 Nhưng chỉ có một điều mà tôi nghĩ đó là cột trụ gắn bó cuối
cùng. Và tôi tin rằng Phao-lô đã có cột mốc quan trọng trong đời
sống ông ở đây. Và tôi muốn—muốn đến phía trong, nếu chúng
ta có thể gọi nó cách ấy, và nói về trụ cột quan trọng đó. Ông
nói, “Vì đối với tôi sống là Đấng Christ, và chết là điều ích lợi
cho tôi vậy.” Vậy thì, Đấng Christ là Sự Tuyệt Đối của Phao-lô. Đó
là cột mốc ràng buộc của ông. Đó là của ông…Đó là sự kết thúc
của tất cả các cuộc tranh cãi. Đó là Đấng Christ, là trụ cột gắn bó
của ông.
33 Phao-lô đã không luôn luôn có cột trụ gắn bó. Ông thường bị
trói buộc với một nhóm người Pha-ri-si trước đó. Và ông đã phải
được huấn luyện và giáo dục, để họ sẽ chấp nhận ông và để ông
tự ràng buộc chính mình với trụ cột của họ. Nhưng một ngày
nọ ông trên đường đi đến thành Đa-mách, và ông đã gặp Chúa
Jêsus, mặt đối mặt. Và từ đó ông cắt đứt khỏi cột trụ trói buộc
của người Pha-ri-si ra khỏi mình; và tái trói buộc chính ông lại,
hầu cho Chúa Jêsus Đấng mà ông biết đã bị đóng đinh khổ hình,
đã chết, và sống lại. Phao-lô biết nó bởi vì ông đã gặp Người ấy.
Điều đó đã thay đổi ông ngay tại đó. Ông không bao giờ giống
như trước nữa từ đó trở đi. Ông không bao giờ tiếp nhận một
quyển sách. Ông không bao giờ chỉ tiếp nhậnmột—một tín điều.
Ôngđã gặpThânvị đó, Chúa Jêsus Christ. “Ngài làAi, lạy Chúa?”

Ngài phán, “Ta là Jêsus.”
34 Chúng ta hãy nghĩ về cuộc trò chuyện đó, trong chốc lát. Tôi
tin Phao-lô là một người thành thật. Vì rằng đây là trường Chúa
nhật, chúng ta muốn dạy nó như một trường Chúa nhật. Phao-
lô, tôi tin, là người chân thành, sâu sắc, và đã có—đã không có gì
về ôngmà khác với bất cứ người nào khác.
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35 Tất cả những nhà tiên tri đó đều là con người giống như
chúng ta. Kinh Thánh đã nói vậy. Thánh Gia-cơ 5, “Ê-li vốn là
một người yếu đuối như chúng ta,” ông đã những lúc thăng
trầm, ra ra vào vào của mình, “và ông đã cầu nguyện cố xin cho
đừng mưa.”
36 Và Phao-lô cũng là loại người như chúng ta. Ông đã có những
xáođộng củamình, sựnghi ngờ của ông. Và ông là người thật thà.
Ông sẽ làmột trong những phái tôn giáo ưu tú nhấtmàđã có trên
đời. Và ông sẽ trở nên một giáo sư của phái đó; được dạy dưới
ảnh hưởng của giáo sư lớn, Ga-ma-li-ên, làmột trong những giáo
sư vĩ đại nhất có trong thời đó. Cha mẹ ông đã thấy điều đó, thấy
rằng có điều gì đó trong đời sống Phao-lô, và đã làm việc siêng
năng để gởi ông đi học, để ông có thể được dạy hết các luật pháp
của Đức Chúa Trời. Và, với lòng chân thành sâu sắc, ông tin mọi
lời của nó.
37 Và ông đã nghe về nhóm người thuộc tầng lớp thấp hơn này,
và cáchmà đã cómột tiên tri, được gọi là, bởi nhóm của Ngài, đã
dấy lên ở Ga-li-lê, được cho là để thực hiện các phép lạ và chữa
lành người đau. Nhưng phái—phái của ông mà ông thuộc về sẽ
không chấp nhậnNgười này làmột đấng tiên tri, Jêsus người Na-
xa-rét này, bởi vì Ngài đã không đồng nhất chính Ngài với họ. Vì
vậy Phao-lô không thể làm điều đó, bởi vì phe phái của—của
chính ông không tin vào Điều đó. Và họ đã cảnh báo ông chống
lại như vậy.
38 Và Phao-lô, thành thật, nghĩ, “Nếu người này không phải là
thuộc về Đức Chúa Trời, và hội thánh của tôi nói nó không phải
thuộc về Đức Chúa Trời, thì chỉ có một việc phải làm, là giũ sạch
nó.” Nói, “Hãy tránh xa cách đó, bởi vì nó làmột…nó sẽ làmột sự
cản trở, nó sẽ là một khối u, một bệnh ác tính,” chống lại phái tin
tưởng của ông. Vì vậy ông có mục đích trong lòng rằng ông sẽ đi
ra và cắt “khối u ác tính” này, như ông đã gọi nó, hay giáo hội của
ông đã gọi nó, ra khỏi nhómngười Pha-ri-si ưu tú của ông.
39 Một ngày nọ, với những lá thư trong túi ông, từ thầy tế lễ
thượng phẩm, để bắt giam tất cả những người đó trong tình
trạng đó, bởi vì đó sẽ là sứmệnhmàPhao-lô quyết tâm thực hiện.
Ông trên đường đi xuống thành Đa-mách. Họ đã làm cho những
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người ấy im lặng, khắp thành Giê-ru-sa-lem. Vì thế ông đã—ông
đã némđá Ê-tiên, và Phao-lô đã némđá người, chứng kiến và giữ
áo choàng. Bấy giờ ông đi xuống đây và làm điều giống như vậy,
và loại bỏ sự ngăn trở lớn này.

40 Nhưng gần như, phải là lúc giữa trưa, khoảng mười một,
mười hai giờ, ông đã bị đánh ngã. Và khi đó, ông ngước lên và
có một Ánh sáng đứng trước ông. Và một Tiếng đến từ Ánh sáng
ấy, nói, “Hỡi Sau-lơ, Sau-lơ,” một câu hỏi, “sao ngươi bắt bớ Ta?”
Bấy giờ Phao-lô đã biết, hay đúng hơn là, Sau-lơ, biết rằng dân
sự của ông đang đi theo cùng Ánh sáng ấy từ khi họ ra khỏi xứ
Ai-cập. Và nếu…

41 Anh em có bao giờ thấy bản dịch Kinh Thánh của Lamsa
chưa, cổ…Dấu—dấu hiệu Hê-bơ-rơ cổ của—của Đức Chúa Trời
là một Ánh sáng hình tam giác; nhiều hay ít, điều gì đó giống
như thế, mà ba thuộc tính của Đức Chúa Trời, trong một bổn
tánh Đức Chúa Trời. Và Ánh sáng hình tam giác này, ba trong
Một, là một Đức Chúa Trời, là một—một dấu hiệu với người Hê-
bơ-rơ, về Đức Chúa Trời, Sự Sáng.

42 Và rồi khi Môi-se gặp Ngài trong bụi gai cháy, thì Ngài phán,
“TAHẰNGHỮU,”mà vẫn giống như vậy, ba; ngày hômqua, ngày
nay, và cho đến đời đời, vẫn là Đức Chúa Trời không hề thay đổi.
Và Môi-se đã gặp Ngài trong bụi cây đang cháy. Ngài là một Ánh
Sáng. Và khi Ngài dẫn dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi đồng vắng, Ngài là
Thiên sứ của giao ước, màMôi-se bởi đức tin đã thấy, và đã từ bỏ
xứ Ê-díp-tô, coi sự sỉ nhục về Đấng Christ lớn hơn mọi châu báu
của Ê-díp-tô. Bởi đức tin, Môi-se đã thấy rằng đó là Đấng Christ,
Đấng Được Xức Dầu. Và sự Xức dầu không ở trên người nào đó,
nhưngNó ở trong hình thức Trụ Lửa. Hiểu không?

43 Và rồi cũng sự Xức dầu đó đã giáng xuống ở sự báp-têm của
Ngài, và đã đi vào trong Đấng Christ và cư ngụ trong Ngài. Giăng
đã biết đó là Ngài. Ngài phán, “Ngươi sẽ thấy Thánh Linh mà đã
dẫn họ ra khỏi Ai Cập vào đồng vắng, và ra khỏi đồng vắng vào
miền đất hứa, ở trên Người ngươi sẽ thấy hình tam giác này của
Đức Chúa Trời giáng xuống và ở đó, Ngài là Đấng sẽ làm phép
báp-têm bằng Đức Thánh Linh và Lửa.”
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44 Bấy giờ Phao-lô chưa được đặc ân thấy điều này. Nhưng chỉ
để làm điều đó có thực, với anh em, người Do-thái bị cấm cúi
trước thần tượng, hay bất cứ điều gì giống như thế! Vậy thì khi
ông thấy Ánh Sáng lớn này, ông biết rằng đó là Chúa. Chúa có
nghĩa là “quyền sở hữu, kiểm soát về.” Ông—ông hẳn sẽ không
gọi bất cứ người nào là “Chúa,” người Hê-bơ-rơ trung thành đó,
khi ông biết rằng Đó là Thánh Linh. Nhưng để ý, ông biết rằng
cùng Trụ Lửa đó đã là Trụ Lửa mà đã dẫn đường dân sự ông.
Và rồi ông trở lại và nói, “Lạy Chúa, Ngài là Ai? Ngài là Ai? Tôi
muốn biết Ngài là Ai. Ngài đã gặp Môi-se trong danh của ‘ĐẤNG
HẰNG HỮU.’” Nhưng tôi sẽ ngừng lại ở đó với ý nghĩ của họ, chỉ
một lát.

45 Chúa Jêsus, khi Ngài còn ở trên đất, đã xức dầu với Điều mà
họ đã thấy, để ý, Ngài phán, “Ta đến từ Đức Chúa Trời,” Thánh
Linh, Ánh Sáng, Trụ Lửa, “và Ta trở về cùng Đức Chúa Trời.”
Và Ngài đã trở nên xác thịt để chết cho tội lỗi chúng ta. Rồi sau
sự chết, chôn, sống lại và thăng thiên của Ngài, sau khi Ngài đã
thăng thiên; trong bốn mươi ngày, Ngài đã thăng thiên; và vào
ngày thứ năm mươi, Ngài trở lại trong hình thức Trụ Lửa, giữa
dân sự, và tự tách chính Ngài ra, giống như những cái lưỡi bằng
lửa, và đậu trên mỗi người trong họ. Và rồi họ hết thảy đều đầy
dẫy Đức Thánh Linh, và bắt đầu các thứ tiếng khác, như Thánh
Linh đã ban cho họ nói.

46 Đấy, Đức Chúa Trời tách ra chính Ngài; Đức Chúa Trời trước
tiên trongmột Trụ Lửa lớn; Đức Chúa Trời bày tỏ trongmột thân
thể con người; bây giờ Ngài phân rẽ chínhNgài giữa dân sựNgài.
Trụ Lửa phân tán ra, và ngự trên mỗi người trong họ, giống như
những cái lưỡi bằng lửa hình chạc, những cái lưỡi xẻ đôi đậu
trên họ, bằng lửa hình chạc, những cái lưỡi xẻ đôi đậu trên mỗi
người trong họ. Và họ hết thảy đều đầy dẫy Điều đó, và bắt đầu
nói tiếng lạ, như Thánh Linh đã ban cho họ nói.

