
MẠNH MẼ TRỌN VẸN NHỜ

YẾU ĐUỐI HOÀN TOÀN

 Xin chào, các bạn. Thật thú vị được đi ra ngoài lần nữa sáng
hôm nay vào buổi sáng mưa nhiều này, có tuyết rơi, hòa

quyện với nhau. Biết rằng nhiều người trong các bạn đã lái xe
khá lâu, từ những nơi xa đến. Và chúng ta có một số…những
người bạn quí này đến từ Chicago và Alabama và Georgia và
Tennessee và Illinois và tất cả những vùng phụ cận, vào những
ngày này, vì thế chúng ta…tin rằng Đức Chúa Trời sẽ ban cho
các bạn sự an toàn của Ngài khi các bạn đi đây đó. Và đó là lời
cầu nguyện của chúng ta để Ngài sẽ che chở các bạn trên suốt
những con đường, trong những con đường nguy hiểm này khi
chúng trở nên trơn trượt vào mùa đông. Và đây là đất nước thời
tiết tồi tệ vào mùa đông. Nó là một đất nước xinh đẹp nhất vào
mùa xuân hay mùa thu, nhưng vào mùa đông và mùa hạ trời
rất xấu.

2 Bây giờ, tôi không cho là họ đang ghi âm trong đó cho đến
bây giờ. Và tôi thật thích bày tỏ sự liên quan đến Chúa nhật vừa
rồi, trong sứ điệp. Lý do mà tôi—tôi đã giữ cuốn băng ghi âm và
sẽ không để cho họ bán băng ấy, lấy nó ra, ồ, là bởi vì tôi phải
kiểm tra nó trước tiên đã. Bởi vì nhiều lần, cách đó, tôi sẽ nói
những việc trong hội thánh ở đây mà tôi sẽ không đưa ra trước
phần còn lại công chúng như thế, bởi vì đôi khi nó gây ra những
sự ngăn trở. Và đôi khi nó thậm chí gây ra những vấn đề giữa dân
sự chúng ta tại đền tạm ở đây. Và nó thì…

3 Tôi không nói điều này…nói những điều kia là khác biệt,
nhưng thỉnh thoảng dưới sự xức dầu anh em biết những điều
mà anh em sẽ không…anh em sẽ không dám nói với dân sự. Thế
thì đôi khi dưới sự xức dầu điều gì đó sẽ trượt ra ngoài, anh em
thấy đó, và anh em sẽ không để ý nó. Vàmột trong những việcmà
tôi tin đã được nói (sáng Chúa nhật vừa rồi đó) mà có thể khiến



2 LỜI ĐƯỢC GIẢNG

cho người nào đó…khi tôi đã đề cập rằng tôi không bao giờ tin
vào những sự kêu gọi tin nhận. Hiểu không?

4 Tôi muốn nói điều đó và làm rõ ràng điều đó để anh em sẽ
hiểu. Đã không bao giờ có một sự kêu gọi tin nhận đã thực hiện
trong toàn bộ Kinh Thánh. Không có chuyện như vậy trong Kinh
Thánh. Không nơi nào qua các thời đại điều đó đã được thực hiện
chođến thời đại GiámLý, cách đây khoảnghai trămnăm, đấy.

5 Những sự kêu gọi tin nhận là khi người ta đến gần và cố
thuyết phục và lôi kéo người khác, “Tiến lên đi, John. Anh biết
đấy, họ…Mẹ anh đã chết, đang cầu nguyện cho anh. Tiến lên đi,
John.” Điều đó không phải là sự nhận thực tội lỗi, thưa các bạn.
Không. Chúng—chúnghầunhư, tôi…rất ít khi bạn từngnghemột
việc đó mà từng đi quá xa. Và, trong đó, bạn nhận lấy mọi sự. Đó
là lý do hội thánh bị làm cho rối tung lên tất cả theo như cách nó
có ngày nay, là vì những việc như vậy.

6 Thưa anh em, anh em không phải nói một điều, sự tin chắc,
Đức Chúa Trời ở đó và đã thực hiện công việc. “Trong lúc Phi-e-rơ
nói những Lời này Đức Thánh Linh giáng xuống trên họ những
người mà nghe Lời.” Hiểu không? Hiểu không? Hiểu không?
Không có sự kêu gọi bàn thờ, đấy, không có việc như vậy.

7 Bây giờ, bàn thờ là nơi của lời cầu nguyệnmàmọi người đến
nhà thờ trước tiên nên đi vào, quì gối ở bàn thờ, im lặng cầu
nguyện với Đức Chúa Trời và dâng lời cầu xin của họ và—và cho
những người thân yêu của họ, và cảm tạ Đức Chúa Trời vì những
gì người ta đã làm cho họ, rồi trở lại chỗ ngồi của họ.

8 Và thế thì hội thánh là nơi mà Lời Đức Chúa Trời…“Và sự
phán xét bắt đầu từ Nhà của Đức Chúa Trời,” nơi sự phán xét
của Lời đi ra. Rồi…Nhưng ngày nay, chúng ta—chúng ta thay đổi
điều đó quá nhiều.

9 Vậy thì, tôi không có nói điều gì chống lại người nào làm sự
kêu gọi bàn thờ, đấy. Đó là…Và chính tôi đã làm rất nhiều, và tôi
có lẽ sẽ làm nhiều hơn nữa nếu tôi cứ tiếp tục. Nhưng chỉ dành
cho riêng chính tôi…Hãy xem, anh em—anh em—anh em thu
lượm quá nhiều. Và không có điều gì chống lại điều đó, không có
tổn hại trong việc đó. Nó tốt lắm. Hiểu không?
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10 Bởi vì, hãy nghe, Chúa Jêsus phán, “Không ai có thể đến cùng
Tanếu trước tiên ChaTa không kéongười đến. Vàhết thảynhững
kẻ Cha đã ban cho Ta sẽ đến cùng Ta.” Đúng thế. Thế thì nên, đấy,
họ thì…Điều đó đưa hết thảy sự kêu gọi bàn thờ của anh em ra
ngoài hoàn toàn. Thấy không? Thấy điều đó không? “Hết thảy
những kẻ Cha…” Anh em…
11 Trách nhiệm của—của chúng ta là “rao giảng Lời.” Kinh
Thánh nói, “Nhiều kẻ tin đã chịu phép báp-têm.” “Hãy hối cải,
và chịu phép báp-têm nhơn Danh Chúa Jêsus Christ về sự tha
tội, để được tha thứ tội lỗi.” Điều gì? “Chịu phép báp-têm nhơn
Danh Chúa Jêsus Christ để được tha tội, đấy, và rồi anh em sẽ
nhận lãnh sự ban cho của Đức Thánh Linh.”
12 Nhưng khi bạn thuyết phục và lôi kéo và làm hoảng sợ người
ta, và nói chuyện nhiều người trong…Người ta phải đến với đầu
óc lành mạnh, nghiêm túc, dưới sự tin chắc, và tin nhận Đấng
Christ. Rồi việc đầu tiên họ phải làm ngay sau khi họ tin nhận
Đấng Christ đang ngồi trong chỗ của họ, việc tiếp theo là chịu
phép báp-têm nhơn Danh Chúa Jêsus Christ để được tha những
tội kia mà họ đã tin chắc rằng chúng thì sai trật. Đó là cách họ
được tha tội mình, đấy. Bởi vì họ đã ăn năn; đã chịu phép báp
tem nhưmột sự kỷ niệm với dân sự, rằng, “Tôi đã tin nhận Đấng
Christ như là Đấng Cứu Rỗi cá nhân của tôi”; rồi bạn là người
được coi như thích hợp cho Đức Thánh Linh.
13 Và, bây giờ, nhiều người cứ tiếp tục, thuyết phục và kêu gọi
tới tin nhận, và đại loại như thế, mà điều đó được lắm. Tôi sẽ
hành động với điều đó, điều đó hoàn toàn đúng chừng nào tôi
còn quan tâm đến, bất cứ người nào muốn làm điều đó. Nhưng,
đối với tôi, nó không căn cứ trên Kinh Thánh, anh em thấy đó, và
vì vậy tôi—tôi thật sự thích ở lại với lời Kinh Thánh.
14 Và do đó lý do tôi đã giữ cuốn băng ghi âm đó lại là bởi vì anh
em xuất băng đó ra thì chúng ta có thể có năm trăm lá thư mỗi
tuần để trả lời lại. Mỗi…Cứ bước theo truyền thống quen thuộc
của người nào đó đã có, và đó là tất cả những gì anh emphải làm,
thế thì phải xem xét lại tất cả điều đó.
15 Và tôi nghĩ, nhiều lần, tôi hơi quáphêphánmột chút dựa trên
những sự khác nhau như thế. Và tôi không muốn nói là cách đó,
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nhưng đôi khi hình thức lễ nghi lôi kéo anh em cách ấy, anh em
thấy, chúng—chúng khiến anh em nương dựa kiểu đó. Và vì vậy
tôi chắc dân sự hiểu điều đó.

16 Vậy thì, chúng ta rất biết ơn rằng chúng ta vẫn có một Cha
trên Trời nhân từ Đấng—Đấng bỏ qua những lỗi lầm của chúng
ta và không tính sổ chúng với chúng ta.

17 Tôi đang đọc qua trong Sách của—của Rô-ma, chương thứ 4,
chỗ Phao-lô đã viết lời—lời bình luận Thiêng liêng về đời sống
của Áp-ra-ham. Vậy thì, chúng ta biết rằng Áp-ra-ham nhiều lần
đã hầu như bị làm cho xáo động giống như chúng ta. Nhưng khi
lời…lời dẫn giải của ông được viết ra, không còn bất cứ một sự
xáo động nào của ông được nhắc đến, anh em thấy, không bao
giờ chúng còn được nhắc đến chút nào. Nói:

Áp-ra-ham chẳng có lưỡng lự về lời hứa của Đức Chúa
Trời qua sự không tin; nhưng càng mạnh mẽ…dâng sự
ngợi khen cho Đức Chúa Trời;

18 Đấy, và đó là cách tôi hi vọng đời sống của tôi sẽ được viết
trên Đó, không phải là lỗi lầm và mọi điều khác của tôi, nhưng
chỉ là những gì tôi cố gắng làm, dự định của lòng tôi làm cho dân
sự của Đức Chúa Trời.

19 Còn bây giờ chúng ta đến đây sáng nay để—để cố gắngmang
đến một sứ điệp nhỏ ở đây mà có lẽ Đức Chúa Trời đã đặt để
trên chúng ta để phân phát cho dân sự. Và hi vọng rằng nó sẽ bổ
ích cho anh em và cũng bổ ích cho tôi, vì chúng ta nhóm nhau
lại và đang sống trong một thời đại kinh khủng, và những ngày
sau rốt. Vì vậy ngay trước khi chúng ta cầu nguyện, tôi muốn
đọc hai chỗ trong Lời; một chỗ trước khi cầu nguyện, vàmột chỗ
sau khi cầu nguyện. Và trước hết, để bắt đầu cho buổi nhóm của
chúng ta, hoặc, phần này của nó, tôi muốn đọc ra từ Sách Hê-bơ-
rơ. Chương thứ 11 của Hê-bơ-rơ, và thứ ba mươi-…câu thứ 32,
bắt đầu, nói về đức tin.

Bây giờ ta còn muốn nói chi nữa? hay ta muốn
nói về Ghê-đê-ôn,…về Ba-rác,…Sam-sôn,…Giép-thê;…Đa-
vít…Sa-mu-ên, và các đấng tiên tri thì không đủ thì giờ:
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Những người đó bởi đức tin đã thắng được các nước,
làm sự công bình, được lời hứa, bịt miệng sư tử,

Tắt ngọn lửa hừng, lánh khỏi lưỡi gươm, và thắng bịnh
tật…tỏ sự bạo dạn,mạnhmẽ trong chiến tranh, khiến đạo
binh nước thù chạy trốn, những đạo binh của những kẻ
thù.

Có người đàn bà đã được người nhà mình chết đến với
sự sống…và có những kẻ bịnh khổ dữ tợn khác, mà không
được giải cứu; để được sự sống lại tốt hơn:

Và những kẻ khác chịu những thử thách…nhạo cười
độc ác…roi vọt, đúng thế, lại cũng chịu xiềng xích…
những lao tù nữa:

Họ đã bị ném đá, tra tấn, bị cưa xẻ, họ đã bị cám dỗ,…bị
giết bằng lưỡi gươm:…lưu lạc rày đây mai đó mặc những
da chiên và da dê; bị thiếu thốnmọi đường, …và bị ngược
đãi;

20 Hãy theo dõi trong ngoặc đơn này:

(Thế gian không xứng đáng cho họ ở:) họ đã lưu lạc
trong đồng vắng, và trong núi, và trong hang và trong
những hầm dưới đất.

…hết thảy những người này, dầu nhơn đức tin đã được
chứng tốt, song chưa hề nhận lãnh điều đã được hứa cho
mình:

Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều tốt hơn cho chúng ta,
hầu cho ngoại chúng ta ra họ sẽ không đạt đến sự trọn
vẹn.

21 Khi tôi đọc những câu chuyện về nhữngngười lính dũng cảm
kia, tôi tự hỏi sự làm chứng nhỏ bé của chúng ta sẽ đứng ở đâu
với họ vào Ngày đó.