47 Vậy thì, anh em thấy, chúng ta không phải làmột dân bị phân
chia, chúng ta phải ở trong sự thống nhất, bởi vì mỗi người trong
chúng ta giữ một phần của Đức Chúa Trời. Và chúng ta phải đến
với nhau, và rồi Trụ Lửa được bày tỏ trong sự nguyên vẹn, trong
sự đầy đủ của Nó; khi Hội thánh Ngài ngồi với nhau trong các
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nơi trên Trời, thì sự trọn vẹn của quyền năng Đức Chúa Trời ở
trong Hội thánh Ngài. Mỗi một người trong chúng ta giữ các ân
tứ thuộc linh và những chức vụ thuộc linh, đang đến với nhau,
mang Trụ Lửa đó trở lại lần nữa.
48 Và Phao-lô nhận biết sự hiện hữu đó thuộc về Chúa, và ông
nói, “Lạy Chúa, Ngài là Ai, mà tôi bắt bớ Ngài?”
49 Ngài phán, “Ta là Jêsus, và ngươi đá đến ghim nhọn thì là
khó chịu cho ngươi vậy.”
50 Và Phao-lô được lệnh đứng dậy và đi xuống con đường gọi là,
“Ngay Thẳng.” Và ở đó có một tiên tri đến, tên là A-na-nia, và đã
thấymột khải tượng, và làm phép báp-têm cho ông. Và ông đã đi
xuống trong xứ Ả-rập, trong ba năm, để nghiên cứu Kinh Thánh,
để xemvề Trụ Lửa này là gìmà đã hiện ra với ông.
51 Bây giờ chúng ta thấy rằng Phao-lô, phần còn lại của đời sống
ông, đã có điều đó chomột cột trụ trói buộc. Ôngđã gặpĐứcChúa
Trời,mặt đốimặt, và được ủy thác bởi Đức Chúa Trời. Thật làmột
trụ cột trói buộc! Thật là Sự Tuyệt đối! Đó là cuối cùng của mọi
tranh cãi. Đó là sự cuối cùng của mọi sự dành cho Phao-lô. Tất
cả sự xung đột, mọi sự đã biến mất. Tôi không quan tâm người
Pha-ri-si nói gì, người Sa-đu-sê nói, hay bất kỳ ai khác; ông đã
gặp được Đức Chúa Trời chứng minh bằng Lời, điều đó đã giải
quyết ổn thỏa! Đó là phần còn lại của cuộc đời ông. Bởi vì ông đã
thấy Đức Chúa Trời hiển hiện, và đã được chứng minh cho ông
rằng Đó là Đức Chúa Trời, bởi Lời, và bằng cái bóng và hình dạng
mà Ngài ở trong, và bởi một Tiếng có thể nghe được đã phán với
ông chính xác đó là gì. Vậy thì, đó là một điều tuyệt vời. Không
lạ gì ông có thể nói, trước—trước Ạc-ríp-ba, “Tôi đã vâng theo sự
hiện thấy trên Trời.” Ông đã bị trói buộc với điều đó. Có điều gì
đó thật, điều gì đó mà ông biết, điều gì dó mà không người nào
có thể lấy đi khỏi ông.
52 Vậy thì, ngày nay, nếu chúng ta đang tin cậy chỉ vào sự
giáo dục, hay là một—một phương cách máy móc của—của giáo
dục để giải thích Kinh Thánh, thì chúng ta chỉ có nó từ một—
một quan điểm trí tuệ. Nhưng không người nào có quyền đằng
sau bục giảng này, để giảng Phúc âm, trừ phi người ấy đến đối
mặt với Nó.
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53 Giống như Môi-se, ở phía sau của sa mạc, cho dù ông được
giáo dục tốt đến đâu, bất cứ điều gì đã xảy ra; sự sợ hãi và rối
loạn của ông biến mất bởi vì ông đứng trên đất thiêng với Đức
Chúa Trời,mà không người nào có thể lấy nó đi khỏi ông.
54 Và mọi người nam hay nữ mà có một kinh nghiệm với Đức
Chúa Trời, đã gặp cùng Trụ Lửa này trên nhữngmảnh đất thiêng
của lòngmình. “Không có nhà thần học, không cóma quỉ, không
có điều gì cả,” Phao-lô nói, “không có hiện tại, không có tương lai,
sự chết, bệnh tật, buồn rầu, có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu
thương củaĐức Chúa Trời, trong Chúa Jêsus Christ.” Nó là trụ cột
trói buộc. Anh em biết điều gì đó đã xảy ra. Cho dù khoa học dấy
lên thế nào đi nữa và nói điều này, điều kia, hay điều nọ, anh em
được trói buộc. Anh em và Đức Chúa Trời trở nên một. Ngài ở
trong anh em, và anh em ở trong Ngài. “Vào ngày đó các ngươi
sẽ biết rằng Ta ở trong Cha, Cha ở trong Ta; Ta ở trong các ngươi,
và các ngươi ở trong Ta.” Anh emđược gắn bó với Ngài.
55 Và Phao-lô đã có một—một đời sống để Đấng Christ làm
trung tâm. Nó là một đời sống khác biệt hơn ông đã từng có.
Ông đã từng có một quan điểm giáo dục; nhưng bây giờ ông đã
có một đời sống để Đấng Christ làm trung tâm, một sự tuyệt đối.
Cho dù Ạc-ríp-ba có thể nói gì đi nữa, “Ngươi, ngươi đã trở nên
điên cuồng, hỡi Phao-lô. Ngươi bị mất trí rồi. Ngươi, ngươi đã
học quá nhiều.”

Ông nói, “Tôi chẳng lãng trí đâu.”
56 Và rồi ông đến với Ạc-ríp-ba, với cách ấy đến nỗi ông ta nói,
“Thiếu chút nữangươi khuyên ta trở nên tín đồĐấngChrist.”
57 Ông nói, “Tôi muốn không chỉ vua, mà còn…như tôi, ngoài
những cái xiềng này ra.”
58 Nó khiến cho anh em làm các việc, khi anh em có một đời
sống để Đấng Christ làm trung tâm giống như Phao-lô đã có,
mà thông thường anh em sẽ không làm. Bây giờ hãy xem. Nói
chung, con người đó được huấn luyện trong tất cả về lời—lời
Kinh Thánh và các thứ, theo cách bình thường ông sẽ đi theo
đường lối đó ông đã được huấn luyện. Nhưng khi ông trở nên…
và đã làm cho Đấng Christ là Sự Tuyệt Đối của ông, Đấng Tối
Thượng của ông, thì có một đời sống khác hẳn. Ông đã làm khác
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hẳn. Ông đã làm những việc điên cuồng, với những gì ông đã
từng được đào tạo. Và nó sẽ làmđiều giống như vậy.
59 Nếu hội thánh tránh xa Hội đồng Giáo hội đó, và trở lại và
để Lời Đức Chúa Trời làm điều tối thượng của họ, làm cho Lời
Đức Chúa Trời là trụ cột trói buộc của họ, điều đó sẽ làm việc ấy.
Nhưng họ đang trói buộc với thành tựu do con người làm nên.
Và nó trói buộc để sa ngã. Thế đấy, Kinh Thánh nói họ sẽ làm
điều đó. Nhưng sẽ có một Cô Dâu được chọn từ khi sáng thế, mà
sẽ bị trói buộc với trụ cột trói buộc đó.
60 Tôi có thể thấy cõi Đời đời lộ ra, đi lùi lại thời gian, kể từ
thời Ê-đen. Và, khi Nó làm thế, có một dòng Huyết, chảy suốt con
đường đi lên Đồi Sọ; và từ Đồi Sọ, được trói buộc với hàng này, và
cứ đi tiếp đến trụ cột trói buộc, Chúa Jêsus. Và ngày nào đó khi
Ngài đến để tuyên bố chính Ngài, mọi người mà được ràng buộc
với sự tối hậu đó sẽ sống lại trong sự Vĩnh cửu. Tại sao? Họ đã ở
trong Đời đời luônmọi lúc. Họ được định trước trong cõi Đời đời.
Họ là phần của Đức Chúa Trời. Họ đã ở trong suy nghĩ của Ngài
ngay từ đầu. Và khi dây thừng to lớn đó được kéo, của đường lối
Huyết, Dấu hiệu đó tôi đã nói về, khi nó đến trên trái đất, mọi
ngườimà đã được bao gồm trongHuyết ấy sẽ được đưa vào ngay
trong cõi Đời đời lần nữa. Nhưng cách duy nhất nó sẽ có, sẽ là
được trói buộc với Sự Tuyệt Đối ấy, Chúa Jêsus Christ. Đó là sự
tuyệt đối! Không phải là một thành tựu của con người; nhưng
Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, và Ngài là Đấng
Tuyệt Đối. Và chúng ta biết Ngài còn sống, bởi vì ở đây Ngài ở với
chúng ta trong Quyền năng phục sinh của Ngài, đang làm điều
tương tự nhưNgài đã làmkhi Ngài còn ở đây trên đất.
61 Tôi đã bị trói buộc với Sự Tối Thượng đó. Đó là sự cuối cùng
của mọi tranh cãi. Tôi bị trói buộc với nó. Đó là sự sống của tôi.
Tôi là tội nhân khi Đấng Christ cứu tôi. Tôi đã gặp Người nào đó.
Và từ đấy Điều đó đã đến trong tôi, nó đã—nó đã khác hẳn. Và
tôi bị trói buộc với nó, mọi sựmà tôi có bị trói buộc ngay ở đó. Và
rồi Đức Chúa Trời phân chia sự sống Ngài, và cho tôi sống trong
Ngài, vàNgài trong tôi, rồi chúng ta được trói buộc. Tôi…
62 Nó không tạo ra sự khác biệt nào so với những gì người khác
muốn tin. Đối với cá nhân, anh em bị ràng buộc với Điều đó. Đó



SỰ TUYỆT ĐỐI 15

là điều tối hậu của anh em. Đó là…đó là từ cuối cùng. Và nếu
Ngài là Lời, thế thì Đây phải là lời cuối cùng. Điều này phải giải
quyết nó. Bất kể Điều đó nói gì, Đó là sợi chỉ đỏ sặm đó. Đó là
Đấng Christ. Và bất cứ điều gì trái ngược với Điều đó, tôi không
biết gì về nó. Đó là những gì chúng ta muốn biết, là những gì Lời
này nói; vì tôi bị ràng buộc với Đấng Christ, và Đấng Christ là Lời.
Anh em hiểu được nó bây giờ không?
63 Và phần của Lời Ngài được phân bổ cho thời đại này, Đức
Thánh Linh củaNgài ở đây để biểu lộ phần đó của Lời.
64 Giống như nó đã có lúc sự sanh ra của Ngài. Ê-sai 9:6. Tất
cả thông qua lời Kinh Thánh, mọi sự đã được nói về Ngài, nó
đã được ứng nghiệm. Lật qua trong Sách Lu-ca, chúng ta nói đó
là…chúng ta thấy điều đó. Và Ngài là sự cuối cùng, Ngài là—Ngài
cũng là sự sau cùng của lời tiên tri, về Ngài. Ngài làm trọn điều
đó, lịch sử, những bài hát, mọi sự trong Cựu Ước, mà đã nói về
Ngài, nó được ứng nghiệm ngay tại đó. Điều đó trở nên sự tối
hậu. Điều đó trở nên cột trụ trói buộc về Lời của Đức Chúa Trời
dành cho thời đại đó.
65 Và những người thực sự được sinh lại của thời đại này, mà
được đầy dẫy Đức Thánh Linh, là cột trụ trói buộc của Kinh
Thánh này mà phải được ứng nghiệm trong những ngày sau rốt
này. Họ là điều tối thượng. Đó là điều tối thượng của Đức Chúa
Trời, bởi vì đó là Lời của Ngài; và Lời là Đấng Christ, cột trụ trói
buộc. Không có cách nào để thoát khỏi nó. Điều gì đó nắm giữ
anh em.
66 Như tôi đã nói, nó khiến anh em làm những điều mà bình
thường anh em sẽ không làm. Nó đã khiến cho Phao-lô làm
những việc mà ông bình thường hẳn không làm. Nó đã khiến
cho Môi-se làm các việc mà bình thường ông hẳn không làm. Nó
khiến mọi người đàn ông và đàn bà làm những việc mà bình
thường họ hẳn không làm. Nó là điều gì đó mà anh chị em là—
được đặt trọng tâm vào. Nó là điều gì đó, Nó là chất ổn định của
anh chị em. Nó giống như…
67 Nó là mỏ neo của con tàu. Con tàu được buộc chặt vào mỏ
neo, trong lúc giông tố. Và nếu Đấng Christ là Đấng Tuyệt Đối
của anh em, anh em bị ràng buộc với Ngài. Trong thì hoạn nạn,
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con thuyền, nếu anh em để nó lắc lư, nó sẽ va đập vào các—
các—các—các tảng đá. Nhưng những gì họ làm, họ thả neo. Mỏ
neo kéo lê cho tới khi nó va vào nền đá. Và con tàu bị buộc vào
cái neo. Nó là sự tuyệt đối cho con tàu.

68 Và một Cơ-đốc nhân tái sinh được gắn liền với Đấng Christ,
và Kinh Thánh là cái neo. Đó là thứ mà chúng ta bị ràng buộc.
Hãy để các tổ chức, để điều khác biệt, hãy để khoa học, hãy để
các nhà giáo dục nói bất cứ điều gì họ muốn. Miễn là Lời đó nói
điều đó và hứa với điều đó, chúng ta bị ràng buộc với Điều đó.
Đó là điều gì đó sẽ không cho phép chúng ta di chuyển khỏi nó.
Đúng thế. Một Cơ-đốc nhân được sinh ra thực sự, họ ở lại với
Lời đó. Nếu Nó nói một việc nào đó để làm, và cách để làm điều
đó, đó là cách chúng ta phải làm nó. Bất kể ai khác nói gì, Đó là
những gì Đức Chúa Trời đã phán. Chúng ta bị ràng buộc với Điều
đó,một đời sống lấy Đấng Christ làm trung tâm.

Đấng Christ, một lần nữa, giống như Sao Bắc cực.

69 Anh em biết đấy, thế giới xoay chung quanh. Và những ngôi
sao, thật ra, ngôi sao mà anh em thấy như sao hôm, cũng là sao
mai. Thế giới cứ quay quanh nó. Nhưng nó di chuyển qua các
ngôi sao đó, tất cả trừ sao bắc cực. Vậy thì anh em không thể đặt
la bàn trên sao hôm và bất cứ nơi nào, vì sáng hôm sau, điều gì?
Anh em thấy sao hôm ở phương tây, và sáng hôm sau anh em
thấy ở phương đông. Đấy, anh em không thể làm điều đó. Nhưng
anh em có thể đặt nó ở trên sao bắc cực, a-men, và giữ trung tâm
cố định của nó. Anh em sẽ đi ra.

70 Và đó làmột đời sống lấy Đấng Christ làm trung tâm. Khi anh
em lạc lối, Ngài là Sao Bắc Cực của anh em. Thế thì, nếu Ngài là
Sao Bắc Cực, thì Đức Thánh Linh là la bàn của anh em, và la bàn
sẽ chỉ hướng về Sao Bắc Cực. Nó sẽ không chỉ ramột tín điều hay
một giáo phái. Nó sẽ không chỉ ra một cảm giác, hay bất cứ điều
gì. Nó sẽ ổn định đối với Sao Bắc Cực. Ngài là Sao Bắc Cực của anh
em. Khi anh em đi lạc, anh em có thể quay hướng về phía những
giáo phái, và những việc như thế. Nhưng la bàn, Đức ThánhLinh,
sẽ chỉ anh em thẳng đến với Lời, là Đấng Christ, và giữ anh em
đứng vững. Trói buộc với Điều đó.
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71 Điều gì sẽ xảy ranếukhông có saobắc cực, làm saomột người
có thể tìm đường trên biển sương mù? Điều gì sẽ xảy ra nếu
không có Đức Thánh Linh hướng dẫn anh em đến với Lời của
Đức Chúa Trời, để bày tỏ Lời và chứng minh Lời ấy, chúng ta sẽ
làm gì trong giờ này? Đức Thánh Linh chỉ hướng đến với Lời.
“Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi
Lời.” Không phải phần của Lời; nhưng mọi Lời, tất cả của Nó.
“Mọi Lời phán ra từ miệng Đức Chúa Trời,” đó là những gì một
người sống bởi. Ngài là Sự Tuyệt Đối của anh em trong đời sống
của anh em, Ngài cũng là Sao Bắc Cực của anh em.

72 Anh em biết đấy, chúng ta phải có điều gì đó, thứ khác, để
giải quyết chấm dứt sự xung đột.

73 Anh em biết đấy, có lần mà khi cách cư xử trên bàn ăn dựa
trên những gì một người đàn bà nói. Tôi tin tên bà ấy là Emily
Post. Tôi có thể sai về điều đó. Tôi nghĩ điều đó là đúng, Emily
Post. Tôi không quan tâm nếu Emily Post đã nói, “Cầm dao lên
và ăn đậu—đậu bằng nó,” đó là cách xử sự. Tại sao? Bà là sự
tuyệt đối về cách xử sự ở bàn ăn. Đúng thế. Nếu bà ấy nói, “Ăn
chúng bằng tay,” anh em ăn chúng bằng tay. Tại sao? Đất nước
này đã khiến bà ta là sự tuyệt đối, với cách xử sự ở bàn ăn. Vâng,
thưa quý vị.

74 Có một thời khi nước Đức có một—một sự tuyệt đối, và đó là
Hitler. Đó là một sự tuyệt đối. Tôi không quan tâm bất cứ ai khác
đã nói gì, khi Hitler nói, “Làm điều đó,” các bạn làm nó. Các bạn
sẽ tốt hơn. Ông ta là lời cuối cùng. Hitler đã vậy.

75 Cómột thời khi Rô-ma cómột sự tuyệt đối, và đó làMussolini,
nhà độc tài. Một người lái xe đến sớm hơn một phút cho ông,
ông ta đã bắn người đó trong xe hơi và xốc người đó ra, nói, “Tôi
không hề nói sớm một phút, tôi đã nói ở đây đúng giờ.” Một sự
tuyệt đối! Bất cứ điều gì ông ta nói, họ phải làm. Nó đã phải được
thực hiện. Ông ta nói ông sẽ làm cho cả thế giới quay bằng lời của
ông. Nó quay bằng Lời của Đức Chúa Trời!

76 Có một thời khi Ai-cập có một sự tuyệt đối. Đó là Pha-ra-ôn.
Tôi đã xuống Ai-cập một lần, chỉ để xem những nơi đó. Và anh
em phải đào xuống hai mươi bộ để tìm thấy những ngai vàng
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mà họ đã ngồi ở trên, hoàng đế của Rô-ma; khi tôi đã ở Rô-ma và
ở Ai-cập.

77 Đấy, hết thảy quay lại với bụi đất lịch sử, bởi vì nó là loại
sự tuyệt đối sai trật. Đúng rồi. Nó sai. Nó đã thất bại. Đó là
sự tuyệt đối do con người tạo ra. Và mọi sự tuyệt đối do con
người làm nên và mọi thành tựu do con người làm nên phải
tan thành bụi đất. Chúng phải đi vào bụi đất. Nó là loại sai, vì
vậy nó thất bại.

78 Cứ suy nghĩ về đất nước chúng ta. Khi chúng ta gặp rắc rối,
nếu người nào đó làm điều gì đó, và họ cố kiện nó ở đây có lẽ là
trong một—một phiên tòa nhỏ của thành phố, một tòa án cảnh
sát nào đó, sau đó nó tiếp tục từ tòa án này đến tòa án khác, tiếp
tục, và cuối cùng nó lên đến Tòa án Tối cao. Vậy thì, Tòa Án Tối
Cao là cơ quan tuyệt đối của đất nước. Điều đó giải quyết vấn đề.
Bây giờ, ở Canada, những người bạn của chúng ta từ Canada có
thể chuyểnquyền, từ Canada, đếnNữhoàng. Nhưng ởHoaKỳ, đó
là Tòa án Tối cao. Đó là sự tuyệt đối. Đôi khi chúng ta không thích
quyết định của họ, nhưng dù sao đi nữa chúng ta phải nghe theo
nó. Vâng, thưa quý vị. Chúng ta không đồng ý với điều đó, đôi khi
chúng tôi không thích quyết định đó, nhưng đó là sự tuyệt đối
của quốc gia này. Quốc gia gắn liền với nó. Nó là kết thúc của tất
cả sự tranh cãi. Khi Tòa án Tối cao đó nói, “Anh có tội,” thì anh có
tội. Chúng ta phải có điều đó; nếu không, chúng ta không có một
quốc gia. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không có bất cứ điều gì
như thế? Chắc chắn. Cómột tuyệt đối chomọi sự.

79 Có một tuyệt đối trong một môn chơi bóng. Đó là trọng tài
chính. Đúng. Và nếu ông ấy nói, “Đó là một cú đánh trượt,” đó là
những gì nó là. Đừng quan tâm đến những gì anh em nói, những
gì tôi nghĩ, cách tôi nhìn thấy nó, cách anh em thấy nó. Đó là
những gì ông ấy nói. Đó là một điều tuyệt đối. Nếu ông ấy nói,
“Cúđánh trượt,” anh emphải đồng ý với điều đó, bởi vì đó là cách
nó sẽ được ghi, “trượt.” Điều gì sẽ xảy ra nếu không có trọng tài,
bây giờ ai sẽ đúng? Một người nói, “nó là cú đánh trượt,” người
khác nói, “nó không phải cú đánh trượt; nó là quả banh, nó là
một…” Ồ, anh em có những sự lộn xộn. Anh em sẽ không biết
điều gì để làm.