22 Ngay trước khi cầu nguyện, người nàomuốn được Đức Chúa
Trời nhớ đến? Cứ giơ tay lên, và bất cứ điều gì bạn cần cầu xin
Ngài thấy và nghe và nhận lời cho bạn bây giờ khi chúng ta cúi
đầu cầu nguyện.
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23 Lạy Cha yêu thương, nhân từ của chúng con, chúng con
khiêm nhường khi đến trước Ngôi Ngài sáng nay trong Danh
Chúa Jêsus, Con Ngài, để dâng lời cầu nguyện cho chính chúng
con và cho những người khác. Lạy Chúa, trước tiên, xin Ngài tha
thứ cho những sự sai phạm của hết thảy chúng con và tội lỗi của
chúng con. Và rồi chúng con sẽ cầu xin cho những người khác,
Chúa ôi, để họ cũng sẽ được tha thứ.
24 Và Hội thánh của Ngài sẽ được kéo đến gần Ngài hơn. Vì thật
vậy, Chúa ôi, trong lòng mình chúng con tin rằng Ngài sẵn sàng
làm công việc với Hội thánh Ngài, sẵn sàng đem Nó ra khỏi thế
gian và được chuyển vào Nước của Đức Chúa Trời. Nhưng, Chúa
ôi, xin giúp cho chính chúng con sẵn sàng cho lúc đó. Xin cho
sáng nay là lúc, Chúa ôi, đấng từ trên cao đến trên hết thảy chúng
con sẽ “quăng những gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương chúng
con, để chúng con có thể chạy với lòng nhịn nhục cuộc chạy đua
mà đã bày ra trước chúng con.”
25 Và con cầu nguyện, lạy Cha trên Trời, hôm nay, rằng Ngài
sẽ chữa lành người đau ốm và khốn khổ. Nhiều người trên
khắp đất nước đang chịu đựng, và những bệnh dịch, và “những
bệnh truyền nhiễm” như các bác sĩ xếp hạng chúng. Và con cầu
nguyện để quyền phép chữa lành của Ngài, Chúa ôi, sẽ ở với
những người kia.
26 Rồi để giáng xuống với sự nhóm lại nhỏ bé của chúng con
ở đây sáng nay. Nhiều người đã lái xe hàng trăm dặm, bắt đầu
rất khuya tối hôm qua và đi suốt đêm và đến vào sáng nay, ngày
hôm nay, và đã lái hết sức trên đường của họ để đến đền tạm. Và
tuyết đang rơi và dọc đường. Đức Chúa Trời ôi, chúng con cầu
xin Ngài sẽ ban phước đặc biệt cho họ. Không nghi ngờ nhiều
người phải cho phần lớn thực phẩm tuần tới của họ, hay sẽ là
bất kỳ điều gì, hay những thứ mà họ sẽ có thể tiêu tiền cho, cho
xăng dầu và các thứ linh tinh khác, để đến.
27 Đức Chúa Trời ôi, kẻ nào đến với Ngài trống không sẽ đầy
tràn khi trở về. Ngài đã hứa điều đó. Và con cầu nguyện rằng
Ngài sẽ đổ đầy tấm lòng họ và những giỏ họ (của linh hồn họ)
thật đầy những điều tốt lành của Đức Chúa Trời đến nỗi họ sẽ
đi ra thật vui mừng với “sự vui mừng hớn hở không thể diễn tả
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được và đầy sự Vinh hiển.” Thật cầu xin những chén của những
người quý báu này tràn đầy, với những điều thiêng liêng và tốt
lành từ Đức Chúa Trời.
28 Xin ban phước cho mỗi bàn tay, Ngài biết nhu cầu đằng sau
bàn tay đó, Chúa ôi. Con cầu xin để Ngài sẽ ban phước một cách
đặc biệt cho họ. Chúng con đã thấy Ngài trong tuần vừa qua này
cách Ngài đã đáp lời cầu nguyện rất kỳ diệu trong vài phút như
thế nào, những lần trong tình trạng khẩn cấp và bệnh tật và sự
bất an. Ngài là Đức Chúa Trời, ở khắp mọi nơi, đứng bên cạnh
đầy tớ Ngài. Con cầu xin, Đức Chúa Trời ôi, rằng Ngài sẽ đứng
bên những người này sáng nay. Xin ban cho họ sự ao ước của
họ, của lòng họ, Chúa ôi. Con không tin đó là vì bất kỳ sự ích kỷ
nào, bất cứ—bất cứ động cơ xấu xa nào đằng sau nó. Con cầu xin
Ngài sẽ ban phước cho họ.
29 Và giờ nầy, Cha ôi, xin nhớ đến con, chúng con, ngày hôm
nay, và có lẽ chính con có thể đi ra khỏi đường…Hết thảy trong
chúng con, từ mục sư cho đến trẻ—trẻ em, xin cho chúng con có
thể không nghĩ đến chính mình trên bàn thờ của Đức Chúa Trời
và mở lòng của chúng con ra và lắng nghe Đức Thánh Linh khi
Ngài sẽ phán với chúng con. Xin quay những bình của chúng con
về phía những ơn phước Ngài-…để nhận lấy những phước hạnh
của Ngài, có ở ngay phía trên. Rồi đổ xuống quyền năng của sự
xức Dầu vào chúng. Và xin ban cho chúng con sức mạnh, Chúa
ôi, mà chúng con cần cho những ngày nằm phía trước. Xin ban
cho ơn phước này. Chúng con cầu xin bấy nhiêu điều nhơn Danh
Chúa Jêsus. A-men.
30 [Anh Branham trả lời người nào đó nói với anh về một cú
điện thoại—Bt.] Ừm, tôi không biết. Anh cứ lấy số của người đó
và nói với người ấy tôi sẽ gọi lại cho anh ấy sau giờ nhóm. Tôi
không biết.
31 Xin cầu nguyện cho tôi. Tôi…Anh JackMoore vừa gọi, và vẫn
thuyết phục tôi ở đó tuần nầy. Hiểu không? Tôi thật sự không
cảm thấy…có quyền trên điều đó, anh em thấy đấy, và vì vậy
tôi không biết làm gì. Tôi yêu mến Anh Jack. Và đại hội đồng
đó sắp đến gần ở dưới đó và anh ấy bác bỏ những người, như
Booth-Clibborn và họ, đang đến. Vì thế vẫn đưa ra, đưa sự thông
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báo của anh ra và tất cả cứ như thế, giữ cho tôi đến. Vì thế tôi—
tôi giống như cảm thấy thật sự bị thúc ép phải đi, anh em biết
đấy. Và tôi…
32 Và, bây giờ, khi chúng ta lật ra lại bây giờ Cô-rinh-tô Nhì, và
chúng ta sẽ bắt đầu với câu thứ 12 của Cô-rinh-tô Nhì, và đọcmột
câu Kinh Thánh cho phân đoạn này, nếu ý Chúa là vậy. Cô-rinh-
tô Nhất, câu…Hay đúng hơn là, Cô-rinh-tô Nhì, chương thứ 12 và
câu thứ 9. Tôi muốn đọc phần đầu tiên…Hay phần thứ hai của
câu 9, một phần của nó:

Và Ngài phán cùng tôi rằng, Ân điển Ta đủ cho ngươi
rồi: vì sức mạnh của Ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối…

33 Xin để tôi đọc Nó lần nữa bây giờ để anh em sẽ chắc chắn
hiểu được đoạn trích:

VàNgài phán cùng tôi rằng, (đây làĐức ChúaTrời đang
phán cùng Phao-lô), Ân điển Ta đủ cho ngươi rồi: vì sức
mạnh của Ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối…

34 Thế thì nếu tôi sẽ đặt một chủ đề, tôi thích dùng câu này,
sự mạnh mẽ…Mạnh Mẽ Trọn Vẹn Nhờ Yếu Đuối Hoàn Toàn. Nếu
chúng ta có sự yếu đuối chúng ta có sức mạnh. Nó là đề tài bất
thường về…trong một buổi nhóm họp Ngũ Tuần, để làm…lấy
một đề tài về sự yếu đuối, bởi vì chúng ta luôn luôn chứng minh
“chúng ta rất mạnh.”
35 Và tôi đã nói trước đây, rằng, tôi chỉ cố gắng cầu nguyện suốt
cả tuần và tìm thấy điều gì sẽ tốt cho tôi để mang ra trước hội
chúng. Nếu đó là chỉ đến đây để được nghe, tôi muốn nghe bất
cứ người nào khác đứng đây sáng nay hơn.
36 Thành thựcmà nói, cho đến hai ngày trước đây, tôi đã xuống
ởKentucky với dân sự củaAnhGabehart ở đó. Khi tôi rời chỗ của
họ, anh em yêu quí này cùng vợ và gia đình và họ, cho đến khi
tôi dò đúng ý tưởng này.
37 Tôi đã đi vào nhà chỉ một chút trước đó. Tôi còn đang đứng
bên ngoài, và quý bà ấy nói, “Tôi muốn nói với mục sư đó.” Và
tôi đi vào ngôi nhà nhỏ của họ. Và đã có…Bà ấy nói, “Anh là Anh
Branham phải không?”

Và tôi đáp, “Vâng thưa bà.”
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38 Bà ấy nói, “Tôi thật quá hổ thẹn về bên ngoài ngôi nhà của
tôi,” và bà ấy nói, “để mời anh vào.” Bà bắt đầu khóc. Bà nói,
“Nhưng tôi—tôi có một nhu cầu như vậy và tôi thật tin tưởng
vào anh.”

39 Và tôi đã tìm thấy điều đó đã có nơi Chị Cox thân yêu của
chúng tamà chúng tôi ở lại vớimột vài lần dưới—dưới đó, một—
một người bà nhỏ bé với một máy ghi âm đi qua những nhà lân
cận cho nghe những băng ghi âm. Đúng là thế! Đó làmột ý tưởng
hay! Hiểu không?

40 Tôi nhìn quanh trong nhà này, một căn nhà nhỏ khiêm tốn,
gần như tôi được lớn lên trong đó, chỉ là bức tường đầy những
hình của Đấng Christ. Ở đó đặt một quyển Kinh Thánh trên bàn.
Tôi nói, “Tôi chưa bao giờ có vinh dự nào hơn trong đời, đây là
loại nhà tôi thích bước vào.” Bà cầu xin cho nhu cầu của người
nào đó. Và trong năm giờ từ lúc đó chúng tôi cầu nguyện với
nhau, bà nội nhỏ bé này và tôi cầu nguyện với nhau, Đức Chúa
Trời đã trả lời.

41 Vì thế chúng tôi cầu nguyện lần nữa, và Mẹ Cox và tôi cùng
họ ngồi quanh bàn sáng hôm đó, đã cúi đầu và cầu xin Đức Chúa
Trời ban cho chúng tôi một cơ hội để làm điều gì đó qua những
nỗ lực bà đã làm. Và, qua sự cầu xin đó, Đức Chúa Trời đã mở ra
một conđường. Anh emhiểu không?Ngài là Đức Chúa Trời!

42 Chúng ta cố đưa ra những lý do để bào chữa cho những sự
yếu đuối của chúng ta. Chúng ta muốn nói chúng ta quan trọng
như thế nào, chúng ta vĩ đại như thếnào. Tôi nghĩ đó làmột trong
những điều mà tôi…Đức Chúa Trời đã ban cho tôi đề tài cho, là
để lấy đi điều đó ra khỏi tâm trí chúng ta. Hiểu không?

43 Có những việc nhỏ mà chúng ta làm. Và vì đó là những gì
chúng ta đến với hội thánh, là để tìm thấy lỗi lầm của chúng ta
ở đâu, và những việc mà chính chúng ta có thể làm tốt hơn. Nếu
chúng ta đến nhà thờ vì bất cứ điều gì khác—bất cứ mục đích
gì khác hơn điều này, tôi e rằng chúng ta sẽ không nhận được
quá nhiều từ việc đến nhà thờ. Chúng ta phải đến để tìm thấy sự
yếu đuối của chúng ta, tìm thấy những chỗ tồi tệ của chúng ta và
của chúng ta…thế nào…thấymình nhỏ bé như thế nào, và đặt sự
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tin cậy của chúng ta vào Người nào đó mà mạnh mẽ. Nhưng khi
chúng ta có những sự yếu đuối…

44 Có rất nhiều người trong chúng ta thích chứng tỏ hay thích
nghĩ rằng mình không có đủ và, do đó, chúng ta tìm cách bào
chữa, “Tôi không có học hành, tôi không có khả năng, tôi không
thể làm điều này.” Và nếu anh em cứ giữ ý nghĩ đó và làm điều
đó theo cách đó, cứ tiếp tục như thế, thì anh em không thể có ý
nghĩa gì cả. Nhưng chính việcmà chúng ta đưa ra để biện hộ, bởi
những sự yếu đuối của chúng ta, Đức Chúa Trời sử dụng chính
điều đó để giải quyết công việc với. Hiểu không? Ngài chờ đợi
chúng ta đạt được điều kiện đó để Ngài có thể sử dụng chúng ta.
Chúng ta—chúng ta lấy những lý do bào chữa và nói, “Ờ, tôi—
tôi—tôi—tôi thì…không thể làmđiều này, tôi không đủ khả năng.
Tôi—tôi không thể làmđiều đó.” VàĐức Chúa Trời lấy chính điều
đó để làm việc với. Đó là thật.

45 Đó là lý do tại saomàNgài—Ngài chọn chúng ta, bởi vì chúng
ta ở trong tình trạng đó. Vậy thì, điều đó nghe như lạ, nhưng
chỉ vài phút chúng ta sẽ nắm được nguyên nhân của nó, nếu
Chúa muốn.

46 Chúng ta—chúng ta thấy, đúng như chúng ta đã vừa đọc,
những sự yếu đuối và những sự chối bỏ…và chúng ta tìm thấy
rằng những con người đómà là những người yếu nhất và bị chối
bỏ bởi thế gian bên ngoài, lại là những anh hùng của Đức Chúa
Trời, chiến thắng ở tiền tuyến, lấy những người mà—mà…cảm
thấy chính họ không xứng đáng.

47 Cómột anh emGiámLý, ba người trong họ đến với hội thánh
này từ trên Ohio, hay từ bắc Indiana. Cách đây không lâu họ đã
nói với tôi, nói, “Anh Branham,” nói, “chúng tôi vừa nhận lãnh
Đức Thánh Linh, bây giờ chúng tôi sẽ tìm kiếm những ân tứ cho
chức vụ của chúng tôi chứ?”

Tôi nói, “Đừng làmđiều đó! Hãy đểmặc nó.”