SỰ TUYỆT ĐỐI 19

80 Phải có một nơi nào đó mà lời nói của ai đó là cuối cùng. A-
men. Tôi cảm thấy thực sự tốt ngay bây giờ. Vinh hiển thay! Ha-
lê-lu-gia! Phải có điều gì đó là chung cuộc. Tôi rất vui về điều đó.
Ồ, bây giờ, có ai đó có thể nói, “Đó là tội lỗi,” hoặc, “Đó không
phải là tội lỗi.” Tôi rất vui vì điều đó. Tôi vui mừng vì một sự
tuyệt đối. Không tranh cãi, không cần tranh cãi. Trọng tài nói,
“cú đánh trượt,” đó là những gì của nó; đánh dấu nó trong trí
bạn, “nó là cú đánh trượt,” và tiếp tục. Khi Đức Chúa Trời phán
điều gì, đó là cách nó xảy ra! Không cần tranh cãi về điều đó. Đó
là những gì nó là. Ngài đã phán vậy. Đó là sự Tuyệt đối của Cơ-
đốc nhân, đó là nếu người ấy là một Cơ-đốc nhân. Đức Chúa Trời
phán, “Hãy làm điều đó cách này,” đó là cách nó phải được làm.
Không tranh cãi, “Ồ,” nói, “nó là…” Không có gì về điều đó. Đức
Chúa Trời đã phán vậy, thế là xong! Đó là sự Tuyệt đối với tín
hữu thật. Vâng.
81 Điều gì sẽ xảy ra nếu không có điều gì đó như thế, chúng ta
sẽ ở đâu? Giám Lý sẽ đúng, hay Báp-tít, Trưởng Lão, Lutheran,
hoặc bất cứ cái gì sẽ đúng? Đấy, chúng ta có, đó là lý do mà anh
em—anh em có sự hỗn loạn. Và đó là lý do. Họ quay bỏ sự tuyệt
đối đó, đó là lý dohọđang đi lạc với nhữngngôi sao khác này.
82 Nhưng có một sự tuyệt đối. Phải có một sự tuyệt đối. Phải là
sự tuyệt đối. Và có một sự tuyệt đối. Đó là Lời. Và những gì người
khác nói, điều đó không quan trọng. Vâng, thưa quý vị.
83 Bây giờ, nếu chúng ta không có trọng tài chính trong một
trận bóng, mọi người sẽ giật tóc lẫn nhau, và gây gổ và đánh
nhau. Hiểu không? Đó là lý do tại sao chúng ta cần một sự tuyệt
đối trong Cơ-đốc giáo, hãy dừng việc giật tóc này lại, và gây gổ và
đánh nhau. Hiểu không? Lời đã nói điều đó, và thế là xong. Đừng
bớt Nó hoặc lấy ra khỏi Nó. Cứ đểNó cáchNó có.
84 Anh embiết đấy, cómột sự tuyệt đối với việc xe cộ giao thông,
đó là đèn đỏ dừng lại, tín hiệu giao thông. Điều gì xảy ra nếu buổi
sáng nào đó nó không hoạt động? Ô, chao ôi! Anh em có bao giờ
lâm vàomột trong các trường hợp đó không? Tôi đã từng. Không
nghi ngờ gì, bất cứ tài xế nào cũng vậy. Điều gì sẽ xảy ra nếu đèn
đỏ đó không hoạt động? Thế thì mọi người đang nhốn nháo. Họ
lái xe lên đó, và một người nói, “Tôi đã ở đây trước tiên,” người
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khác nói, “Để tôi nói cho anh biết, tôi phải đi làm!” Ồ, chao ôi!
Những người đàn bà đung đưa ví tiền, và đàn ông đánh nhau
bằng những nắm đấm, và các bạn nói về sự hỗn loạn! Phải có
một sự tuyệt đối, điều gì đó nói, “Điều này đúng,” và chính là thế.
Khi đèn đó bảo, “ngừng,” nó có nghĩa ngừng. Khi nó nói, “đi,” thì
có nghĩa đi. Nếu không, anh em gặp rắc rối.

85 Và đó là cách xảy ra trong đời sống Cơ-đốc nhân. Có một nơi
ngừng lại, và có một nơi để đi. Lời Đức Chúa Trời là sự Tuyệt đối
đó. Đó là Đấng Christ. Vâng, thưa quý vị. Nếu quý vị…

86 Nếu những tín hiệu giao thông không được bật lên, thì chúng
ta có sự kẹt xe. Và tôi nghĩ đó là những gì chúng ta có ở đó trong
ngũ giác đài tôn giáo ngày nay; một sự ách tắc giao thông, của
những người giả tin, những người không tin, và mọi thứ tắc
nghẽn với nhau. Anh em chỉ có sự kẹt xe. Tại sao? Họ không có
sự tuyệt đối. Một người nói, “Chà, chúng tôi là…Chúng tôi là sự
tuyệt đối.” Người khác nói, “Chúng tôi là sự tuyệt đối.”

87 Đức Chúa Trời là Sự Tuyệt Đối. Ngài phán, “Hãy để mọi sự
tuyệt đối, nếu không phải là sự tuyệt đối của Ta, là lời nói dối.
Sự tuyệt đối của Ta là Lẽ thật!” Vì vậy, có sự Tuyệt đối với Cơ-đốc
giáo. Đó là sự chấm dứt tất cả mọi sự tranh cãi. Kinh Thánh đã
nói vậy, điều đó làm cho Nó đúng. Vâng, thưa quí vị. Phải có sự
tuyệt đối trong mọi sự.

88 Một số giống như các giáo hội ngày nay, hầu hết các giáo hội
có sự tuyệt đối của riêng họ. Mỗi người có sự tuyệt đối riêng của
họ, điều gì đó giống như thời các quan xét, mọi người đã thực
hiện cách họ suy nghĩ là đúng. Nhưng điều đó không đúng. Đấy,
đó là khi Lời Đức Chúa Trời và các tiên tri không tồn tại. Lời là
Sự Tuyệt Đối. Họ có sự tuyệt đối riêng của họ. Mỗi người nói họ
là Lẽ thật và đường đi, “Chúng ta là Lẽ thật và đường đi.”

89 Nhưng Chúa Jêsus phánNgài là Lẽ thật và Đường đi, “Lẽ thật,
Đường đi, và Sự Sáng.” Đúng thế không? Thế đấy, thế thì, Ngài
là Lời, vì thế có Sự Tuyệt đối. Và những sự tuyệt đối giáo phái,
không có gì liên quan với điều đó; nó sai, hãy đểmặc nó.

90 Vậy thì, người làm đúng theo cách nhìn riêng của họ, nhưng
Đức Chúa Trời có một đường lối cho người đó làm điều ấy. Đấy,
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khi Đức Chúa Trời và Lời Ngài và các tiên tri Ngài đang bị bỏ qua,
mỗi người đã làmđúng như người ấymuốn làm.
91 Và đó là những gì đã xảy ra trong ngày nay, mỗi người nói,
“Tôi—tôi thuộc về điều này.” Anh có phải là Cơ-đốc nhân không?
“Tôi là người Trưởng Lão.” Anh có phải là Cơ-đốc nhân? Tôi hỏi
các bạn. Một cô gái nói, “Tôi nói cho anh hiểu, tôi đốt một ngọn
nến mỗi đêm.” Một người đàn ông khác nói, trong hàng cầu
nguyện, tôi hỏi anh ta có phải là một Cơ đốc nhân không, nói,
“Tôi làmột ngườiMỹ. Sao anh dám!” Giống như điều đó có gì liên
quan đến Nó. Hãy xem, họ bị trói buộc với một quốc gia. Người
khác bị gắn liền vớimột tổ chức, những giáo điều.
92 Nhưngmột Cơ-đốc nhân có nghĩa là “giống nhưĐấng Christ.”
Và cách duy nhất anh em có thể được giống như Đấng Christ là
vì Đấng Christ là Lời ở trong anh em. Đó là sự tối hậu. Vâng. Tôi
đã thấy điều này trước khi tôi được cải đạo và tôi rất vui vì Chúa
đã nắm giữ tôi trước khi hội thánh làm vậy. Vì vậy tôi đã biết
khi tôi…
93 Một mục sư Báp-tít ưu tú, Anh Naylor, anh ấy ở trong Miền
Vinh hiển ngày hôm nay, anh ấy đã đến, anh ấy đã trò chuyện
với tôi. Và, ồ, có nhiều người đã trò chuyện với tôi khi tôi—tôi
đang cố tìm thấy Đức Chúa Trời. Thầy giảng Cơ Đốc Phục Lâm
đãmuốn tôi gia nhập với họ, và đại loại như vậy. Nhưng tôi thấy
rằng nếu tôi sẽ là một Cơ-đốc nhân, tôi—tôi không thể nói, “Bây
giờ tôi là một tín đồ Cơ Đốc Phục Lâm.” Vậy thì, điều đó ổn thôi.
“Tôi là một tín đồ Báp-tít.” Điều đó ổn thôi, đấy, nhưng tôi chắc
chắn phải có điều gì nhiều hơn thế một chút. Tôi—tôi không thể
tin cậy, bởi vì mỗimột người đang dao động.
94 Tôi đã nghĩ, “Có ai đó ở đâu đó, anh em phải có điều gì đó
đúng, ở đâu đó.”
95 Vì thế tôi cầnmột sự tuyệt đối, vì vậy tôi lấymột sự tuyệt đối,
Lời Đức Chúa Trời. Vậy tôi đọc trong Lời mà Ngài là Lời, Thánh
Giăng 1. “Và trên sự tuyệt đối này, Ta sẽ xây Hội thánh Ta.” Ừm-
m. Đúng thế. Vì vậy tôi nhận Ngài ở Lời Ngài. Khải huyền 22:19
nói, “Hễ ai lấy một Lời ra khỏi Đây, hay thêm một lời vào Nó.”
Đó là sự tuyệt đối. Đó là sự kết thúc của mọi tranh cãi. Đây là sự
tuyệt đối. “Bất cứ ai bớt bất cứ điều gì khỏi Nó, hoặc thêm bất cứ
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điều gì vào Nó,” Đức Chúa Trời phán, “Ta sẽ cất lấy phần họ ra
khỏi Sách Sự Sống,” vì thế Đó phải là sự tuyệt đối. Và Chúa Jêsus
đã phán rằng, “Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi,
song nhờ mọi Lời.” Thế thì tôi biết “mọi Lời” này phải có. Nói,
“Giềng mối thêm giềng mối, và hàng thêm hàng.” Đó là cách Nó
phải đến, đúng như Nó đã được chép.

96 Rồi Ngài phán, “Nếu các ngươi ở trong Ta,” Ngài là Lời, “Lời
Ta ở trong các ngươi, các ngươi có thể cầu xin những gì các ngươi
muốn.” Tôi biết thế thì nếu Cơ-đốc giáo là Lời của Đức Chúa Trời,
vàNgài là Lời, và bởi sự tin nhậnLời, Lời đã sống quaNgài, thì tôi
biết, “Nếu các ngươi cứ ở trong Ta, và Lời Ta ở trong các ngươi,
hãy cầu xin điều các ngươi muốn,” và nếu anh em ở trong Lời
và là một phần của Lời, anh em sẽ chỉ cầu xin những gì Lời bảo
anh em cầu xin. Biết ngày anh em đang sống, thế thì, và cầu xin
theo đó.

97 Vì thế nên, trở lại với chủ đề, làm…Nói chuyện bây giờ cách
cá nhânđiều này, nhưng tôi bị trói buộc. Tôi bị trói buộc với Chúa
Jêsus Christ, vớiNgài, bởi LờiNgài. Ngài là SựTuyệtĐối của tôi.

98 Tôi thấy rằng tất cả những giáo phái và những thứ này đều
có sự tuyệt đối họ. Mỗi người, mỗi người, họ có sự tuyệt đối của
riêng mình.

99 Công giáo, khi giáo hoàng đó nói điều gì đó, chính là điều đó.
Đó là sự tuyệt đối của giáo hội Công giáo. Tôi không quan tâm
những gì thầy tế lễ nói, những gì giáo hoàng nói, những gì hồng
y giáo chủ nói; khi giáo hoàng nói điều đó, thì phải là điều đó. Đó
là sự tuyệt đối. Điều đó chính xác.

100 Trong giáo hội Giám Lý và nhiều người của những giáo phái
Tin Lành, những gì giámmục nói, đó là sự tuyệt đối. Đó là tất cả.
Tín điều nói gì, đó là điều tuyệt đối.