48 Và anh ấy quay lại và nhìn tôi, nói, “Tôi vừa đọc một cuốn
sách của một anh em nào đó mà bảo chúng ta sau khi chúng ta
đã nhận lãnh Đức Thánh Linh chúng ta ‘nên tìm kiếm những ân
tứ,’ vì Đức Thánh Linh dùng những ân tứ này.”
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Tôi đáp, “Và trở nên một kẻ huênh hoang khoác lác!”
Hiểu không?
49 Nếu anh em để ý trong Kinh Thánh, luôn luôn có những
người mà đang cố gắng đi ra khỏi nó, điều mà Đức Chúa Trời
sử dụng. Chừng nào một người…muốn làm điều gì đó và nghĩ
người ấy có đủ khả năng có thể đặt công việc lên trên, Đức Chúa
Trời có thể không bao giờ sử dụng người đó. Hãy nhìn Môi-se,
sự chạy; hãy nhìn xem Phao-lô, sự chạy; và những người còn lại
của họ, cố gắng đi ra khỏi điều đó.
50 Tôi nói, “Đừng tìm kiếm gì cả. Đức Chúa Trời đã có bất cứ
điều gì dành cho anh, Ngài sẽ ban nó cho anh.” Hiểu không? “Và
cứ để Ngài—để Ngài lo liệu điều đó.” Tôi nói, “Sau đó bạn nhận
một số trong những lần như chúng ta đã có, có ngày hôm nay,
mà mọi người đang muốn làm điều này và làm điều kia và để
trở thành một người vĩ đại nào đó. Hãy nhìn những gì chúng ta
nhận được với nó, anh thấy đấy.”
51 Thay vì cố trở nên vĩ đại chúng ta nên cố gắng—cố gắng để
tìm thấy mình có thể trở nên nhỏ bé thế nào. Hiểu không? Rồi
Đức Chúa Trời có thể sử dụng chúng ta. Tôi đã có ghi ra nhiều
câu Kinh Thánh ở đâymà tôi sẽ liên hệ đến, tôi cho là vậy, nhưng
tôi…chúng ta…có lẽ tôi sẽ không có thời gian làm điều đó. Nhưng
chúng ta…
52 Để ý điều đó nó lấy đi sự—sự yếu đuối nhất và sự bị loại
bỏ, và trên thực tế mỗi anh hùng Đức Chúa Trời đã từng có mặt
trên tiền tuyến là loại người đó. Một người mà đã bị chối bỏ, một
người mà nghĩ mình không có đủ, một người mà không có khả
năng gì hết, thế thì người đó thật sự ở trong hình dáng tốt đẹp để
Đức Chúa Trời có thể bắt đầu sử dụng họ. Đúng thế. Đó là khi họ
cảm thấy như rằng họ không thể, họ đã không có điều gì cả, thì
đó là khi Đức Chúa Trời có thể nắm giữ họ và làm điều gì đó với
họ. Hiểu không? Khi…Nhưng khi chúng ta còn đang nghĩ rằng
mình có thể làm điều đó, thì Đức Chúa Trời không thể sử dụng
chúng ta bởi vì chúng ta đangmuốn chínhmình làmđiều đó.
53 Và, thế thì, mặt khác, chúng ta có những cảm giác này và
chúng ta nghĩ thế thì rằng chúng ta cảm thấy thiếu, và chúng ta
không muốn làm điều đó; nhưng rồi nếu chúng ta chỉ lắng nghe
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sự kêu gọi của Đức Chúa Trời, đó chính là điềumàĐức Chúa Trời
muốn chúng ta đi vào, loại hìnhdạng đó, đểNgài có thể dùng.

54 Khi chúng ta không đủ, chính chúng ta, thế thì chúng ta đầu
phục để nhường chỗ cho Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Chừng
nào chúng ta nghĩ mình có thể làm điều đó, thì chúng ta không
thể làm nó được. Nhưng khi chúng ta đi tới chỗ nhận ra chỗ mà
chúng ta biết mình không thể làm điều đó, thế thì chúng ta đầu
hàng chính mình với Đức Chúa Trời và Ngài thực hiện điều đó.
Vậy thì nếu chính chúng ta đang cố làm nó thì chúng ta sẽ thất
bại, nhưng nếu chúng ta sẽ thật sự đầu phục chính mình với
Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời không thể thất bại. Chỉ có một
điều mà Đức Chúa Trời không thể làm, và, đó là thất bại. Ngài có
thể làm bất cứ điều gì trừ ra sự thất bại. Nhưng Ngài không thể
thất bại.

55 Vì vậy chừng nào chúng ta còn đang cố gắng trong chính
mình và dựa vào sức riêng của mình, và đại loại như thế, ồ, thì
chúng ta sẽ không làm được gì. Nhưng khi chúng ta đi đến chỗ
mà chúng ta biết mình không là gì cả, thì Đức Chúa Trời có thể
sử dụng chúng ta.

56 Điều quan trọng, một trong những điều quan trọng mà
chúng ta phải quán triệt…Bây giờ nên nhớ điều này, và đặc biệt
anh em là các nhà truyền giáo trẻ, và cũng nhưnhững thuộc viên
thường. Có một điều mà chúng ta phải nắm vững nếu chúng ta
trông đợi đổ đầy ước muốn của Đức Chúa Trời trong đời sống
chúng ta, đó là, chúng ta phải nắm vững ý tưởng về năng lực con
người. Nếu chúng ta từng đi đến một chỗ mà chúng ta nghĩ rằng
chúng ta có thể làm điều đó bằng sự thôngminh riêng của chúng
ta và khả năng riêng của mình, thì chúng ta phải quán triệt điều
đó ở trong cách như vậy để chúng ta có thể tống khứ sự việc và
đặt nó qua một bên để Đức Chúa Trời có thể sử dụng chúng ta.
Đúng thế.

57 Và làm một người đầu phục hoàn toàn! Chúng ta không thể
dùngmột khảnăng. Chúng ta phải làmmột người đầu phục hoàn
toàn! Và, đến với Đức Chúa Trời, anh em phải đầu phục Ngài cả
linh hồn, thân thể, và tâm thần. Mọi sự mà anh em có phải được
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đầu phục với Đức Chúa Trời, để Ngài có thể làm công việc theo ý
Ngài trong anh em và trong tôi.

58 Vậy thì, điều đó thì khó, tôi biết, bởi vì chúng ta luôn luôn
muốn đưa phần chúng ta vào trong đó, điều gì đó mà chúng ta
biết, chúng ta biết rằng chúng tamuốn làmđiều đó. Chúng ta nói,
“Ồ, tôi—tôi chỉ biết nó sẽ được thực hiện theo cách này.” Nhưng
chừng nào anh em đang làm nó cách đó thì nó sẽ là sai trật, và
Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ dùng nỗ lực đó. Có lẽ, với sự giúp
đỡ của Chúa, chúng ta sẽ đi vào điều đó trong vài phút, và thật
sự chỉ ra cho anh em cách mà Đức Chúa Trời không thể sử dụng
khả năng của anh em.

59 Và đó là vấn đề với thế giới ngày nay: có quá nhiều kinh
nghiệm thần học, đặt quá nhiều dựa trên giáo dục, đặt quá nhiều
dựa trên mối liên hệ thân thích hay sự giao hảo trong giáo phái,
chúng ta yên nghỉ trên nhau, chúng ta yên nghỉ trên những
người có khả năng.

60 Kinh Thánh nói, “Làm sao các ngươi có thể có đức tin khi các
ngươi—khi các ngươi thì…” Chúng ta hãy xem, câu Kinh Thánh
đó như thế nào? “Các ngươi có thể có đức tin khi các ngươi đang
thích điều khác hơn?”

61 Khi chúng ta đang trông đợi, nói, “Anh chàng nầy, anh ta là
một con người vĩ đại. Đây là một con người vĩ đại, tôi sẽ chỉ dựa
trên anh ta,” điều đó Đức Chúa Trời không vui lòng khi anh em
làm thế. Chúng ta phải nương dựa trên Đức Chúa Trời và chỉmột
mình Đức Chúa Trời mà thôi! Chúng ta không được tin vào khả
năng của chính mình hay bất cứ người nào. Chúng ta phải đầu
phục Đức Chúa Trời hoàn toàn.

62 Không khả năng nào, tôi không quan tâm nó là của ai, sẽ
không bao giờ có thể dùng được trước mặt Đức Chúa Trời. Đức
Chúa Trời phải lấy tất cả những khả năng của chúng ta ra ngoài
chúng ta trước khi Ngài có thể đạt được mục đích của Ngài.
Nếu Ngài có điều gì đó cho chúng ta làm, và chừng nào chúng
ta cảm thấy rằng mình đang làm một việc khá tốt ra từ điều
đó, thì chúng ta sẽ không bao giờ có thể được sử dụng bởi Đức
Chúa Trời.
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63 Vậy thì, anh em nói, “Anh đang tuyên bố khoác lác kinh
khủng ở đó, Anh Branham à.” Và đó—đó là một lời khoác
lác, nhưng cứ nhìn chung quanh và khám phá xem nó đúng
hay không.
64 Ngày nay hãy nhìn khắp ở tất cả thành tựu vĩ đại của chúng
tamà chúng ta nghĩmìnhđãđạt được, và Cơ-đốc giáo ởđâu trong
hiệp chủng quốc Hoa Kỳ? Hãy nhìn xem hết thảy những giáo hội
và giáo phái chúng ta, và những nhà truyền giáo và những chiến
dịch chữa lành của chúng ta, và mọi thứ khác chúng ta đã có, và
nó là cái gì? Tồi tệ hơn như lúc nó đã từng có lúc bắt đầu! Ngày
nay nó yếu hơn bao giờ hết, bởi vì rằng chúng ta đã cố gắng làm
nó bằng khả năng của con người.
65 Người ta nhóm nhau lại và làm những lời cầu nguyện dài
và đi ra khỏi nơi đây. Và đã có ngày nọ nơi mà họ đã có rất
nhiều, một trăm nămmươi ngàn, hay gần như thế, nhóm lại với
nhau, cả Tin Lành và Công giáo; nói một số lời cầu nguyện, và
cầu nguyện một số lời, và làmmột số lời cầu nguyện, và đại loại
như vậy. Điều đó chỉ có thể như không nhóm lại, nó không xứng
đáng chút nào trướcmặt Đức Chúa Trời.
66 Bây giờ, nếu tôi bắt đầu chỉ trích, hãy tha thứ cho tôi. Hiểu
không? Nhưng tôi—tôi đã…Anh em phải lái sự việc xuống. Hiểu
không? Anh emphải làm cho nó đụng nhằm cái đinh.
67 Và ích lợi gì để làm điều đó? Chẳng ích gì cả. Và nó sẽ không
bao giờ ích lợi cho đến khi mỗi người mà xưng nhậnmình là Cơ-
đốc nhân sẽ quên đi khả năng của riêng mình và chính mình
đầu phục Đức Chúa Trời.
68 Rồi Đức Chúa Trời có thể hoàn tấtmục đích của Ngài bằng sự
sai đến…không phải là sự phục hưng, nhưng, hỡi anh em, những
gì Ngài cần làm trước tiên là sai đến một sự giết chết, đúng thế,
để chúng ta có thể phục hồi. Anh em phải chết trước khi anh em
có thể được sanh lại, và anh em phải…Ngài cần một sự giết chết
của chính chúng ta. Đền tạm nầy cần một sự giết chết, và tôi với
điều đó. Hết thảy chúng ta, chúng ta cần một—một sự giết chết
để chúng ta có thể được sống lại trong đời sốngmới, một sự hiểu
thấu mới, một hi vọng mới, một kinh nghiệmmới! Chúng ta cần
một ngày than khóc trước tiên.



MẠNH MẼ TRỌN VẸN NHỜ YẾU ĐUỐI HOÀN TOÀN 15

69 Chúng ta cần một chỗ của sự đầu phục Thánh Linh thay vì
quá nhiều sự dựa vào trường lớp và dựa trên những chương
trình của chúng ta, và chúng ta…những chiến dịch của chúng
ta và tất cả điều mà chúng ta có. Chúng ta—chúng ta—chúng ta
cậy vào sự hợp tác với rất nhiều mục sư truyền đạo khác nhau
để hợp tác. Chúng ta cho phép quá nhiều…“Nếu chúng ta không
thể có rất nhiều, ồ, chúng ta sẽ không làm điều đó. Chúng ta sẽ
không đi đến những thành phốmà không có điều đó.” Và rồi, khi
chúng ta làm điều đó, chúng ta đang thực hiện nó trong một cỗ
máy to lớnmà có tiếng nổ than lọc xọc trong đó, đấy.

70 Vì thế chúng ta—chúng ta phải đi ra khỏi điều đó, khả năng
con người đó. Chúng ta phải đi đến nơi mà chúng ta có thể đầu
phục linh hồn và đời sống của chúng ta, thậm chí đối với bà nội
trợ, với người nông dân, với người thợ máy, hay bất kỳ chúng ta
là ai, chúng ta phải đầu phục hoàn toàn Đức Chúa Trời và biết
rằng “chúng ta không là gì hết.” Rồi hãy để cho Đức Chúa Trời
bắt đầu từ đó. Rồi Ngài bắt đầu hoạt động, làm việc. Và điều đó
bao gồm tất cả chúng ta, mọi người. Đó là việc—việc mà chúng
ta phải làm.

71 Lịch sử chứng minh, chứng minh bây giờ, chứng minh (lịch
sử minh chứng) rằng Đức Chúa Trời luôn luôn chọn một người
vô dụng để trở nên một người quan trọng của Ngài. Đức Chúa
Trời lấy người mà không là gì cả.

72 Ngày nay, trừ phi anh em đã có được một nền tảng thần học
tốt, thậm chí anh em tốt hơn là đừng cố đi đến thành phố, anh
em tốt hơn là không đến ngay cả một buổi nhóm. Nhưng nếu
anh em đã có những hậu thuẫn lớn, với những sự đào tạo quan
trọng và các thứ ở phía sau mình, anh em có thể đi vào bất cứ
thành phố nào và nhận được sự hợp tác, tổ chức một buổi nhóm
lớn. Ồ, nó không phải là một buổi nhóm…Nó là một buổi nhóm,
chỉ giống như bất cứ cái gì khác, nhưng nó có ích gì? Đấy, anh
em—anh em vẫn…Anh em có được những cô bé và những chàng
trai này đến, nhai kẹo cao-su và đi lên trước bàn thờ, và những
người phụ nữ và đàn ông đi đến đó chỉ để nói họ “đi lên trước
bàn thờ,” đi vào trong phòng với sự giáo huấn và đi trở ra và
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được rảy nước hay nhận chìm, hay bất kể chúng là gì, và một—
và một năm từ đó…

73 Một trong những nhà truyền giáo vĩ đại nhất của chúng ta
đã nói, nếu ông ấy có thể biết rằng ông có thể cứu được mười
phần trăm số người cải đạo của ông trongmột năm, ông sẽ hạnh
phúc. Khimà, thế thì, khimànếuông cóđượcmột ngànngười trở
lại đạo, năm kế tiếp có thể là—là mười ngàn người của họ. Đấy,
chúng ta đangnhầm lẫnmục tiêu, chúng ta đangbỏ lỡmụcđích.

74 Một số người trong chúng ta xây dựng điều đó dựa trên quan
điểm tri thức, “Ồ,” rằng, “người này biết tất cả, người này là một
học giả được đào tạo. Chúng ta nên huấn luyện những người của
chúng ta và cho họ học trường lớp.”

75 Một quan điểm tiếp theo nó dựa trên một số cảm giác của—
của phong trào, bắt tay, khóc lóc, la hét, nhảy múa bằng Thánh
Linh, hay điều gì đó,một số công việc xúc cảmbên ngoài. Và điều
đó thật tồi tệ như sự giáo dục! Nếu ma quỷ không thể vào bên
trong anh emphía này, nó sẽ đẩy anh emrangoài phía kia.

76 Nhưng sự việc nó là, là không có gì để anh em có thể tin cậy
ở bản thân của anh em hay bất cứ điều gì anh em có thể làm, chỉ
một sự đầu phục hoàn toàn, toàn bộ về những sự yếu đuối của
anh em với Đức Chúa Trời, và nói, “Con đây này.” Không có gì cả,
không có khả năng nào để anh em có thể tin cậy vào!

77 Nghiên cứu lại qua lời Kinh Thánh và tìm thấy, như tôi đã
có những lời Kinh Thánh được viết ra ở đây tôi đang nhắc đến.
Trở lại với một số lời Kinh Thánh, chúng ta tìm thấy, rằng Đức
Chúa Trời luôn luôn dùngmột người tầm thường để trở nênmột
người quan trọng cho Ngài. Ngài luôn luôn lấy những người mà
thế gian đã chối bỏ, thời đại tân tiến đã chối bỏ, và đó là loại
người mà Ngài đã nhặt lên để sử dụng.

78 Hãynghĩ về các—các sứ đồ. Hãy nghĩ về Phi-e-rơ, người đánh
cá, không đủ sự học hành để viết tên của chính ông. Giăng, một
người dốt nát và ít học. Những người đó! Ngài đã bỏ qua những
nhà quí tộc và những thầy tế lễ có học vấn và những nhân vật nổi
danh trong thời đó, những học giả, những thành viên giáo hội, và
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có tư-…họ những người mà đã nghĩ họ là một người quan trọng,
và đã nhặt lên nhữngngườimà tầm thường và sử dụnghọ.
79 Vậy thì, một người có thể trở nênmột người trong dân sự của
Ngài, Đức Chúa Trời có thể sử dụng họ nếu họ sẵn sàng quên đi
họ làmột người nào đó. Nếu anh em sẵn sàng để quên rằngmình
là một người nào đó và trở nên một người vô dụng, thế thì Đức
Chúa Trời có thể sử dụng anh em và làm một người nào đó ra
khỏi anh em. Hiểu không? Nhưng anh em phải quên rằng anh
em là rất quan trọng.
80 Nhiều người trong chúng ta, nhiều người trong chúng ta làm
như thế trong—trong đời sống mình. Ngay khi…Một số người,
ngay khi họ trở nên những Cơ-đốc nhân, họ trở thành kiêu ngạo,
lãnh đạm, đúng thế, khi họ chỉ đang đi ngược lại con đường. Họ
đang đi ngược lại con đường thay vì đi tới. Khi…Anh em càng có
thể từ bỏ chínhmình nhiều hơn, thì căn phòng của anh em càng
nhận được Đức Thánh Linh đi vào nhiều hơn.
81 Giống như Ê-li-sê đã nói với Giô-sa-phát và họ, nói rằng, “Hãy
đào nơi này đầy những cái mương. Các ngươi càng đào sâu hơn
nữa, chỗ các ngươi sẽ có nhiều nước hơn.” Và chúng ta càng tự
hạ mình, về con—con người vô giá trị riêng của chính những
khả năng của chúng ta để chúng ta có thể ném ra khỏi chúng ta,
thì sẽ càng có chỗ để được đầy dẫy bởi Thánh Linh của Đức Chúa
Trời hơn; chừng nàomà chúng ta có thể làmđiều đó.
82 Phao-lô, người mà chúng ta vừa đọc về ở đây trong—trong
Cô-rinh-tô, trong Cô-rinh-tô Nhì, chúng ta thấy rằng người này là
một con người vĩ đại. Ông là một học giả, một con người vĩ đại.
Nhưng ông đã phải quên tất cả những gì ông đã từng biết, để biết
Đấng Christ.
83 Tôi sẽ để cho…đọc một trong những câu Kinh Thánh nầy ở
đây, để anh em—anh em muốn đọc nó với tôi. Chúng ta hãy giở
ra trong Cô-rinh-tô Nhất, chương thứ 2 và câu 1, chỉ một phút.
Và chúng ta hãy đọc ở đây chỉ một phút những gì Phao-lô đã
nói, nhà học giả vĩ đại này, những gì ông đã nói về chính mình,
những gì ông đã phải làm. Cô-rinh-tô Nhất, chương—chương thứ
2 của Cô-rinh-tô Nhất, và bắt đầu với câu thứ 1. Hãy lắng nghe
học giả này.
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84 Con người nầy đã được đào tạo. Ông có thể nói hầu như bất
cứ ngôn ngữ nào có trên thế giới. Ông phải khoe khoang về điều
đó. Ông đã được giáo dục rất nghiêm khắc của những người Pha-
ri-si, và cha ông là một người Pha-ri-si. Sau đó ông là “một người
Pha-ri-si trong số những người Pha-ri-si,” và điều đó có nghĩa
rằng ông là—ông hoàn toàn là người—người nghiêm khắc nhất
trong những người Pha-ri-si. Ông là một con người vĩ đại. Và ông
đã có quyền thế, và ông thì thôngminh.

85 Cha của ông đã cho ông một nền giáo dục dưới giáo sư tốt
nhất đã có trong khắp xứ, Ga-ma-li-ên, vào lúc đó là giáo sư nổi
tiếng nhất trong mọi trường học. Phao-lô trở nên loại người đó.
Ông đã học mọi ngôn ngữ. Ông đã học môn tâm lý. Ông đã học
hết thảy những điều khác có trong—trong…được học trong cách
ấy. Và ông đã học chăm chỉ với đền—với đền tạm của những—
của những thầy tế lễ và với người—người vĩ đại đó. Và ông sắp
sửa tàn phá Hội thánh.

86 Hãy lắng nghe một người giống như vậy này, với tất cả sự
giáo dục này, sau khi ông đã tin nhận Đấng Christ. Hãy lắng nghe
những gì ông đã nói. Thật ôngmạnhmẽ và vĩ đại biết bao, ông đã
phải quên điều đó. Ông đã phải nhận biết rằng ông không thể tin
cậy chính mình. Ông đã phải nhận thức rằng học thức của ông
chẳng là gì cả. Ông đã phải nhận thức, rằng tất cả về sự đào tạo
ông đã từng có, ông sẽ phải quên mọi thứ mà ông đã từng được
huấn luyện. Bây giờ hãy lắng nghe ông.

…Tôi, hỡi anh em, khi tôi đến cùng anh em,…chẳng
dùng lời cao xa…của sự khôn sáng, đấy, mà rao giảng
cho anh em biết chứng cớ của Đức Chúa Trời.

“Tôi không bao giờ đến với anh em để nói với anh em, ‘Này,
tôi là Tiến sĩ Sau-lơ từ Trường A gì đó, tôi thì…xuất thân từ
một dòng giáo phái lớn này.’ Tôi không bao giờ đến với anh em
như thế.”

Vì tôi thì đoán định rằng ở giữa anh em, tôi chẳng biết
sự gì khác ngoài Đức Chúa Jêsus Christ, và Ngài đã bị
đóng đinh trên cây thập tự.

87 Đấy, hãy nghe lời làm chứng củamột người như thế.
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“Tôi quả quyết không biết điều gì về khả năng của anh em.
Tôi biết rằng chẳng có điều gì trong anh em và tôi chỉ quả quyết
biết một điều mà tôi thấy ở trong anh em, đó là Đức Chúa Jêsus
Christ và Ngài đã bị đóng đinh trên cây thập tự. Đấng Cứu Thế bị
khổhìnhở giữa anhem, đó là hết thảynhững gì tôi sẽ nhậnbiết.”
88 Hãy lắng nghe ông.

Và tôi đã ở với anh em trong…(sự vĩ đại? Trong điều
gì?)…sự yếu đuối, và trong sự sợ hãi, và…run rẩy lắm.

89 Anh em có thể tưởng tượng một người, một người Pha-ri-si
thuộc dòng Pha-ri-si, giáo sư của những giáo sư, một người đã
được đào tạo từ thuở nhỏ (để dành cho chức vụ) là một người có
khảnănghùngbiệnmà sang trọng và thôngminh, đến trướcmột
lớp người như những người Cô-rinh-tô và nói, “Tôi đã ở với anh
em trong sự yếu đuối, và trong sự sợ hãi, và run rẩy lắm”? Một
người đã làm thế giới đảo lộn, nhà truyền giáo vĩ đại nhất mà
đã từng được biết đến, đã thú nhận ông “đến trong sự yếu đuối,”
không phải như một học giả được huấn luyện, nhưng “trong sự
yếu đuối, trong sự sợ hãi,” ít nhất ông sẽ bước ra ngoài Lối đi nơi
nào đó. “Trong sự run rẩy lắm,” bởi vì ông đã không thể tin vào
chính khả năng của riêngmình.
90 Nguyên nhân ông đang “sợ hãi,” không phải vì ông bị hoảng
sợ điều gì, nhưng ông đã sợ ông sẽ không làm vui lòng Đức Chúa
Trời theo cách nào đó, rằng ông có thể lấy khả năng riêng của
mình pha trộn vào Nó; điều gì đó mà ông đã học, mà ông đã…
Ông đang nói với họ điều đó, “Tôi đã không đến cùng anh em với
những lời cao xa này (Tôi đến với anh em trong sự sợ hãi rằng
tôi sẽ đến với cách đó), nhưng tôi đến với anh em chẳng biết gì
ngoài Đấng Christ, vàNgài đã bị đóng đinh trên cây thập tự.”

Và tôi đến với anh em trong sự sợ hãi, và sự yếu đuối,
và trong sự run rẩy lắm.

Và lời nói của tôi và sự giảng của tôi chẳng phải bằng
sự diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan của con người,
nhưng tại sự tỏ ra của Thánh Linh và…quyền phép:

91 Hãy nghe con người này là một chiến binh đã lột bỏ chính
mình. A-men! Nếu có điều gì mà những trường học chúng ta
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ngày nay cần, nếu có điều gì mà các giáo hội của chúng ta ngày
nay cần, là một sự lột bỏ chính họ, về những ý riêng của anh
em và sức riêng của anh em. Lột bỏ chính anh em trước Đức
Chúa Trời nếu không anh em sẽ cố gắng làm điều gì đó bên trong
chính mình.
92 Tôi hi vọng anh em…để đánh gục nơi sâu kín với chúng ta, cả
nơi đây và mọi người nghe băng ghi âm, cũng vậy, hầu cho anh
em nhận thức rằng anh em phải trở nên chẳng là gì cả. Không
phải là một người biết-tất-cả, không phải là một người nào đó
quan trọng, nhưng là một người tầm thường. Anh em là…phải
đến cát bụi. Anh em phải đạt đến chỗmà anh em biết rằngmình
chẳng là gì cả. Và không bao giờ vượt lên trên nó, vì ngay khi
anh em vượt lên trên điều đó thì anh em vượt lên trên Đức Chúa
Trời. Anh em phải giữ chính mình trong bụi đất và ở trên con
đường tới thành Đa-mách. Anh em phải giữ chính mình ra khỏi
sự vênh váo của anh em. Và đó là điều dành cho mọi nơi, ở đây
vàmọi người nghe băng ghi âm.
93 “Lời nói của tôi,” ông nói, “chẳng phải…bằng bài diễn thuyết
khéo léo của con người và sự khôn ngoan của con người, nhưng
tại sự tỏ ra của Thánh Linh của quyền phép.”
94 Bây giờ hãy xem! “Vì điều gì, hỡi Phao-lô? Tại sao ông có thể
làm điều này?”

Quyền phép! Hầu cho anh em chớ lập đức tin trong sự
khôn ngoan của loài người, bèn là trong quyền phép của
Đức Chúa Trời.