101 Trong những người Ngũ Tuần, đó là những gì người giám
sát chung nói, cho dù anh em có thể có người này cho một buổi
nhóm phục hưng, hay không. Đó là sự tuyệt đối. Anh em không
đồng ý lời người ấy, anh em bị đá ra khỏi tổ chức. Đấy, Lời không
được coi như là tất cả. Hiểu không? Anh em có những sự tuyệt
đối này,mỗi người có sự tuyệt đối riêng củamình.
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102 Nhưng, anh embiết, tôi không nói điều này cách báng bổ. Tôi
nói nó vì lẽ thật. Tôi cảm thấy thích cách mà Phao-lô đã làm, khi
người nói, trong Công vụ 20:24, “Không điều nào trong những
điều này lay chuyển tôi.” “Tôi quyết định không biết gì giữa anh
em; ngoài Chúa Jêsus Christ, và Ngài đã bị đóng đinh trên thập
tự giá.” Tôi không phiền về những sự tuyệt đối này, cho dù giáo
hoàng, giám mục, hay người giám sát chung, hay người cố vấn,
hoặc một hệ thống, hay bất kể nó là gì, không người nào trong
những người này lay chuyển tôi. Tôi không quan tâmnếu họ nói,
“Ồ, chúng tôi—chúng tôi sẽ không hợp-…” Điều đó không có chút
gì khác biệt. Tôi quyết định không biết gì ngoài Chúa Jêsus Christ,
Lời Ngài được bày tỏ giữa chúng ta. Tôi bị trói buộc với Điều đó.
Đó là cái neo của tôi. Tôi đã neo vào Đó.
103 “Từ khi tôi…” Phao-lô nói, “Từ khi tôi gặp Ngài, trên đường,
tôi đã quay lại. Tôi đã…Ngài làm tôi không do dự.”
104 Chà, thật Ngài đã sửa trị tôi! Thật là một sự sửa sai mà Ngài
phải làm đối với tôi. Nhưng từ khi Ngài sửa trị tôi, tôi đã bị trói
buộc với Nó. Tôi đã thấy Lời là Lẽ thật, mọi thứ trái ngược với
Lời là sai.
105 Anh em biết gì không? Ngài đã có một mục đích trong việc
cứu tôi. Ngài đã có một mục đích trong việc cứu anh em. Và tôi
đã được xác định, bởi ý Ngài, để làm ý Ngài. Lý do Ngài đã làm
điều đó, tôi không biết tại sao Ngài làm nó.
106 “Không thêm vào Nó hay bớt Nó!” Như tôi nói, Khải huyền
22:19 đã nói không làm điều đó. Nếu Ngài là Đấng Tuyệt Đối của
chúng ta, thì không thể khác được. Không có cách nào khác cho
nó. Ngài phải là Đấng Tuyệt Đối, Lời cuối cùng.
107 Anh em biết đấy, có hàng triệu tội lỗi khi tôi được cứu. Ngài
đã có mục đích trong việc cứu tôi. Tôi là người lập dị giữa các
anh em, nhiều lúc; tin vào sự định trước, dòng giống của con rắn,
phép báp-têm trong Danh Chúa Jêsus Christ, và tất cả những thứ
khác dường như là…và các khải tượng, và quyền năng của Đấng
Christ đã trở lại, và lên án các tổ chức và các sự việc. Tôi là một
kẻ lập dị, nhưng Ngài có lý do để cứu tôi, một mục đích để làm
điều đó. Ngài đã cứu tôi khi có hàng triệu người khác trong tội
lỗi, nhưng Ngài đã cứu tôi vì một lý do nào đó. Có người có học
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thức, có người thông minh, có những nhà thần học, có các giám
mục và các tiến sĩ, và vân vân, trên cánh đồng truyền giáo, khi
Ngài cứu tôi, nhưngNgài đã cứu tôi vìmột lý do nào đó.

108 Và tôi thấy Lời là Sự Tuyệt Đối, và tôi gắn bó với Nó, và xác
định rằng tôi sẽ không biết gì khác ngoài Chúa Jêsus Christ, và
Ngài đã bị đóng đinh trên thập tự giá. Ngài đã có lý do cho điều
đó, và tôi quyết tâm để giữ lý do đó. Cho dù bất cứ ai khác nói
điều gì, tôi không có sự thông công với họ hay làmmất uy tín họ,
nhưng tôi biết tôi bị trói buộc với điều gì. Ngài muốn tôi giống
như thế này. Ngài đã làm tôi như thế này. Tôi được làm giống
như thế vì một mục đích. Tôi phải được tạo dựng về mọi phẩm
chất này, và vân vân, và tất cả những cái vô tích sự này, vì vậy
Ngài có thể đào nó ra khỏi tôi, đặt Điều gì đó vào đó; đó là Lời
của Ngài. Và tôi xác định rằng tôi sẽ không biết gì khác ngoài
Đấng Christ.

109 Sự chết của Đấng Christ là một sự tuyệt đối. Nó là sự tuyệt
đối. Nó là sự chấm dứt của mọi sự sợ hãi với họ mà đã sợ hãi sự
chết. Thế thì, sự chết làmột sự tuyệt đối vậy.

110 Người ta sợ sự chết. Ngay cả Gióp cũng sợ chết. Nhưng khi
ông thấy khải tượng! Ông biếtmọi thứ đã biếnmất; gia đình ông,
con—con cái ông. Ngay cả vợ ông cũng quay lại chống nghịch
ông, bởi vì mùi hôi thối của—của mụt nhọt của—của ông; ông
ngồi ngoài nhà ông, trên đống tro, gãi ung nhọt của—của ông.
Và ngay cả vợ ông đã nói, “Sao ông không nguyền rủa Đức Chúa
Trời, và chết đi?”

Ông đáp, “Bà nói giống như một người đàn bà ngu muội.”
Hiểu không?

111 Thế rồi khi Ê-li-hu nói chuyện với ông…Một số trong những
ngày này, tôi muốn lộ ra tên đó cho anh em, Ê-li-hu, và tỏ cho
anh em biết đó là Đấng Christ.

112 Khi ông ở trong tình trạng này, và mọi sự đã chống lại ông,
thì ông thấy khải tượng của Đấng Công Bình. Ôngmuốn tìm thấy
một Người Mà có thể đứng mũi chịu sào cho ông; đặt tay Ngài
trên một người tội lỗi và một Đức Chúa Trời Thánh khiết, và
đứng trong đường lối. Và Đức Chúa Trời đã để ông thấy Nó, bốn
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ngàn năm trước. Đó là sự tuyệt đối của ông. Ông đứng dậy và giũ
mình. Ha-lê-lu-gia!

113 Khi một người sợ chết, đứng dậy và giũ mình, nhìn vào Lời
và thấy khải tượng của Đức Chúa Trời là gì.

114 Ôngđã thấy khải tượngđó, ôngnói, “Tôi biết ĐấngCứuChuộc
tôi vẫn sống, và vào ngày sau rốt Ngài sẽ đứng trên đất. Và tôi
đang tự trói mình vào điều đó! Dầu những con sâu da hủy diệt
thân thể này, tuy nhiên trong xác thịt tôi sẽ thấy Đức Chúa Trời:
Đấng chính mắt tôi sẽ thấy. Tôi đã bị trói buộc với điều đó,” ông
nói. Ông đã thấy nó. Đó là lời hứa củaĐức Chúa Trời.

115 Ông nhìn qua luật của thiên nhiên. Như tôi đã nói với anh
em về tính liên tục của luật thiên nhiên, tính liên tục của Lời,
sự liên tục của hành động của Đức Chúa Trời, mọi sự là sự liên
tục. Ông đã cầu xin, trong Gióp 14. Ông nói, “Vì cây cối dẫu chết,
vẫn còn trông cậy; bông hoa, nếu nó chết vẫn còn trông cậy; và
vân vân. Nhưng,” nói, “loài người nằm xuống, và tắt hơi, thì đã
đi đâu. Các con trai người đến tôn vinh người, người không nhận
biết điều đó. Ồ,” rồi ông nói, “chớ gì Chúa giấu tôi trong mồ mả,
che khuất tôi và giữ tôi trong nơi bí mật, cho đến khi cơn giận
Chúa đã nguôi!” Ông đã sợ sự chết.

116 Nhưng khi ông đã thấy trước, là một tiên tri, thấy sự sống lại
của Chúa Jêsus Christ, ông la lớn lên, “Đấng Cứu Chuộc tôi vẫn
sống!” Hãy xem, ông đã gọi Ngài là, “Đấng Cứu Chuộc.” Hãy xem.
“Tôi biết Đấng CứuChuộc tôi sống, và ở ngày sau rốt Ngài sẽ đứng
trên đất; dầu sau khi những con sâu da phá hủy thân thể này, tuy
nhiên trong xác thịt tôi sẽ thấy Đức Chúa Trời.” Đức Chúa Trời
và Đấng Cứu Chuộc là một, Đức Chúa Trời và con người đã làm
một. “Tôi sẽ thấy Đức Chúa Trời; Đấng mà chính tôi sẽ thấy, mắt
tôi sẽ nhìn thấy, chớ chẳng phải kẻ khác.” A-men.

117 Không người nào khác ngoài Đấng Cứu Chuộc đó, Đức Chúa
Trời, đó là Đấng mắt tôi sẽ thấy. Ngài là Sự Tuyệt Đối. Ngài là Sự
Tuyệt Đối. Ngài lấy đi mọi sự sợ hãi ra khỏi sự chết. Ngài lấy đi
mọi sự sợ hãi.

118 Trong Hê-bơ-rơ, chương thứ 2, câu thứ 14 và 15, hãy xem.
Ngài lấy hình thức con người, để chết giống như con người, cho
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tất cả. Ngài lấy hình thức con người. Đấng Cứu Chuộc này đến
và trở nên con người, để Ngài có thể chết, một Người, cho tất cả
con người. Ồ, Ngài đã làm điều đó như thế nào? Đức Chúa Trời
đã trở nên một người vì điều gì? Để chết thay cho hình phạt của
con người.

119 Nhưng, vào buổi sáng Phục sinh, Ngài đã đến với những chìa
khóa của sự chết, âm phủ, và mồ mả. A-men. Đức Chúa Trời,
Đấng có thể chết trên thập tự giá, và mồ mả không thể nắm giữ
Ngài; không có gì, âm phủ không thể nắm giữ Ngài. Không gì có
thể nắm giữ Ngài. Ngài sống lại. Ngài có các chìa khóa. Ngài sống
lại, Đấng Chinh Phục, bởi vì Ngài đã chinh phục cả sự chết, âm
phủ, mồ mả. Khi Ngài còn ở trên đất, Ngài đã chinh phục bệnh
tật. Ngài đã chinh phụcmọi thứ. Ngài đã chinh phục những điều
mê tín. Ngài đã chinh phục tất cả mọi thứ cần được chinh phục.
Và bước ra khỏi sự chết, âm phủ, và mồ mả, các chìa khóa rung
leng keng bên hông Ngài; và thăng lên trên Cao, và ban các ân tứ
cho con người, và trở lại vào Ngày lễ Ngũ Tuần và trao chúng cho
Phi-e-rơ, cho Hội thánh. A-men. Ngài là Sự Tuyệt Đối của chúng
ta.Mọi sợ hãi sự chết…Bởi vì Ngài sống, chúng ta cũng sống.

120 Rô-ma 8:1, “Vậy chúng ta đă được xưng công bình bởi đức
tin, thì chúng ta được bình an với Đức Chúa Trời qua Đức Chúa
Jêsus Christ chúng ta.” Chúng ta thấy, tôi tin đó là Rô-ma 5, chúng
ta tìm thấy. Và—và Ngài là sự xưng công bình của chúng ta. Đức
Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại vào ngày thứ ba, để xưng công
bình đức tin của chúng ta, để chúng ta tin điều đó. Và Ngài đã
làm cho Ngài sống lại, để xưng công bình cho đức tin của chúng
ta. Ngài đã làm gì lúc đó? Ngài sai Ngài trở lại, Đấng Xưng Công
Bình, bởi vì đức tin chúng ta tin điều đó. Đức Thánh Linh, Đấng
Christ, đến trong nó, vì sự xưng công bình của chúng ta, bởi vì
chúng ta đã sống lại từ sự chết đến với Sự Sống. Và bây giờ chúng
ta là con trai và con gái của Đức Chúa Trời, đang ngồi trên Thiên
đàng trong Chúa Cứu Thế Jêsus, đã xưng công bình cho chúng ta
bởi sự sống lại của Ngài.

121 Điều đó ban cho chúng ta sự xưng công bình, để biết, với
sự—với của cầm về sự cứu chuộc chúng ta trong chúng ta bây
giờ, chính Sự Sống của Đấng Christ cảm động trong chúng ta. Và
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rồi cách nào chúng ta có thể chối bỏ Lời? Mà, Ngài là Lời ban
cho chúng ta…sự đảm bảo này. Đức Thánh Linh ở đó. Đó là gì?
Đó vẫn là Sao Bắc Cực đó, Đấng Christ là Sao Bắc Cực đó. Và Đức
Thánh Linh chính là sự công chính đó đã chỉ đường cho người
tin đi thẳng tới Sao Bắc Cực đó. Đúng.
122 Đức Thánh Linh sẽ luôn chỉ đường đến với Lời. Nếu Điều
đó chỉ vào một tín điều hoặc giáo phái, thì đó không phải là Đức
Thánh Linh. Ngài không thể làm điều đó, chỉ ra cách xa Lời Ngài,
khi mà Ngài đã chết để xác nhận Lời đó và làm cho Lời xác thực.
A-men. Ngài đã chết để Ngài có thể đến, chính Ngài, vào trong
Lời đó. Ngài là Sự Sống làm cho sống lại mà làm cho Lời đó sống
lại. Đó là mục đích chết của Ngài, để Ngài vẫn có thể chiếu chính
Ngài qua Hội thánh của Ngài, và làm cho mọi Lời, qua mọi thời
đại, hànhđộng chính xác theo cáchNóđược chođểhànhđộng.
123 Ngài là động lực học của cơ học. Cơ học của Hội thánh, nó là
gì? Các sứ đồ, các tiên tri, giáo sư, vân vân. Và Ngài là động lực để
làm điều đó. Và nó được hoạt động bởi một động cơ nào đó được
gọi như…Ngài, Ngài là Lửa mà làm cháy khí đốt. Ngài là Lửa mà
ở trong buồng đốt, mà khi khí đốt—khí đốt, là—là Lời, được tuôn
đổ trên buồng đốt, Ngài là Đấng đốt lửa. Ngài là Đấng xác định
nó. Ngài là quyền năng của sự sống lại. Ngài là Đức Chúa Trời.
Ngài, Ngài là Lửa, đó chính là Ngài.
124 “Không cần bàn cãi,” Ti-mô-thê thứ Nhất 3:16 nói, “sự mầu
nhiệm của sự tin kính là lớn lắm; vì Đức Chúa Trời đã được tỏ ra
trong xác thịt, đã được các thiên sứ trông thấy, được cất lên trong
sự Vinh hiển.” Ngài là Đức Chúa Trời, đến để thế chỗ tội nhân.
Vâng, thưa quý vị. Và khi Ngài, Đức Chúa Trời, khiến Ngài sống
lại—vào ngày thứ ba, là để xưng công bình cho chúng ta. Cho
nên, được tôn cao ở bên tay phải của Đấng Chủ Tể trên Cao, Ngài
là Đấng Trung Bảo, cầu thay cho…cho sự yếu đuối của chúng ta,
khi chúng ta xưng nhận điều đó với Ngài, và chết đi chính bản
thân chúng ta; đặt Lời Ngài trở lại trong chúng ta, lời hứa. Và đức
tin của chúng ta làm cho Lời đó sống, bởi vì Đấng Christ ở trong
chúng ta, đấng làm sống lại với Lời.
125 Thật tôimongước hội thánh có thể thấy điều đó, tất cả những
tranh cãi và xung đột sẽ chấm dứt! Đó sẽ là Tòa án Tối cao. Đó là



28 LỜI ĐƯỢC GIẢNG

Sao Bắc Cực. Ha-lê-lu-gia! Đó là sự chấm dứt mọi xung đột. Đó là
chấm dứt mọi nan đề. Điều đó là sự chấm dứt của mọi sự. “Đức
Chúa Trời phán vậy,” đó là Sự Tuyệt đối. Hãy tự trói buộc anh em
vàoNó. Phao-lô nói, “Việc bây giờ, việc hầu đến, sự chết, bệnh tật,
trần truồng, nguy hiểm, chẳng việc nào có thể phân rẽ chúng ta
khỏi Điều đó.” Chúng ta bị trói buộc với Sự Tuyệt Đối. Nói, “Vì tôi
sống là—là Đấng Christ, và chết là ích lợi.” Chẳng có điều gì khác
nắm giữ ngoài Điều đó. Điều đó là Sự Tuyệt đối.
126 Ngài là Sự Tuyệt Đối của chúng ta bởi vì chúng ta có sự đảm
bảo về sự sống lại, bởi vì Ngài sống lại trong chúng ta. Làm sao
chúng ta biết? Ngài sống. Ngài làm chính xác ở đây những gì
Ngài đã làm khi Ngài còn ở trên đất này. Ngài chính là Trụ Lửa
đó, chúng ta có bức hình ở đó. Ngài là đấng không hề thay đổi
trong Hội thánh. Ngài ở đây ngày hômnay, và trong thân thể này
Ngài thựchiện vàhànhđộng chính xácnhưNgài đã làm lúc đó.
127 Nếu sự sống củamột quả dưa hấu được đưa vào trong trái bí,
nó sẽ không bao giờ sanh ra trái bí khác; nó không thể, vì nó sẽ
là dưa hấu, vì sự sống bên trong nó là dưa hấu. “Và nếu của Ta…
Các ngươi cứ ở trong Ta và Lời Ta ở trong các ngươi, các ngươi
hãy cầu xin điềumìnhmuốn!” Anh em sẽ có dưa hấu. A-men. Sự
Tuyệt đối, tôi biết đó là Lẽ thật. Tôi đã trói buộc linh hồn tôi vào
đó, và tôi biết đó là Lẽ thật. Lời của Đức Chúa Trời, Ngài là Sự
Tuyệt đối của chúng ta.
128 Tê-sa-lô-ni-ca Nhì, chương thứ 2, chúng ta đọc điều đó.
“Chúng ta sẽ được cất lên với những người thân yêu của chúng
ta, để gặp Ngài trên không trung.” Ô, thật lòng chúng ta rung
động với mọi Lời trong Sách Ngài, “A-men.” Đức Chúa Trời đã
phán, “Chúng ta sẽ được cất lên trên không trung, để gặp những
người thân yêu cùa chúng ta.” “A-men,” nói Lời lắng xuống trong
lòng chúng ta, vì Lời thì ở trong đó.
129 “Tôi đã giấu Lời Chúa trong lòng tôi, lạy Chúa, để tôi không
phạm tội cùng Chúa. Tôi đã buộc chúng trên những ngón tay tôi,
trên cột giường tôi. Ngài luôn luôn ở trước tôi. Tôi sẽ không bị
dời chuyển.”
130 “Vâng, dù khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ
tai họa nào, vì Ngài là Sự Tuyệt Đối của tôi. Tôi sẽ đi qua đó, và
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Ngài sẽ kéo tôi ra. Tôi đi vào vùng nước sâu của thuyền tôi, Ngài
sẽ…Ngài là cái neo của tôi. A-men. Ngài ở đằng sau bứcmàn ở đó.
Ngài là Đấng sẽ điều hướng tôi trong bão tố. Ngài là Đấng sẽ ở Đó,
cái neo của tôi trong miền Vinh hiển, khi tôi đi xuống đến bóng
tối của thung lũng, bóng tối của sự chết.” Khi tôi xuống sông Giô-
đanh, khi tôi phải băng qua, Ngài là Sự Tuyệt Đối của tôi. Tôi đã
bị trói buộc với Đấng sống lại ở phía bên kia, Ngài sẽ kéo tôi qua
dòng nước sâu. “Tôi sẽ chẳng sợ tai hoạ nào, vì Chúa ở cùng tôi.”
A-men. Hãy để bão tố gào thét, sự sống, cái chết, bất kể nó là gì;
không có gì sẽ phân rẽ. Tôi được trói buộc với Cột Trụ đó.

131 Cột Trụ đó nắm giữ. Nó nắm giữ bên trong bức màn. Nó đã
neo chặt. Nó neo vào Đức Chúa Trời nơi xa kia. Nó neo vào lòng
tôi. Đức Thánh Linh là điều khuấy động tôi với lời hứa đó: “TA
LÀ!” Không phải, “Ta sẽ là,” “Ta đã là,” “Ta ngày nào đó sẽ là.”
“Ta là Sự sống lại và Sự Sống,” Đức Chúa Trời phán. “Kẻ nào tin
Ta, thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. Và hễ ai sống và tin Ta, sẽ
không bao giờ chết.”

132 Hãy để sự chết làm bất cứ điều gì nó muốn, nó sẽ không bao
giờ quấy rầy tôi, bởi vì tôi chắc chắn, tôi chắc chắn rằng ngay cả
khi bệnh tật có thể giết chết tôi, hoặcmột viên đạn từ khẩu súng,
ngày nào đó, có thể lấy mạng tôi, tôi không biết nó sẽ là gì, điều
đó có gì quan trọng với tôi? “Vì tôi sống là Đấng Christ, và chết
là điều ích lợi.” Ồ, chao ôi! Bởi vì, tôi xác định tôi biết Ngài đang
ngự nơi xa kia bên kia sông của sự chết, nơi mà một ngày nào
đó Ngài sẽ kéo tôi vào sự Hiện diện của Ngài. Được xưng công
bình bởi sự xưng công bình của Ngài, mà tôi đã tin nhận sự chết
của Ngài trên thập tự giá, Đức Chúa Trời đã trở nên xác thịt giữa
chúng ta; vẫn là xác thịt trong chúng ta, vẫn là Thánh Linh trong
xác thịt chúng ta. A-men.