95 Ồ, thật làmột thầy giảng tuyệt vời! Con người vĩ đại nàymà…
Ông đã cố tìm cho được Đức Chúa Trời, và ông nói, “Đức Chúa
Trời ôi, tôi yếu đuối, và tôi—tôi không biết làm gì. Tôi chỉ cầu
nguyện với Ngài, Đức Chúa Trời ôi, xin làm cho tôi mạnh mẽ và
xin hãy cất lấy tính yếu đuối ra khỏi tôi, và những điều này, để
tôi có thể mạnhmẽ hơn.”
96 Đức Chúa Trời đã phán lại với ông, phán, “Hỡi Phao-lô, sức
mạnh Ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối của ngươi.”
97 Thế rồi Phao-lô nói, “Khi tôi yếu đuối ấy là lúc tôi mạnh mẽ.
Vâng!” Ôngnói, “Thế thì sẽ…tôi sẽ tự hào trong tính chất yếu đuối
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tôi về sự yếu đuối của tôi và vân vân. Tôi đang cảm ơn Đức Chúa
Trời rằng tôi đã để tất cả những điều đó ra khỏi tôi. Và khi tôi
để mọi sự ra khỏi tôi, thì Đức Chúa Trời có thể bước vào. Nhưng
chừng nào tôi cómột số của chính tôi ở đó, thế thì Đức Chúa Trời
không thể bước vào.”

98 Đấy, chính là thế, chúng ta—chúng ta đẩy Ngài ra ngoài.
Chúng ta lái Ngài đi theo hướng của chúng ta…Từ người nghèo
nàn nhất của chúng ta đến người giàu có nhất của chúng ta, từ
cái ít nhất đến điều vĩ đại nhất, chúng ta giữ Đức Chúa Trời ở
ngoài đời sống của chúng ta bởi vì bản thân của chúng ta.

99 Tôi đã thường nói, “Kẻ thù lớn nhất mà tôi có là William
Branham.” Ông ta là ngườimà bước đi trong đường lối Đức Chúa
Trời. Ông ta là một người mà trở nên lười biếng. Ông ta là người
mà đạt đến địa vị thỉnh thoảng ông ta nghĩ ông ta có thể làm điều
gì đó về nó, và, khi ông làm thế, điều đó đẩy hình ảnh của Đức
Chúa Trời ra khỏi lập tức. Nhưng khi tôi có thể thoát khỏi gã đó,
khi tôi có thể đạt đến chỗmà ông ta đi ra khỏi đường, thế thì Đức
Chúa Trời có thể đến và làm những việc mà William Branham
không biết gì về nó.

100 Đó là khi Đức Chúa Trời có thể sử dụng anh em. Đó là khi
Ngài có thể sử dụng bất cứ người nào trong các bạn. Ngài có thể
sử dụng bất cứ ai khi chúng ta đi ra khỏi cách đó. Nhưng chừng
nào chúng ta bắt chínhmình ở trong cách đó, thì chúng ta không
thể được sử dụng. Đúng thế.

101 Bây giờ chúng ta thấy, Phao-lô, con người vĩ đại này, ông
là một—ông là một ông hoàng giữa những thầy giảng đạo. Ông
đượcmọi giáo phái tôn trọng. Con người đó có thể đã đi đếnmột
thành phố và tổ chức một buổi nhóm ở bất cứ nơi đâu. Bởi vì
sao? Ông là một người đáng tin cậy. Tại sao, ông quá vĩ đại, và
quá kiên quyết đập tan ra tất cả những người nào yếu đuối, cho
đếnnỗi ông có được quyềnnăng từ thầy tế lễ thượng phẩm, thẩm
quyền tối cao, để trói buộcmỗimột người trong họnhữngCơ-đốc
nhân. Quyền lực chính trị từ giáo hội của ông, để trói buộc tất cả
họ! Ồ, ôngmạnhmẽ! Ông có thể trói buộc những Cơ-đốc nhân và
ném họ vào tù vì họ không muốn đồng ý với ông về những giáo
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lý thần học của ông, về những sự dạy dỗ của người Pha-ri-si và
Sa-đu-sê. Ông đang trói buộc những Cơ-đốc nhân.
102 Nhưng, để ý, ông đã phải trở nên trói buộc, chính ông, để
ông có thể mất nó, ông có thể mất sức mạnh và thẩm quyền.
Ông trở nên trói buộc, chính mình, để mất đi những gì ông đã
có quyền để trói buộc với. Ông phải mất những gì ông đã có, để
được trói buộc.
103 Đức Chúa Trời bỏ qua những người quí tộc! Ngài bỏ qua
những thầy tế lễ. Ngài bỏ qua những người ngạo mạn. Và Ngài
đã chọn Phao-lô, con người vĩ đại nầy, và khiến ông rơi xuống
bụi đất và làmnhữngđiềumàông…giốngnhưnhữngngười khác
đang làm.Ngài khiến họhànhđộng giống như trong sự…làmông
hànhđộng cách giống nhưnhữngngười kiamàông đang bắt giữ.
Ngài đã trói buộc Phao-lô bằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời,
để khiến ông mất đi quyền lực mà ông phải trói buộc những Cơ-
đốc nhân. Hãy nói cho tôi biết Đức Chúa Trời không biết Ngài
đang làm điều gì? Ngài đã lấy đi sức mạnh của ông để tháo ra sự
nắm giữ của—của ông.
104 Đức Chúa Trời có thể sử dụng bao nhiêu mục sư truyền đạo
sáng nay nếu họ sẽ chỉ để Đức Chúa Trời ràng buộc họ bằng Lời
Ngài và với quyền năng củaNgài, và làmhọmất đi sứcmạnh của
những giáo phái và những tổ chức! Bao nhiêu người chân thành
trong thành phố này, sáng nay, đi đến những giáo hội tổ chức
vĩ đại nầy, bao nhiêu người Ngài có thể đổ đầy bằng Đức Thánh
Linh, và để đất nước này bừng cháy lên với lửa Phúc âm và năng
quyền, nếu họ có thể chỉ nhận và buông lỏng chính mình khỏi
quyền lực mà họ có và bị trói buộc bởi Thánh Linh Ngài, như là
Phao-lô đã có,một tình yêu nô lệ đối với Đức Chúa Trời!
105 Đức Chúa Trời đã lấy Phao-lô và khiến ông trở thành nô lệ,
trói buộc ông với chính Ngài và sai ông đi đến với những dân
Ngoại mà ông ghét. Nhưng, anh em thấy đó, ông phải bị mất đi
quyền lực từ giáo hội của ông, để được ràng buộc với quyền năng
của Đức Chúa Trời. Ông phải mất đi sức mạnh và trở nên yếu
đuối và không là gì cả, để nhận lãnh sức mạnh của Đức Chúa
Trời, được ràng buộc với Đức Chúa Trời, làm những gì Đức Chúa
Trời sẽ bảo ông làm.
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106 Đó là những gì chúng ta phải làm ngày hômnay. Đó là những
gì tôi cần. Đó là những gì mọi người cần, là một sự đánh mất đi
chính mình, mất đi khả năng của mình, mất đi những gì người
đó có, hầu cho người đó có thể cómột sự đầu phục hoàn toànĐức
Thánh Linh. Bà nội trợ cần điều đó. Những học sinh cần điều đó.
Chúng ta lấy…ngay cả con cái cònnhỏ của chúng ta cũng vậy.
107 Tôi đang nghĩ vềmột cậu bé nào đó, chiều hômqua hay ngày
hôm kia, hay một ngày nào đó, cậu đi vào và kiếm người chị lớn
nhất của mình chép ra bài học của cậu thật nhanh, rồi bước ra
và nói với những cậu bé khác, nói, “Chà! Những bài toán quá dễ.”
Đấy, chúng được dạy dỗ, hầu như, để gian lận.
108 Thật sẽ tốt hơn biết bao…Và những người đó là những cột trụ
trong một giáo hội. Thật sẽ tốt hơn biết bao cho Bố, vào giờ điểm
tâmbuổi sáng, nói, “John sẽ có bài kiểm tra của nó ngày hômnay.
Đức Chúa Trời ôi, xin ở cùng John! Xin giúp đỡ John! Nó đã yêu
cầu con trong phòng ngủ sáng nay, nó nói, ‘Bố ơi, cầu nguyện cho
conngàyhômnay, con cómột bài thi. Xin cầunguyện cho con.’”
109 Tôi thích thà con trai tôi sẽ có được một—một điểm “F” tốt,
hợp với khuôn phép trên phiếu điểm của nó, bị đánh trượt, còn
hơn là tôi biết nó có được điểm “A” mà nhờ gian dối. Vâng, thưa
quý vị! Những gì chúng ta cần là đánh mất chính mình, hoàn
toàn tin cậy vào quyền năng của Đức Chúa Trời.
110 Bây giờ, “trói buộc.” Đức Chúa Trời bỏ qua những người quí
tộc và lấy người yếu đuối. Đức Chúa Trời bỏ qua những người
nghĩ họ là một cái gì đó, để nhận người nào đó mà không biết
chút gì để xếp đặt thi hành mục đích của Ngài trong đời sống
của họ. Đó là những gì chúng ta có.
111 Đức Chúa Trời phán với Phao-lô, “Sức mạnh của Ta trở nên
trọn vẹn trong sự yếu đuối ngươi. Sức mạnh của Ta—của Ta trở
nên càng trọn vẹn hơn khi ngươi càng trở nên yếu đuối hơn.
Ngươi càng có thể đầu phục Ta thì Ta càng có thể sử dụng ngươi
tốt hơn. Ngươi càng có thể quên đi sự học thức của ngươi, ngươi
càng có thể quên về giáo phái của ngươi, ngươi càng có thể quên
về thứ vật chất của ngươi và chínhmình đầu phục Ta, Ta càng có
thể sử dụng ngươi nhiều hơn. Bởi vì ngươi trở nên yếu đuối, Ta
sẽ—Ta sẽ làm chomục đích của Chính Tamạnhmẽ.”
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112 Đức Chúa Trời có thể làm sự mạnh mẽ ra từ sự yếu đuối! Đó
là lý do Ngài luôn luôn làm điều đó. Khi Ngài chọn những môn
đồ của Ngài, ai sẽ nghĩ…
113 Sự khiêm nhường của Con Chính Ngài khi Ngài được sinh
ra trong máng cỏ, trong một chuồng ngựa đầy phân, trong một
chuồng bò, và được bọc bằng tã! Đấy, Ngài có thể đã đến qua
một cung điện. Ngài có thể đã ngự xuống trên những hành lang
của Thiên đàng, và tất cả…một lời chào mừng Thiên sứ đầy dẫy.
Nhưng Ngài đã chọn làm Đấng Christ để làm Gương cho chúng
ta, vì chúng ta, và Ngài đã đem Ngài xuống trong tình trạng
thấp hèn.
114 Ngài không bao giờ đã huấn luyện Ngài trong những trường
học của thế gian này, nhưng Ngài đã huấn luyện Ngài bằng
quyền năng của Chính Ngài, để…để Ngài có thể hoàn toàn đầu
phục chính Ngài, không phải với những ý tưởng của con người
hay sức mạnh của thế gian, nhưng đầu phục chính Ngài với
quyền năng của Đức Chúa Trời.
115 Và đó là những gì chúng ta có ngày hôm nay, chúng ta đầu
phục chính mình trong những giáo phái lớn và những lĩnh vực
của chúng ta. Chúng ta đầu phục chính mình với giáo phái,
những gì nó phải nói, những gì họ nói về nó. Nhưng đó là sự
trái ngược với ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúng ta đã đầu phục
chính mình với Thánh Linh của Đức Chúa Trời và đi nơi nào
Thánh Linh phán đi. Đúng thế.
116 Hê-bơ-rơ của Đức Chúa Trời mà chúng ta, hay là, những
chiến sĩ của Đức Chúa Trời, đúng hơn là, “những anh hùng.”
Chúng ta vừađọc trong SáchHê-bơ-rơ, chương thứ11 và câu 34.

…từ những người yếu đuối đã trở nên mạnh mẽ,…
117 Họ đã phải bị yếu đuối trước khi họ có thể được mạnh mẽ.
Từ những sự yếu đuối của mình họ đã được làm cho mạnh mẽ.
Anh em đang ghi xuống những câu Kinh Thánh, ở đó, Hê-bơ-rơ
11:34. Được rồi.
118 Ở đây là điều gì đó an ủi chúng ta. Ở đây có điều gì đó mà
khuyến khích chúng ta. Từ sự yếu đuối và sự khiêm nhường Đức
Chúa Trời chọn những người đó để xây dựng Nước Ngài. Nếu
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chúng ta từng lên Thiên đàng, nếu chúng ta từng đứng trong
sự Hiện diện của Đức Chúa Trời với Hội thánh Ngài, chúng ta sẽ
đứng trongmột đám người mà đã yếu đuối và bị từ bỏ và bị đuổi
ra bởi thế gian, và những người không biết gì cả.
119 Chẳng lạ rằng Đức Chúa Trời đã ví sánh chúng ta với chiên
sao? Một con chiên là con vật không có sự giúp đỡ nhất. Không
có con vật nào quá thiếu khả năng tự vệ hơn con chiên. Con thỏ
có thể chạy; con sóc có thể lên cây; con chó có thể cắn; con sư tử
có thể xé ra; con ngựa có thể đá; con chim có thể bay; nhưng con
chiên đứng không có sự giúp đỡ.
120 Và đó là cách Đức Chúa Trời muốn chúng ta có. Nhận biết
rằng chúng ta hoàn toàn thiếu thốn, rồi Đức Chúa Trời lấy con
người đó và bắt đầu nặn đúc chính Ngài vào trong con người
đó; khiến đôi tay người đó làm những gì Đức Chúa Trời sẽ dùng
đôi tay để làm, khiến môi miệng người đó nói những gì môi
miệng Đức Chúa Trời sẽ nói; bởi vì chúng không phải là của
người ấy, chúng là của Đức Chúa Trời. Ngài bắt đầu xây dựng
một tính cách, bắt đầu lấy sự yếu đuối nầy và làm nó thành của
Chính Ngài.
121 Ngài mang chúng ta đến đất này, vì rồi…Chúng ta được giáo
dục, chúng ta thông minh. Anh em có bao giờ để ý đến dòng
dõi, nòi giống không? Khi chúng ta lấy ví dụ, chẳng hạn, như
trong A-bên, từ A-bên đến Sết; dòng dõi của Sết đi thẳng xuống,
tiếp xuống đến thời Nô-ê, hết thảy họ thật sự là những nông
dân khiêm nhường. Nhưng con cái của Ca-in trở nên những con
người to lớn, học thức, sắc sảo, thôngminh, nhữngnhà xây dựng,
những người chuyên nghiệp.
122 Nhưng con cái của Đức Chúa Trời thì yếu đuối và hèn mọn.
Đó là cách Đức Chúa Trời sử dụng họ. Đó là cơ hội của Đức Chúa
Trời. Đó là cách củaĐức Chúa Trời đến với chúng ta, là khi chúng
ta yếu đuối. Chúng ta có được điều gì đó lúc ấy. Dĩ nhiên, điều này
khích lệ, bởi vì cả Nước của Đức Chúa Trời được dựng nên từ loại
người này. Thế thì khi anh em đạt được hầu như cách đó thì anh
em—anh em có thể…anh emở trongNước củaNgài.
123 Trường hợp là, với chúng ta, mà…không phải rằng chúng
ta quá yếu đuối, trường hợp là chúng ta quá mạnh mẽ. Chúng
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ta—chúng ta—chúng ta thật sự quá mạnh mẽ. Chỉ thế thôi. Sự
việc của nó là chúng ta quá mạnh mẽ. Đúng thế, chúng ta quá
mạnh trong đầu chúng ta. Chúng ta biết quá nhiều. Đức Chúa
Trời muốn lấy điều đó ra khỏi chúng ta. Đúng thế. Chúng ta
quá mạnh mẽ, chúng ta quá mạnh đến nỗi không thể đầu phục
Ngài. Chúng ta đã có…Chúng ta—chúng ta đầu hàng chínhmình.
Chúng ta phải nghĩ, “Ồ, bây giờ, ở đây, mình—mình đã có đủ khả
năng phán đoán để biết!”

124 Tôi hết sức ngạc nhiên cách đây vài đêm khi mẹ bị đau, phải
đi bệnh viện. Tôi đã đi…Có một phụ nữ nhỏ bé hàng xóm…Nếu
người phụ nữ nhỏ bé đó ở đây, chị tha thứ cho tôi, thưa chị. Chị
ấy là một cô gái người Kentucky nhỏ bé từ dưới đó, và chúng tôi
đã…và đó là mẹ chồng cô ấy. Và tôi là người nói chuyện với cô ấy
tối hôm đó, vợ tôi và tôi, ở đó khoảng một giờ sáng. Và chồng cô
ấy đã nằm xuống trên sàn nhà và đi ngủ; cô ấy nói, “Đi ra khỏi
đây! Dù sao đi nữa, anh không tốt với mẹ anh.” Và đuổi anh ta
ra ngoài, chồng cô ấy, ra khỏi phòng, bởi vì anh đang nằm ngay
đường đi ra cửa nơi những cô y tá, không ai có thể bước vào;
tiếng ngáy vang lên, trên nền nhà. Vì thế cô ấy thức anh dậy và
đuổi anh ra ngoài.

125 Và cô bắt đầu nói chuyện ở đó. Tôi đã nói chuyện với cô về
Chúa, và vân vân. Và cô nói, “Ồ,” cô ấy nói, “tất cả những gì tôi
từng biết là cái cuốc hình cổ ngỗng trong một mảnh giấy thuốc
lá,một buổi sáng sớm, cắt ra từ những điếu thuốc và thuốc lá gây
nghiện, và đại loại như thế.” Nói, “Nhưng, tôi nói với ông,” nói,
“bố đã gởi cho chúng tôi, mọi người, đến trường.” Và nói, “Chúng
tôi vẫn không có cảm giác.”

Tôi nghĩ, “Ồ, có lẽ đó là lý do.”

126 Đấy, bạn—bạn phải giữ bạn cho khỏi những gì thuộc về thế
gian. Vậy thì, tôi không cho là sự thiếu hiểu biết, không—không
phải thế, nhưng tôi đang cố gắng nghĩ khi bạn đi đến chỗmà bạn
nghĩ rằng bạn thật sự—bạn thật sự biết quá nhiều cho đến nỗi
không ai khác biết điều gì về nó. Kiến thức của bạn tốt lắm chừng
nào nó không—chừng nào nó không gây cản trở với những lời
hứa của Đức Chúa Trời.
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127 Chúng ta được điều khiển bằng năm giác quan, và năm giác
quan đó (thấy, nếm, cảm nhận, ngửi, và nghe) thì rất tốt cho đến
nỗi chúng phá vỡ giác quan của Đức tin. Thế thì khi chúng chống
lại Đức tin…Và làm sao bạn biết cái nào là đúng? Bởi vì Đức tin
sẽ luôn luôn phù hợp với Lời. Và thế thì nếu—nếu đức tin của
bạn đi ngược với Lời, hay bạn nghĩ như vậy, thế thì bạn không
có Đức tin. Bạn đã có một niềm tin giả tạo. Bạn có sự kiêu ngạo
trong khả năng phán đoán của mình, về sự uyên thâm nào đó
mà bạn đã học hỏi về, hay điều gì đó. Nhưng khi bạn đi ra khỏi
điều đó và hoàn toàn dựa trên Đức tin, và Đức tin có thể chỉ được
xây dựng trên Lời Đức Chúa Trời (Đức tin chính xác).

128 Có lầnmột bác sĩ đã nói với tôi, nói, “Tôi tin, Billy à, nếungười
ta họ…nếu anh có thể nói với họ đi ra ngoài kia và đụng vào cột
trụ kia, cây đó, và họ tin rằng họ sẽ được khoẻ, họ sẽ trở nên
khoẻmạnh chỉ giống như vậy.”

129 Tôi nói, “Không, thưa ông. Không thể như thế, bác sĩ à, bởi vì
một điều này, đấy, người ta họ biết rằng đó chỉ là một cái trụ. Họ
biết không có quyền phép cũng như không có sức mạnh trong
cái trụ đó.”

130 Nhưng bất cứ ai có sự cân bằng về tinh thần sẽ biết rằng đó là
Lời của Đức Chúa Trời hằng sống, mà tôi có thể dựa đức tin của
tôi trên đó và biết Nó là CHÚA PHÁN NHƯ VẬY! Và nếu điều gì đi
ngược lại với Điều đó, thế thì tôi không tin vào những cảm giác
của tôi. Không, thưa quý vị, hãy để mặc nó. Hãy đi bằng những
giác quan khác của anh em, giác quan củaĐức tin.

131 Được rồi, Đức Chúa Trời lấy những con người đó để làm…Khi
họ là những người bất tài, họ sẽ đầu phục Ngài.

132 D. L. Moody ở Chicago, ông đã ở Boston, ông ấy là thợ chữa
giày; một người nhỏ, bé, thiếu thốn, không dựa vào chính mình.
Bây giờ, anh em lấy những trường học lớn nàymà họ có, Trường
Moody ở trên đó, nếu Dwight Moody có thể sống lại và thấy
trường đó, điều trước tiên Dwight Moody sẽ làm là giũ sạch
trường đó.

133 NếuMartin Luther có thể sống lại, điều trước tiên ông có thể
làm là giũ sạch tổ chức Lutheran. JohnWesley sẽ làm giống như
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vậy. Những người đó họ không bao giờ thành lập những tổ chức
kia, chính những ngườimàđã đi theo họ, đã làmviệc đó.

134 Phao-lô không bao giờ thành lập tổ chức giáo hội, bởi vì ông
đã nói, chính ông, “Sau khi tôi đi, nhiều người trong những đám
đông của chính anh em sẽ nổi lên trong vòng anh em, nói những
điều ngược lại.” Chính là sau cái chết của Phao-lô, và một trăm
(hay hai trăm) năm sau đó, mà họ đã hình thành giáo hội Công
giáo, tổ chức tôn giáo đầu tiên.

135 Những người đã sống lại! Chính là sau cái chết của Moody
mà người ta có Trường Moody; sau cái chết của Wesley mà họ
đã hình thành nên giáo hội Wesley; sau cái chết của Luther họ
hình thành giáo hội Luther. Đức Chúa Trời sai đến những anh
hùng; và họ xây dựng…

136 Không ngạc nhiên khi Chúa Jêsus phán, “Các ngươi—các
ngươi đã tô trắng những bức tường!” Ngài phán, “Các ngươi—
các ngươi tô trắngmồmả các đấng tiên tri cho đẹp,mà các người
là người đã đặt họ vào trong đó!” Đúng thế.

137 Những con người vĩ đại này sống lại; rồi họ xây dựng đài
tưởng niệm cho họ. Tôi nghĩ, giống như Đa-vít, “Một dòng dõi sẽ
hầu việc Đức Chúa Trời.” Vì vậy đó là cách làm việc ấy. Hãy để
những tổ chức vànhững việc ở đó, những thứ ấy, tránhxabạn.

138 Moody, một người đánh giày già tầm thường, ông thì yếu
đuối. Ông làmột tấmgương về sự yếuđuối. Điều trước tiênngười
ta nói rằng Moody đã…Ông không có được học hành chút nào,
và ngữ pháp của ông rất nghèo nàn kinh khủng. Một lần nọ một
người đến với ông và nói, “Ông Moody,” nói, “văn phạm của ông
tệ hại nhất mà tôi từng nghe trong đời.”

139 Ông đáp, “Tôi đang giành được những linh hồn bằng sự ngu
dốt của tôi, còn ông làm được gì với sự học thức của ông?” Tôi
nghĩ đó là câu trả lời hay. Chắc chắn là vậy!

140 Và bây giờ, bạn trở thành một thành viên của Trường đó,
bạn chắc chắn sẽ phải là một học giả tao nhã. Đúng thế. [Một
anh em nói, “Chỉ ngược lại điều đó!”—Bt.] Vậy thì, vâng, họ “đã
đảo ngược nó” là đúng, đi ngay trở lại lối khác.
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141 Đó là những gì người ta làm. Vì tôi đã nói lúc bắt đầu sứ điệp
của tôi…Thay vì những Cơ-đốc nhân hạ chính mình và làm cho
họ trở nên trống không để tìm thấy nhiều hơn về căn phòng của
Đức Chúa Trời, người ta lại cố tự xây chomình trongmột sự hiểu
biết căn nhà do con người tạo ra, hay một số kiến thức chuyên
môn nhà trường, hay cái gì đó, mà lái họ càng đi xa Đức Chúa
Trời hơn họ đã có khi họ bắt đầu.

142 Đó là những gì tôi đang nghĩ về những sự kêu gọi bàn thờ do
con người làm ra này. Anh emmang người đó vào, và lần kế tiếp
làm cho khó hơnmười lần để khiến người đó trở lại lần nữa. Hãy
để người đó ngồi và lắng nghe cho đến khi Đức Chúa Trời làm
điều gì đó cho anh ta! Và rồi để người đó đến và xưng nhận nó,
và đứng lên, kêu gọi nhơnDanh Chúa. Đúng thế.

143 Để ý Moody, yếu về học vấn, yếu về cách nói, ông nói rền
rĩ qua mũi ông. Tôi vừa đọc lịch sử của ông ngày nọ, “Nói qua
đườngmũi của ông, bệnh vềmũi.” Một người thể chất nhỏ bé, bị
hói đầu, tóc dài rủ xuống của ông…?…; một người lùn, nhỏ, bé.
Về thể chất, ông là một người suy nhược về thân thể. Vì thế ông
không có gì ngoài sự đau yếu liên tục. Nhưng Đức Chúa Trời sử
dụng ông để làm rung chuyển thế giới trong thời của ông!

144 Một lần có một phóng viên đã đến buổi nhóm của ông (Tôi
đang đọc), và những phóng viên,muốn đưa tin về người đàn ông
này là loại người gì (một conngười vĩ đại,một người bạn lớn).

145 Cái công tắc nhỏ đó mà anh tắt những băng ghi âm ở đâu?
Đây hả? Tôi sẽ chỉ phải giữ cái đó ở đó.

146 Moody là, một—một con người vĩ đại. Ông là một người tốt.
Và vì thế ông có thể lôi cuốn sự chú ý của dân sự, giữ họ bị thu
hút. Do đó có một phóng viên đã đến với Ông Moody và nói…đi
đến buổi nhóm để làm một bài báo cáo về loại người vĩ đại gì
được xây dựng…