133 Ngài là Sự Tuyệt Đối của tôi. Ngài là tất cả của tôi. Bất cứ điều
gì bên ngoài điều đó, không có gì trong tay tôi mang. Tôi không
biết gì khác ngoài Đấng Christ, và Ngài đã bị đóng đinh trên thập
tự giá; khôngmuốn nghe điều gì khác ngoài Đấng Christ, và Ngài
đã bị đóng đinh. Lòng tôi nói “a-men” với mọi lời hứa của Ngài.
Đó là lý do tôi biết Thánh Linh Ngài là chiếc la bàn, Nó hướng
dẫn tôi đến với Lời.
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134 Không bao giờ có một trong những khải tượng đã nói điều gì
với tôi ngoài những gì đúng trong Lời. Ồ, đó là nơi tôi có được sự
bảo đảm của tôi, thưa anh em. Đêm đó khi Ngài phán bảo tôi về
điều đó, tôi đã nhìn xem những khải tượng đó. Và tôi sẽ yêu cầu
anh em tập trung chú ý, khải tượng đã từng nói điều gì trái ngược
với Lời không? Không hề có một lần nó đã từng sai. Tại sao? Đó
là Đức Chúa Trời. Đó là trụ cột của tôi.
135 Và tôi biết, một buổi sáng nọ, trong một khải tượng, tôi đã
thấy những người thân yêu của tôi bên kia sông nơi xa ấy. Nó ở
đó. Tôi bị trói buộc vì Miền Đất hứa đó. Tôi phải gặp ở đó ngày
nào đấy. Vâng, thật vậy.
136 Ngài là Sự Tuyệt Đối của tôi. Ngài là Mặt Trời của tôi. Ngài là
Sự Sống của tôi. Ngài là cột trụ trói buộc của tôi, Sao Bắc Cực của
tôi. Ngài là tất cả mà tôi từng có thể nghĩ là, Ngài là điều đó với
tôi. Ngài là Sự Sống của tôi.
137 Những giáo phái, đối với tôi…Không làm tổn thương tình
cảm của anh em; tôi không muốn làm điều đó. Nhưng Lời giống
như gươm hai lưỡi, Nó không thể đẩy mà không cắt, hãy xem,
đặc biệt là khi Nó đang cắt trong bóng tối. Để ý, những giáo phái
giống như những ngôi sao khác, chúng di chuyển với sự quay
quanh của thế giới. Đúng thế. Mọi cách thế gian hành động, họ
để phụ nữ cắt tóc, mặc quần đùi, và mọi thứ khác, nó thật sự di
chuyển với Hollywood và mọi thứ khác. Nhưng, ồ, thưa anh em,
Điều đó vẫn còn là Lẽ thật, Lời không thể dời chuyển đó của Đức
Chúa Trời hằng sống vẫn là Lẽ thật! Đó là Sự Tuyệt đối của tôi.
Những gì Nó nói là Lẽ thật. Hãy để giáo phái dời chuyển bất cứ
nơi nào họmuốn. Họmuốn làmmất uy tín Danh của Chúa Jêsus
Christ, với một tước hiệu, điều đó tùy họ. Nhưng, với tôi, “Không
cóDanhnào khác dưới Trời được ban cho giữa loài người, để nhờ
đó anh em phải được cứu.” Đối với tôi, đó là Lời nền tảng, đó là
nơi hònđá góc. Tôi khôngmuốndời chuyển với giáo phái nào.
138 Tôi đã có La Bàn của tôi ở đây trong tôi, Đức Thánh Linh,
hướng tôi thẳng đến Đấng Tuyệt Đối. “Vì cả trời và đất sẽ qua đi,
nhưng Lời Ta sẽ không bao giờ qua đi.” Và tôi đã giấu Nó trong
lòng, và Đức Thánh Linh đã chỉ cho tôi đến thẳng với Nó. Tôi
quyết tâm không biết điều gì khác. Đó là Sự Tuyệt đối của tôi.



SỰ TUYỆT ĐỐI 31

Cứ để nó giống như thế. Đó là đường lối tôi muốn nó. Ồ, chao ôi!
Bây giờ, thưa anh, chị em, hãy làm Sự Tuyệt đối của anh chị em
ở trong Ngài. Vâng, thưa quý vị.

139 Trong thì hoạn nạn tôi đã gặp ở đây cách đây không lâu, mất
vợ, con cái, mọi thứ. Người nào đó đã nói với tôi, nói, “Anh đã
giữ niềm tin củamình không?”

140 Tôi nói, “Không, Nó giữ tôi.” Hiểu không? Đấy, tôi có một Sự
Tuyệt đối, biết rằng ngày nào đó tôi sẽ gặp lại họ. A-men. Tôi đã
không thể làm được nếu tôi không có sự Tuyệt đối đó. Nó đã tạo
nên sự khác biệt trong tôi, nơi tôi bị ràng buộc, bởi vì tôi biết
rằng tôi sẽ gặp lại họ.

141 Bây giờ, bởi ân điển, tôi bị trói buộc với Ngài là Đấng đã phán,
“TA HẰNG HỮU,” không phải, “Ta đã là.” “TA HẰNG HỮU,” vào
bất cứ lúc nào, luôn luôn hiện hữu, toàn-, toàn tri, toàn-, toàn
năng, vô hạn, rằng Ngài không phải “Ta đã là.” “TA HẰNGHỮU,”
Ngài vẫn là sự sống lại. Ngài vẫn là Sao Bắc Cực. Ngài vẫn là mọi
thứ, với tôi.

142 Môi-se đã có một sự tuyệt đối. Khi ông gặp bụi gai đang cháy
đó, đó là sự tuyệt đối với ông. Khi Giô-suê—khi Giô-suê…

143 Ồ, anh em biết, đôi khi anh em nhận lấy một sự tuyệt đối,
một sự tuyệt đối sẽ dẫn đưa anh em đến một sự nghịch lý. Đúng
thế. Vâng.Một sự nghịch lý là điều gì đó có thật, nhưng không thể
được giải thích. Nó làmột sự nghịch lý.

144 Khi Giô-suê đứng đó, và thấy mình có nhu cầu! Đức Chúa
Trời đã ủy thác ông đi qua đó và chiếm lấy xứ đó, đuổi hết dân
xứ đó, và—và đưa dân Y-sơ-ra-ên vào xứ đó. Và một ngày kia,
các đạo quân đi theo tuyến đường, và ra khỏi đất nước. Và—và
điều trước tiên anh em biết, ông đã biết ông phải đánh họ, cho
đến chừng nào ông làm cho họ tan tác. Vì vậy, khi làm thế, mặt
trời sắp lặn. Và Giô-suê bị trói buộc với Sự Tuyệt đối, Lời của Đức
Chúa Trời, Đấng TạoHóa. Ông bị trói buộc với công việc ông phải
làm. A-men.

145 Đôi khi không vui thú phải làm điều đó; anh em phải bị tổn
thương tình cảm, cắt đứt và chặt. Nhưngđó làmột sự tuyệt đối.
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146 Ông có nhu cầu. Ông nói, “Hỡi mặt trời, hãy đứng im, nơi xa
đó! Hỡi mặt trăng, ngươi hãy ở ngay tại đó!” Và, trong hai mươi
bốn giờ, nó đã đứng im. Ồ, nói về sự nghịch lý! Nhưng ông đã bị
trói buộc với sự tuyệt đối, với sứ mệnh. Vâng, quả thật vậy, Đức
Chúa Trời đã ủy thác cho ông.

Giăng tin chắc ông sẽ thấyBồ câu khiNó đến trênNgài.

147 Khi tôi thấy Trụ Lửa, giống như Phao-lô trên đường xuống
thành Đa-mách, tôi biết đó Sự Tuyệt đối của Đức Chúa Trời, đang
đến một sự phục hưng sẽ lan tràn các xứ. Tôi biết Nó sẽ dọn
đường cho lần Đến thứ hai của Chúa Jêsus Christ, và tôi tin điều
đó chođếnhômnay.Nó là SựTuyệt đối của tôi, dùnó là sựnghịch
lý. Chắc chắn, nó là một sự nghịch lý, vì Trụ Lửa treo ở đó trên
bầu trời. Và báo chí vàmọi thứ chụp bức hình củaNó.

148 Đó làmột nghịch lý, vào ngày kia, vào ngày 15 tháng Ba, hoặc
ngày 15 tháng Năm, tôi tin…không, ngày 15 tháng Ba, năm ngoái
này. Khi mà, ba hay bốn tháng trước, Thưa Quí Vị, Mấy Giờ Rồi?,
đã nói chúng ta đi ra đó, “Và bảy Thiên sứ sẽ gặp, và trở lại, và—
và Sách Bảy Ấn sẽ được mở ra.” Và đứng ngay đó với Anh Fred
Sothmann, mà vừa nói “a-men” ở đó, đứng đó bên anh ấy, ồ, tôi
nói với họ, “Sẽ có một tiếng ồn làm rúng động cả vùng.” Và tôi
nói, “Nó sẽ xảy ra ở đó. Đó là CHÚA PHÁN NHƯ VẬY.” Điều đó
được ghi âm trên những cuốn băng ghi âm, những băng ghi âm,
những băng ghi âm, từ khắp Phoenix tất cả con đường chung
quanh. “Đó là CHÚA PHÁNNHƯVẬY.”

149 Một ngày nọ, đang đứng đó, nhặt những cây cỏ gai ra khỏi,
hay cây ké đầu ngựa ra khỏi ống quần của tôi, như đã có; ở đó
bảy vị Thiên sứ ấy hiện ra từ bầu trời và làm rúng động nơi ấy,
cho đến nỗi, những tảng đá, nặng năm mươi hay sáu mươi pao,
lăn xuống sườn đồi. Ở đó đứng bảy Thiên sứ đang đứng đó, ủy
thác cho tôi trở về vàmang đến những Sứ điệp này, và nói, “Từng
sứ điệp một” chúng sẽ “đáp ứng và nói điều gì đã xảy ra.” Và nó
đã thật chính xác cách đó. Và khi họ bay lên trên Cao, cứ như thế,
bay lên cao ba mươi dặm trong không trung; và, cùng ngày ấy,
người ta đã chụp hình Nó, khoa học đã chụp, và đi khắp thế giới.
Đó là một nghịch lý, nhưng nó là sự Tuyệt đối. Nó ràng buộc tôi
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chặt hơn vào Chúa Jêsus Christ, quyện cuộc đời tôi vào Ngài. Tôi
biết nó có vẻ lạ. Luôn xảy ra vậy.

150 Thật là một nghịch lý cho Phao-lô, để gặp Chúa Jêsus trên
đường đến Đa-mách. Thật là một nghịch lý khi Đức Chúa Trời
thay đổi tấm lòng, đen tối của tội nhân và rửa nó thành trắng
trong Huyết của Chính Ngài. Đó làmột nghịch lý. Chắc chắn. Anh
em có tin vào sự nghịch lý không? Và sự nghịch lý đó, nếu nó phù
hợp với Lời của Đức Chúa Trời, nó có thể là sự tuyệt đối của anh
em. Sự cải đạo của Phao-lô là sự nghịch lý, và trở nên sự nghịch
lý của ông.

151 Hãy nhớ ở đây, cách đâymột thời gian, tôi đang ngồi với một
người bán thuốc tây lớn tuổi, và chúng tôi nói trong một chỗ
nhỏ bé. Ông ấy nói, “Anh Branham, tôi muốn hỏi anh đôi điều.”
Và ông ấy là người Báp-tít, chính ông. Ông nói, “Anh tin vào sự
nghịch lý không?”

Tôi nói, “Tất nhiên. Chắc chắn rồi.”

152 Nói, “Tôi sẽ không nói điều này với người nào khác ngoài
anh,” nói, “nhưng tôi—tôi biết anh tin điều này.”

153 Ông nói, “Trong suốt thời gian khủng hoảng,” nói, “họ phải
có lệnh, từ tỉnh, để mua thuốc cho người đau.” Và nói, “Một ngày
nọ, tôi đang ngồi ở đây trong hiệu thuốc.” Nói, “Con trai tôi đang
đợi khách hàng.” Và nói, “Tôi đã thấy một—một người phụ nữ
bước vào.” Nói, “Cô ấy đã…Anh có thể thấy cô ấy sắp làm mẹ
ngay lập tức.” Và nói, “Con người tội nghiệp này hầu như không
thể đứng nổi. Và chồng cô ăn mặc tồi tàn, cả hai người. Và cô ấy
dựa vào thành quầy. Còn anh ấy đi qua và hỏi con tôi, anh ấy nói,
‘Tôi cómột toa thuốc ở đây từ bác sĩ.’ Anh ấy nói, ‘Anh bán nó cho
tôi và để tôi đem vợ tôi về nhà được không?’ Anh ấy nói, ‘Tôi đã
cố để cô ấy đứng trong hàng người xếp hàng đó. Cứ nhìn xuống
đường phố ở đó,’ anh nói, ‘sẽ mất bốn hay năm giờ.’ Và nói, ‘Cô
ấy không thể đứng bây giờ, anh có thể thấy đấy.’”