147 Như người phóng viên thật sự đã đến và báo cáo về nhà
truyền bá phúc âm lớn khác, mới đây, đã nói, “Đó là một nhà
hùng biện. Ông là Tiến sĩ Thần đạo. Ông ta sử dụng ngữ pháp
hay nhất tôi từng được nghe. Ông ấy nắmđược tâm lýmọi người.
Ông ấy có thể thu hút sự chú ý củamọi người.”
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148 “Dwight Moody,” khi phóng viên đã đi, nói, “tôi không thấy
có gì hấp dẫn ở ông ấy với bất cứ ai.” Nói, “Điều trước tiên, ông
ta xấu xí hết sức. Kế đến, ông ta là một người bị suy nhược về
thể chất. Điều tiếp theo” anh ta nói “ông ấy thì, ông ấy không có
học vấn. Ngữ pháp ông ấy nghèo nàn hết sức tôi từng nghe!” Và
nói, “Ông ấy bị hói đầu và bệnh đường mũi khi ông đang giảng.”
Và nói, “Tôi không thấy có gì ở Dwight Moody sẽ lôi kéo sự quan
tâm của bất cứ ai.”
149 Ông Moody được đưa lên bài báo. Ông đọc nó, hầu như cười
thầm, nói, “Chắc chắn là không phải; đó là Đức Chúa Trời. Chắc
chắn thế!Người ta không đến xemDwightMoody, họ đếnđể thấy
Đức Chúa Trời.”
150 Người ta không quan tâm anh em làm chứng bao nhiêu, họ
muốn thực tế nào đó ở đó trong đời sống anh em mà chứng
minh rằng Đức Chúa Trời đã đi trước anh em. Để cho anh em là
Giám Lý, Báp-tít, Ngũ Tuần, anh em có thể là bất cứ cái gì đi nữa,
họ muốn thấy Đức Chúa Trời. Đúng thế, những con người của…
những con người vĩ đại, những con người yếu đuối mà nhận ra
được sự yếu đuối của họ.
151 Nhìn xemMôi-se, một người trẻ tuổi học thức. Ồ, ông là một
học giả. Ông đã được dạy dỗ bằng tất cả sự khônngoan của người
Ai Cập cho đến nỗi ông có thể dạy người Hê-bơ-rơ. Ông có thể dạy
người Ai Cập. Ông có thể dạy bất cứ ai, bởi vì Môi-se làmột người
vĩ đại, một thanh niên thanh lịch. Ồ, ông là một con người đầy
quyền thế.
152 Trong quan điểm của Cecil DeMille về điều đó, khi—khi ông
đã đưa Mười Điều Răn ra đóng phim, và ông có người này đến
đó là…Tôi quên tên của người đàn ông mà đã đóng vai Môi-se ở
trong đó, một diễn viên nào đó, nhưng là một con người to lớn
vĩ đại với đôi cánh tay dài và mạnh mẽ. Và Môi-se có lẽ là loại
người đó.
153 Chúng ta biết ông làmột ngườimạnhmẽ và được huấn luyện
tốt, vì thế ông tự đưa mình lên, thấy sự cần thiết của thời đó. (Ồ,
có lẽ Đức Chúa Trời để quê hương này chìm đắm!) Thấy được
nhu cầu của ngày đó,Môi-se với những quyền lực trí thức và khả
năng của mình để ông phải làm điều đó với…Ông là một người
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quí tộc. Ông là Pha-ra-ôn tương lai. Ông có khái luận về tâm lý
học. Ông đã có—ông đã có quyền thế. Ông có sức mạnh về thể
chất. Ông có—ông có mọi thứ. Vì thế ông nói, “Tôi đã được trang
bị tốt. Tôi biết hết thảy về điều đó. Và nếu có một người trong xứ
mà có thể thực hiện điều đó, thì đó là tôi. Vì vậy, tôi là con người
của thời đại vì thế tôi sẽ bước ra.” Và ông đã đi ra để hoàn thành
một công việc mà đúng và theo ý Đức Chúa Trời, và ông đã dâng
những khả năng tự nhiên củamình. Và Đức Chúa Trời đã từ chối
nó! Ngài không thể sử dụngmột điềuMôi-se có.

154 Ngài đã không thể sử dụng nó lúc đó, Ngài cũng không…Ngài
cũng không thể dùng nó bây giờ. Đức Chúa Trời không thể sử
dụng khả năng tự nhiên của chúng ta. Chúng ta phải để chính
mình và những khả năng củamình đi ra ngoài đường lối, và đầu
phục ý chỉ và quyền năng của Đức Chúa Trời.

155 Nói, “Ồ, thưa anh, tôi có thể giảng.” Ngài không thể sử dụng
điều đó chừng nào anh em có thể giảng. “Điều đó được lắm, tôi
có thể làm điều này, tôi có thể làm điều kia.” Anh em không thể
làm gì cả. Ồ, thế thì Đức Chúa Trời không thể sử dụng nó. Nhưng
nếu như chính anh em sẽ đầu phục Đức Chúa Trời và để Ngài
thực hiện điều đó!

156 Anh em nói, “Thôi được, Anh Branham, tôi biết rồi. Tôi là
một giáo sư.” Thế thì, chừng nào anh em là giáo sư, ồ, Ngài sẽ
không đi xa được. Nhưng Đức Thánh Linh là Giáo Sư của chúng
ta. Chắc chắn, Nó là vậy! Đức Chúa Trời đã sai Đức Thánh Linh
là Thầy Trợ Giáo trên Hội thánh.

157 Một số người đi học trong nhiều năm và nhiều năm và nhiều
năm. Họ làm gì? Đọc những bài báo ra từ Phòng Cao, và vì vậy (ồ,
đó là điều tốt) anh em lấy bài học trường Chúa nhật Dân tộc. Tôi
không có điều gì chống đối lại điều đó. Đó là Lời Đức Chúa Trời,
và những điều khác, nhưng nó đặt những người trí thức lại với
nhau! Nó phải đến gần bởi quyền năng và sự sống lại của Đấng
Christ, và anh em không thể dựa vào những khả năng tự nhiên
của mình.

158 Vì thế, Môi-se, con người học thức trẻ, khổng lồ mạnhmẽ tốt
đẹp này, ông bắt đầu lên đường để làmmột công việc tốt; nhưng
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Đức Chúa Trời đơn giản, tuyệt đối không thể sử dụng nó. Ngài
không thể dùng những khả năng tự nhiên của ông.
159 Và chúng ta không thể…Không phải ngày hômnay,mà chúng
ta không thể…Đức Chúa Trời không thể sử dụng những khả năng
tự nhiên của chúng ta.
160 Nhưng có một điều Môi-se đã có mà tôi kính phục, ông khá
thôngminhđể biết rằng ông đã quá vội vàng. Chúng ta thì không.
Chỉ thế thôi. “Chúng ta sẽ làm một giáo pháimới. Chúng ta sẽ có
một người khác có ân tứ chữa lành, hay điều gì đó,” những người
Ngũ Tuần nói vậy, anh em thấy. Hiểu không? Chúng ta—chúng
ta thật không biết đủ để nhận ra chúng ta quá vội vàng. Giáo hội
Ngũ Tuần, Hội chúng của Đức Chúa Trời, Liên hiệp, phần còn
lại của họ, dường như họ không có khả năng để biết họ quá vội
vàng. Halêlugia! Ồ, tôi ước gì tôi có thể làm ý định này. Họ vội
vàng. Tổ chức giáo hội bị lừa! Thật giống như hiệp chủng quốc
Hoa Kỳ bị cháy sém, run rẩy và sợ hãi, và bom đang treo trên
đầu họ, họ biết mình đã nhảy nhót đi ra và mở cửa đời sống
mình để đi xuống địa ngục. Và họ bị cháy sém, Thánh Linh đã đi
ra khỏi họ. Anh em sẽ phải lùng sục các cây để bắt những người
trẻ vào quân đội; họ đã thấy những gì đã xảy ra trong một nơi
khác. Chúng ta bị lừa! Giáo hội bị lừa. Họ biết điều đó.
161 Môi-se đã nhận thức điều đó, thế thì người biết khá đủ để…
Đức Chúa Trời mang người trở lại đằng sau, trong đồng vắng, để
người học biếtmột số sự yếu đuối con người. Ngài đemngười trở
lại để ông học biết về tất cả là gì. Vì thế người đã học biết rất tốt!
Ồ, chao ôi, người đã từng nhận đượcmột bài học! Đức Chúa Trời
phải có thời gian dành cho người trở lại đó! Anh em biết đấy,
Môi-se đã bị thử thách; và Đức Chúa Trời ban cho ông có một
người vợ tên Sê-phô-ra, nàng cũng, đã có một thử thách. Vì thế
tôi hình dung mọi việc không quá dễ dàng trở lại đằng sau đồng
vắng trong một thời gian ngắn, khi cả hai người bị thử thách đi
ra ngoài sự kiểm soát cùngmột lúc.
162 Tôi tin rằng quan điểm học thức của ông về tâm lý học có
lẽ để điều khiển một người không làm nhiều điều tốt như thế
nào, bởi vì, khi ông trên đường xuống xứ Ai Cập, tôi thấy Sê-phô-
ra vẫn có một thử thách. Nàng cắt dương bì của con trai nàng
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và quăng nó ngay trước Môi-se, nói, “Thật chàng là người chồng
làm vấy máu cho tôi.”

163 Và Đức Chúa Trời quá giận ông đến nỗi Ngài…kiếm thế giết
ông trong quán, nếu Ngài có thể đã tìm thấy ông Ngài có thể đã
giết chết ông. Tôi đoán có những điều nhỏ nhặt Đức Chúa Trời
phải dạy cho ông đằng sau đó, đấy, rằng ông là một con người.
Hết thảy những sự khôn ngoan của ông ở xứ Ê-díp tô và hết thảy
những quyền lực về tri thức của ông, Đức Chúa Trời không thể
sử dụngmột điều nào trong những điều đó.

164 Anh em đến, nói, “Bây giờ, Chúa ôi, con đã được học bốn
mươi năm nay, con là một—con là một sinh viên tri thức. Con
có thể nhắm mắt lại mà trích dẫn Kinh Thánh.” Đức Chúa Trời
không thể dùngmột chút đó. Hiểu không? Không.

165 “Ồ, con thuộc về giáo hội lớn nhất có trong nước. Con—con
là…Con là thế này, Chúa ôi. Ồ, con là một tín đồ Ngũ Tuần. Con…
Vinh hiển thay Đức Chúa Trời! Con vừa nhận lãnh Đức Thánh
Linh tối nọ. Halêlugia! Ngài sẽ khiến con làm điều này điều kia.”
Đức ChúaTrời không thể dùngmột chút của điều đó. Không!

166 Bất cứ khi nào bạn vội vàng và nhận ramình vội vàng, và thế
thì chính mình hãy trở nên khiêm nhường. Trở nên yếu đuối,
tìm thấy bạn là con người. Và không một người nào trong giới
trí thức có thể làm…Sự yếu đuối của con người sẽ không bao giờ
được Đức Chúa Trời sử dụng; Đức Chúa Trời bởi sự yếu đuối của
con người tuôn đổ chính Ngài vào trong bạn, lúc đó Ngài dùng
chínhNgài. Bạn chỉ trở nênmột công cụ. Chắc chắnnhư vậy! Bạn
phải để chínhmình đi ra khỏi cách đó.

167 Môi-se, ồ, ông đã học biết, ông đã học biết những sự yếu đuối
con người thật tốt. Ông đã học biết điều đó rất rõ, cho đến khi,
khi Đức Chúa Trời đã kêu gọi ông, ông đã có bảy sự yếu đuối
mà ông có thể tranh cãi chống lại với sự kêu gọi của Đức Chúa
Trời. Anh em đã bao giờ nghiên cứu phần đầu của sách Xuất Ê-
díp-tô ký chưa, bảy sự yếu đuối? Tôi—tôi đã viết chúng ra đây.
Tôi muốn anh em lắng nghe chúng. Sự yếu đuối đầu tiên ông có
là thiếu một sứ điệp. Sự yếu đuối thứ hai ông có là thiếu thẩm
quyền. Sự yếu đuối thứ ba ông có là thiếu tài hùng biện. Sự yếu
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đuối thứ tư ông có là thiếu sự thích nghi. Sự yếu đuối thứ năm là
sự thành công. Và thứ sáu là sự chấp nhận.

168 Bây giờ, anh em so sánh sự yếu đuối của mình với ông để
thấy anh em có thể tiến tới với điều đó không, để thấy anh em
có thể yếu đuối như ông không. “Lạy Chúa, con—con không tốt.
Con không thể nói. Con—con—con đã giết chết một người Ê-díp-
tô. Con không thể trở lại. Ồ, mọi thứ! Họ sẽ không tiếp nhận con.
Con không có sứ điệp. Con đã có…Con không thể nói. Và con là—
con là người nói năng chậm chạp.” Và thấy ông là người như thế
nào? Ông không có gì cả! Hỡi anh em, ông đã được khắc phục.
Vâng, Đức Chúa Trời đã có thể dùng ông lúc đó khi ông đã được
khắc phục. Hiểu không? Vâng.

169 Đó là…Ngài có thể dùng chúng ta sau khi chúng ta được chữa
cho khỏi, để nhận thấy rằng “Bằng Tiến sĩ Triết học và bằng Tiến
sĩ Văn chương và bằng Tiến sĩ Thần Đạo của tôi,” hay có thể là
bất cứ cái gì, “tất cả những mảnh bằng của tôi là con số không.”
Đức Chúa Trời không thể dùng chúng!

170 “Ồ, tôi là tín đồ PhúcÂmNgũ Tuần. Tôi là ngườiMột Ngôi. Tôi
là người Báp-tít. Tôi là người Trưởng Lão.” Đức Chúa Trời không
thể dùng điều đó chút nào! Bạn càng ra khỏi đó nhanh, ồ, bạn—
bạn sẽ—bạn sẽ càng đầu phụcĐức Chúa Trời tốt hơn.

171 Giống như vị tiên tri đã có, nói, “Tôi là một người có môi dơ
dáy, và ở giữa một dân có môi dơ dáy.” Và Thiên sứ đi đến và lấy
một—một cái kềm, và đến bàn thờ và gắp một cục than cháy đỏ
và để chạm vào môi ông. Khi đó ông kêu lên, “Lạy Chúa, có tôi
đây; xin hãy sai tôi.” Vâng, sau khi ông đã nhận ra rằng ông…Tuy
làmột tiên tri, ông đã có đôimôi không sạch.

172 Ngay khi chúng ta có thể nhận ra rằng chúng ta là—chúng
ta không là gì cả, rằng bạn là người vô dụng, bạn là cát bụi của
đất…Đức Chúa Trời không thể sử dụng bạn…Vâng, kinh nghiệm
của bạn-…Tất cả sự yếu đuối của bạn sẽ không sánh được với
những sự yếu đuối của Môi-se. Ông đã có sáu sự yếu đuối khác
nhau ở đây, và ông đã học biết sự yếu đuối con người.