154 Và chàng trẻ tuổi nói, “Thưa ông, tôi—tôi không thể làm điều
đó.” Cậu ấy nói, “Tôi sẽ phải có lệnh trước đã,” nói, “vì tôi—tôi
không thể làmđiềuđó.Nó thật sự chống lại các luật lệ.” Vànói…
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155 Cha của cậu nói ông đang ngồi ở phía sau đó lắng nghe, xem
cậu con trai nói gì. Và ông nói, “Đợi đã, con. Điều gì thế?”
156 Và nói ông bước đến đó. Và ông cụ, một Cơ-đốc nhân chân
thật, một cụ thánh đồ thật sự, ông nói, “Gì vậy, người anh em tốt
của tôi?”
157 Và anh ấy nói, “Thưa ông,” anh ấy nói, “tôi…vợ tôi, cô ấy
sắp—sắp—sắp lâm bồn.” Anh ấy nói, “Tôi—tôi thì…Tôi có lệnh
của bác sĩ đây; mua thuốc, cô ấy phải có thuốc đó ngay bây giờ.”
Và nói, “Tôi—tôi đưa cô ấy xuống đứng trong phòng ở đó.” Và nói,
“Tôi—tôi…Nhìn vào hàng này,” nói, “tôi không biết tôi có thể vào
được không, chiều nay.” Nói, “Tôi thật không biết nếu—nếu ông
có thể cung cấp thuốc này cho tôi không?” Nói, “Tôi sẽ—tôi sẽ
đứng dưới đó; tôi sẽ—tôi sẽ kiếm tiền trả cho ông, đơn đặt hàng
mà quận thanh toán cho nó.”
158 “Ồ,” anh ấy nói, “chắn chắn, thưa ông, tôi sẽ kiếm nó trả cho
ông.” Và cứ đặt toa thuốc ở đó, đi lui. Ông ấy nói con trai mình
quay trở lại và bắt đầu chờ người nào khác.
159 Nói, “Cô ấy nhìn ra, hai hay ba lần. Cô cứ đứng đó, và đổ mồ
hôi trên mặt, biết cô ta rất đau. Và người anh em đang đứng đó
với vòng tay ôm lấy cô ấy, anh embiết đấy, nói, ‘Cứ cố lên, emyêu,
bây giờ cứ chờ thêm chút nữa.’ Nói, ‘Người bán thuốc tốt bụng
này sẽ kiếm cho chúng tamột ít thuốc.’”
160 Ông cụ nói, “Tôi sẽ chuẩn bị thuốc thật nhanh như có thể
được, và đáp ứng toa thuốc.” Và nói, “Khi tôi trao nó cho cô ấy,”
ông ấy nói, “Anh Branham à, tôi nhìn và tôi thấy tôi đang đặt
nó vào bàn tay mang dấu đinh.” Ông nói, “Tôi thấy những vết
gai trên lông mày Ngài.” Ông nói, “Tôi nhắm mắt lại, và nhìn
lại.” Ông nói, “Tôi nhận ra ngay lúc ấy, hễ tôi làm cho ‘người nhỏ
mọn nhất trong những người nhỏ mọn của Ta,’ ấy là tôi đã làm
cho Ngài.”
161 Nói, “Anh tin điều đó không?”

Tôi nói, “Với cả tấm lòng, thưa bác sĩ, tôi tin mọi lời về
điều đó.”
162 Đó là gì? Ông nói, “Kể từ lúc đó, Đấng Christ trở nên nhiều
hơn với tôi. Bởi vì, việc làm điều đó cho phụ nữ ấy,” nói, “đó là sự
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nghịch lý. Không nghi ngờ gì nhưng những người bình thường sẽ
không tin điều đó, nhưng,” nói, “tôi nghĩ, chỉ cần nói điều đó với
anh, bởi vì tôi biết anh đã có những kinh nghiệmđó.”

Tôi nói, “Vâng, thưa ông. Đúng thế,” tôi nói.
163 Tôi nhớ, khi, Thánh Martin, đọc về ông. Khi ông chỉ là một—
một chàng trai, ông đã được Đức Chúa Trời kêu gọi. Dân của ông
là người ngoại giáo. Và cha của ông là—là hầu như, ồ, tôi không
biết, tôi nghĩ làmột nhà quân sự, và—và thật đúng cho các chàng
trai của họ đi theo họ. Ông nói…một ngày nọ đi qua thành phố ở
đó. Tôi quên nó ở đâu lúc này. Và tôi nghĩ ông ấy là người Pháp.
Và ông nói ông đang đi qua hẻm núi; có một ông già đang nằm
đó, lạnh cóng đến chết, thời tiết rất lạnh. Và nhiều người đi ngang
qua, khôngmuốn cho ông cái gì cả. Và nói ông đứng đó. Và nhiều
người hoàn toàn xưng nhận là người tin, và sẽ đi qua, để cho ông
lão nằm đó. Và ông lão đang xin cái gì đó để quấn quanh người,
nói ông lạnh đến chết.
164 Và ThánhMartin đi qua nơi đó, trước khi ông cải đạo, lúc ấy,
lấy cái áo khoác của chính ông, là người lính, và cắt nó làm hai
và quấn quanh người ông lão trong nó như thế, còn mảnh kia
quấn quanh người ông. Mọi người cười nhạo ông, nói, “Một anh
lính trông buồn cười, với nửa cái áo khoác trên người.” Đấy, nó
làm cho anh em làm những việc kỳ lạ. Có điều gì đó ở trong ông,
mà ông tin rằng đó là Đức Chúa Trời.
165 Đêm đó, sau khi ông đã mệt mỏi và ngủ một chút, bỗng ông
thức tỉnh. Người nào đó đánh thức ông, và ông nhìn. Đứng ở đó
bên cạnh giường của ông, và ở đó Chúa Jêsus đứng quấn trong
mảnh áo khoác kia. Đó là sự bắt đầu của ThánhMartin.
166 Đó là gì? Ông đã có sự tuyệt đối, rằng Lời Đức Chúa Trời là
thật. “Những gì các ngươi làm cho những kẻ hèn mọn này của
Ta, là các ngươi làm cho Ta.” Thưa anh em, tôi bị trói buộc với Sự
Tuyệt đối đó. Và tôi biết rằngmỗimột người trong anh em…
167 Thay vì có sự kêu gọi tin nhận, sáng nay, tôi nghĩ tôi muốn
có sự kêu gọi dâng mình. Chúng ta hãy dâng chính mình cho
Sự Tuyệt Đối này. Anh em tin Lời là Sự Tuyệt Đối của Đức Chúa
Trời không? Anh em tin Ngài ngày nay cũng như Ngài đã từng
có không?
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168 Có các quí vị mục sư truyền đạo ở đây, quý vị há chẳng dâng
đời sống minh, chỉ, chỉ nhận một Sự Tuyệt đối sao? Chúng ta
muốn gì ngày hôm nay? Chúng ta muốn có gì với một thẻ thông
công hay một chứng chỉ? Chúng ta muốn có Chúa Jêsus Christ.
Chúng ta không bị trói buộc vào thẻ thông công. Chúng ta bị trói
buộc với Lời của Đức Chúa Trời, “Chúa Jêsus Christ hôm qua,
ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi.” Anh chị em tin
điều đó không?
169 Chúng ta hãy đứng dậy trên đôi chân mình giờ này và dâng
đời sốngmình. Tôi cũngmuốn có sự dângmình của tôi. Tôi đang
tự trói buộc tôi, một lần nữa. Tôi đang rà soát sự trói buộc tôi,
mối ràng buộc bị trói buộc. Tôi đang kiểm tra lại sự tuyệt đối của
mình. “Lạy Chúa, nếu có điều gì trong con, bên cạnhLờiNgài, xin
lấy nó ra. Con không biết gì khác ngoài Ngài. Con không muốn
biết gì khác ngoài Ngài.” Vậy thì, mỗi người, trong cách riêng của
anh em.
170 Tôi đã nói với anh em suốt tuần lễ. Tôi đã nói với anh em Lẽ
thật. Đức Chúa Trời đã xác nhận Lẽ thật. Ngài đã làm điều đó đi
đi lại lại, và làm lại nữa. Anh em biết Sự Tuyệt đối là gì. Vậy thì
với anh em và tôi, với nhau, hết thảy các chị em phụ nữ, hết thảy
quý ông, thanh niên, thiếu nữ, bất kể quý vị là ai, chúng ta hãy
dâng mình; hết thảy ban hát, tất cả—tất cả những người ở trên
đây, khắp nơi, với nhau; dưới tầng hầm, trên ban công, chung
quanh các bức tường, phía sau cánh gà; bất kể chúng ta ở đâu,
chúng ta hãy nhận lãnh Chúa Jêsus, Sự Tuyệt Đối của chúng ta,
vì chúng ta phải đến với trũng bóng chết. Tôi không biết gì khác
ngoài Ngài. Ngài là Sự Tuyệt Đối của tôi, bởi vì Ngài đã sống lại
trong đời sống tôi và tôi biết Ngài là thật.
171 Chúng ta hãy giơ tay lên giờ này và cầu nguyện. Chúng ta hãy
thực hiện sự hầu việc dângmình của chúng ta.
172 Lạy Chúa Jêsus, Lời Ngài có từ xưa, Nó là sự bắt đầu và sự
chấmdứt. Con bây giờ, với hội chúng này, dâng hiến chínhmình,
một lần nữa, trên bục giảng này hôm nay. Con cầu xin cho hội
thánhnày, Đền tạmSự sống, cho sự hiến dâng. Xin giải quyếtmọi
sự khác biệt, xin để cho nó qua đi, qua đi những gì đã qua. Quí vị
mục sư truyền đạo Phúc âm, là những người lo lắng…và suy nghĩ
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điều gì đó sẽ xảy ra. Ôi Chúa, chúng con tự trói buộc mình, sáng
nay, với Chúa Jêsus Christ là Lời; và quyết định không biết điều
gì khác ngoài Đấng Christ, và Ngài đã bị đóng đinh trên thập tự
giá. Ôi Sao Bắc Cực, Ôi Đức Thánh Linh, Ôi La Bàn của Đức Chúa
Trời, xin đến giờ này trong mọi tấm lòng. Và chúng con dâng
chính mình cho Ngài, qua Danh Chúa Jêsus Christ. Sự vinh hiển
thuộc về Đức Chúa Trời! A-men.

Được rồi, thưa anh em. 



SỰ TUYỆT ĐỐI VIE63-1201M

(An Absolute)

Sứ điệp này được giảng bởi Anh William Marrion Branham, được ban phát bản
gốc bằng tiếng Anh vào sáng Chúa nhật, ngày 1 tháng Mười hai, năm 1963, tại
Đền tạm Sự Sống tại Shreveport, Louisiana, U.S.A., được lấy từ một băng ghi âm
từ tính và được in nguyên văn bằng tiếng Anh. Bản dịch Tiếng Việt này được in
và phân phát bởi Cơ quan xuất bản Voice Of God Recordings.

VIETNAMESE

©2022 VGR, ALL RIGHTS RESERVED

VOICE OF GOD RECORDINGS

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



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

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

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

www.branham.org