173 Bây giờ nhìn xem sự khác nhau giữa Môi-se mà đang gặp
Đức Chúa Trời, và Môi-se đang ngước lên…?…giống như ngày
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nay. Nói, “Này, chúng ta cần thế này thế kia! Chúng ta cầnmột sự
phục hưng trong đất nước. Tôi sẽ nói với các bạn tôi sẽ làm gì,
tôi sẽ trở lại và học hành cho đến khi tôi có bằng Cử nhân Văn
chương. H-ừm! Tôi sẽ trở lại và học hành cho tới khi tôi có thể
có được bằng Tiến sĩ Luật. Tôi sẽ nghiên cứu văn chương. Tôi sẽ
làm tất cả điều này, rồi tôi sẽ đi ra và tôi sẽ là ‘con người của thời
đại.’ Tôi sẽ bóp chết tất cả những gã này ở dưới mà đã bắt đầu
đi ra khỏi đây.” (Ồ, thưa anh em!) “Tôi sẽ mua cho mình một tòa
nhà ba triệu đô-la. Tôi sẽ mua cho tôi một tá xe cadillac. Và…”
Ồ, thưa anh em! Anh em có thể—anh em có thể không bắt đầu
cũng được, bởi vì anh em bắt đầu bị đánh gục, anh em thấy đó.
Nhưng nan đề của nó là họ không biết điều đó!
174 Họ nghĩ anh em phải có mái tóc quăn và mặc đồ lễ phục và
nói “a-man” quá đẹp, cùng tất cả những điều giống như thế này,
và làmột ông hoàng. Đó là con rối của phụ nữ!

Đức Chúa Trời muốn những người đàn ông, những người
đànông tin kính, những conngườimà có thể làmrung chuyển!
175 Nhưng ngày nay chúng ta muốn Hollywood. Chúng ta muốn
điều gì đó mà—mà là ưa thích của mắt. Chúng ta muốn cái gì có
thể nói quá tri thức đến nỗi người đó có thể để cho chúng ta ngủ
trong nămphút trong khi anh ta…vào sáng Chúa nhật.
176 Đức Chúa Trời muốn những con người phân rẽ sẽ gởi cô ấy
đến trước hội thánh giống như sự rực rỡ của ánh sáng, loại bỏ
tội lỗi đến tận gốc rễ, (đúng thế) đào nó ra.
177 Nhưng chúng ta thì…Chúng ta muốn có những mục sư trí
thức của chúng ta. Phần lớn người ta muốn có một mục sư nói
thầm thì,một người nào đó nói, “Vâng, người yêu quý.”

ĐứcChúaTrờimuốn cónhững tiếng sét! Vâng, thưaquý vị.
178 Vỗ vào lưng họ, vàmái tóc ngắn của họ vàmặt trang điểm, và
mọi thứ khác, vàmặc quần áomà được đóng khuôn người trong
đó, và hết thảy như thế, và không nói lời nào về điều đó.
179 Một người quan trọng đã gọi tôi vào văn phòng ông ta ở đây,
(không phải là văn phòng) chức vụ đồng ruộng của ông, ở đây
cách đây không lâu, nói rằng, “Tôi muốn đặt tay trên anh để anh
sẽ ngừng lại việc đó!”
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Tôi nói, “Ông đừng làm điều đó. Ông đừng làm điều đó.
Không, thưa ông.”

180 Khi anh em ngừng việc đó, anh em ngăn cản Sứ điệp. Anh
em ngăn cản Đức Chúa Trời khi anh em làm điều đó. Vâng, thưa
quý vị. Chúng ta khôngmuốnmột người nào làm thế.

181 Đức Chúa Trời há cảm thấy tiếc cho Môi-se với tất cả sự yếu
đuối của người, khi phán, “Hỡi Môi-se đáng thương nhỏ bé kia,
điều gì đó—điều gì đó chắc chắn đã xảy ra với ngươi, ngươi đã
rơi xuống từ học vị của ngươi. Ồ, chao ôi! Ở đây, đúng, ngươi là
một người vĩ đại, một người trí thức, và không có gì sẽ ngăn cản
ngươi. Hỡi anh, anh có hết thảy bằng Tiến sĩ Triết học và Tiến
sĩ Luật, và mọi thứ khác, còn bây giờ ở đây anh thú nhận mình
không có gì cả, anh không thể làm gì cả. Anh thì—anh thì thật
quá yếu đuối”? Không! Đức Chúa Trời không tiếc cho ông. Đức
Chúa Trời không hề thương hại ông. Đức Chúa Trời đã làm cho
ôngmất hết thứ đó. Ngài đã không tiếc cho ông.

182 Nhưng chúng ta thấy, nếu anh em ghi nó xuống, Xuất Ê-díp-
tô ký 4:14, “Đức Chúa Trời bèn nổi giận cùng Môi-se.” Đức Chúa
Trời không hối tiếc cho ông vì ông đã yếu đuối.

183 Anh em nói, “Ôi Chúa, con chỉ cảm thấy mình quá tệ, con
không tin mình có thể làm điều đó.” Đức Chúa Trời không cảm
thấy tiếc cho anh em; cảm thấynhưđangđá anh em loanhquanh
một chút. Hiểu không? Hiểu không? Chắc chắn vậy. Đức Chúa
Trời không cảm thấy tiếc cho anh em; Ngài—Ngài nổi giận với
anh em. Anh em chỉ đang được tạo hình rồi tới chỗ mà Ngài có
thể sử dụng anh em. Vâng.

184 Môi-se đang được khắc phục, Đức Chúa Trời có thể dùng ông.
Ông đã được xử lý, ông đã được loại bỏ những khả năng con
người lúc đó. Ông đã không có gì ông có thể dựa vào đó, vì ông—
ông đã sẵn sàng cho sự hầu việc rồi.

185 Đức Chúa Trời phán, “Bốnmươi năm ra ngoài đây Ta đã đưa
ngươi và Sê-phô-ra ra khỏi sự ồn ào và mang vào trong đồng
vắng này, ngươi có thể tìm ra có sự yếu đuối con người hay
không, nơi ngươi đang đứng ở đó như một hoàng tử lớn, ‘Xin
chào, Tiến sĩ Môi-se. Chào buổi sáng, Đức cha, thưa Ngài. Vâng,
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thưa quý ông. Hỡi Môi-se, ông là ông hoàng tương lai. Tất cả…
Hết thảy chúng tôi đều nghĩ về người.’ Bây giờ ngươi ở đây ngoài
đồng vắng này với một bầy chiên và một người vợ tính tình hay
nóng giận.” Hiểu không? Điều đó thích hợp với ông. Vâng, thưa
quý vị. Môi-se trong một hình dáng kinh khủng, nhưng Ngài đã
phán, “Bây giờ Ta có thể sử dụng ngươi, khi ngươi nhận ra ngươi
là con số không. Bây giờ hãy bước đến gần đây bên cạnh bụi
gai đang cháy nầy, Ta muốn sai ngươi xuống dưới xa kia.” Ôi,
chao ôi!

186 Đức Chúa Trời ôi, xin ban cho chúng con một số loại người
đó nữa, xin ban cho chúng conmột số người yếu đuối nữa. Đó là
những gì chúng con cần,một số người yếuđuối. Chắc chắnvậy!

187 Chính là Gia cốp, anh em biết đấy. Gia-cốp đã từng nghĩ ông
là một con người vĩ đại, anh em biết đấy, ông có thể chỉ lừa gạt
và lấy đi bất cứ thứ gì. Đã đi và đặt một số cây gỗ bạch dương nơi
những con chiên và súc vật của cha vợ ông khi chúng giao phối
với nhau, và hướng chúng về phía những con chiên có đốm, và
quăng ra như thế khi chúng đi tới uống nước. Và, điều trước tiên
anh em biết, Gia-cốp trở nên một con người vĩ đại. Chắc chắn
vậy. Ông là một…“Nó thật đúng là Gia-cốp, không sai chút nào,”
Ê-sau nói, “nó là ‘kẻ chiếm chỗ’ đúng lắm.” Vì vậy ông là kẻ lừa
gạt. Ông bắt đầu có một bầy chiên tốt, sinh lợi nhiều, có những
bầy chiên lớn và những người vợ và chiên và gia súc và những
bò cái, và—vàmọi thứ, ông đã cómọi thứ.

188 Nhưng một đêm kia (ồ, chao ôi!) khi ông đi xuống tới một
con lạch nhỏ lần nọ, sắp vượt qua, ông đến một nơi mà Thiên
sứ đã bị ông nắm giữ. Thưa anh em, Gia-cốp thân mến đã giữ lại
suốt đêm. Ông chắc chắn đã vật lộn ở đó suốt đêm. Nhưng khi
chính ông đầu hàng, khi ông trở nên yếu đuối và không thể giữ
lâu hơn nữa…

189 Đức Chúa Trời ôi, xin để cho hội thánh trở nên như thế,
đi đến…hội thánh đi đến chỗ mà nó không còn có thể vật lộn
nữa với những khả năng xác thịt của nó, nhưng phải giao cho
Đức Chúa Trời. Để cho Giám Lý hổ thẹn về chính họ rằng họ là
những người Giám Lý. Để cho những người Báp-tít và để cho
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Ngũ Tuần hổ thẹn về chính họ, và ngừng nắm giữ, và đầu phục
Thánh Linh.

190 Đó là lúc mà Gia-cốp trở nên “hoàng tử của Đức Chúa Trời.”
Kinh Thánh nói ông trở nên “một hoàng tử,” và tên của ông được
thay đổi. Hiểu không? Và—và, nên nhớ, về mặt này ông là một
con người rất mạnh mẽ, về mặt trí tuệ đầy quyền lực; nhưng về
mặt khác ông là một hoàng tử đi khập khiễng, yếu đuối và mòn
mỏi, nhưng đã có quyền năng trước Đức Chúa Trời.

191 Vâng, anh em có thể…Tổ chức của anh em có thể bị vỡ ra
thành từngmảnh. Uy tín của anh em trong những người lân cận,
anh emcó lẽ là “một con quạ lỗi thời” từ lúc đó trở đi, trong người
lân cận. Điều đó có thể đúng. Nhưng tôi sẽ nói cho anh em biết,
anh em sẽ có quyền năng với Đức Chúa Trời. Tôi thà là giống như
thế. Tôi sẽ nhận cách đó bất cứ lúc nào.

192 Những môn đồ trở về và vui mừng bởi vì họ hạnh phúc
rằng họ được kể xứng đáng để chịu sỉ nhục về Nguyên cớ và
về Chúa Jêsus. Chắc chắn vậy! Người ta sẽ gọi anh em là “thánh
quá máu.”

193 Hãy đi ra khỏi chỗ đó một lần, để cho nó vỡ ra. Hãy buông
ra khỏi chỗ của anh em, “Ồ, này, tôi là một tín đồ Giám Lý,” hay
là “Trưởng Lão” hay “Tôi là người Hội Chúng,” “Tôi là Một Ngôi,
tôi thật sự tốt như anh.” Được rồi. Cứ ra khỏi điều đómột lần, bỏ
đi. Lấy tất cả…

194 Hãy để thiên sứ vật lộn với anh em một lần, thiên sứ của
Chúa sẽ mang anh em đến Lẽ thật của Sứ điệp. Hãy để người
nắm giữ anh em một lần, anh em sẽ khiêm nhường hạ mình
xuống ngay với phép báp-têm trong Danh Chúa Jêsus, anh em sẽ
khiêm nhường hạ mình xuống ngay đối với tất cả phần còn lại
của Nó. Vâng, anh em sẽ như vậy, anh em chắc chắn sẽ làm điều
đó. Vâng, anh em sẽ—anh em sẽ thật sự quên hết những nhà trí
thức nầy.

195 Cách đây vài ngày, một trong những người bạn thân nhất
mà tôi có, một người tốt, đã nói với tôi, khi tôi đang rời phòng
sau cuộc phỏng vấn, đã rời khỏi phòng, nói, “Anh Branham…”
Và người nầy là một trong những người ủng hộ tài chánh của tôi



MẠNH MẼ TRỌN VẸN NHỜ YẾU ĐUỐI HOÀN TOÀN 39

trong buổi nhóm ngoài đó. Đến một chỗ mà tôi không biết tôi sẽ
bắt đầu sự việc như thế nào, chỉ tin cậy Đức Chúa Trời; người
nầy sẽ viết nó ra. Vâng, thật sự là một người tốt! Và người này
đã có một chuyến đi và đến từ một thành phố lớn, ở đây cách
đây vài đêm, và đứng trong phòng và đã nói với tôi, một buổi
tối, nói, “Anh Branham,” nói, “tôi chỉ muốn nói một điều.” Nói,
“Không có một người nào ngoài những gì yêu mến mà tôi biết
về anh.”

Tôi đáp, “Tôi rất sung sướng vì điều đó.”
196 Nói, “AnhBranham, chỉ cómột điều,một điều sai.”

Tôi nói, “Điều gì thế, thưa chị?”
197 Nói, “Ồ, một điều đó là đây, Anh Branham, rằng nếu anh sẽ
chỉ thỏa hiệp một chút về sự Dạy dỗ đó của anh,” nói, “mọi tổ
chức sẽ tiếp nhận anh.”
198 Tôi đã thấy ngay lúc đó, tôi nghĩ…Tôi nói, “Sự Dạy dỗ gì
vậy, chị?”

Và nói, “Ồ, phép báp-têmnhơnDanhChúa Jêsus đó.”
199 “Ồ!” Tôi nói, “Nhưng, thưa chị, chị không thể trông chờ tôi
thỏa hiệp về Lời của Đức Chúa Trời mà vẫn là đầy tớ của Đức
Chúa Trời.”
200 Và nói, “Ồ, ở đây, có một nhóm mục sư truyền đạo mà tôi ở
đây để đại diện cho thành phố lớn nầy.” Nói, “Nếu anh nói với
họ rằng Thiên sứ của Chúa ban cho anh những khải tượng này
đã bảo anh làm phép báp têm trong Danh Chúa Jêsus, thì họ sẽ
muốn chấp nhận Nó.”
201 “Ồ,” tôi nói, “kinh nghiệm của họ nhạt hơn nước rửa chén!”
Tôi nói, “Tôi không quan tâm những gì thiên sứ sẽ nói, nếu nó
không đúng theo Lời tôi không tin nó!” Tôi nói, “Nếu thiên sứ đó
đã bảo tôi điều gì đó khác với Đó, tôi sẽ không tin thiên sứ ấy.”
Đúng! Lời củaĐức Chúa Trời là trước tiên, trên hết thảy các thiên
sứ và mọi điều khác! Một Thiên sứ thật…Tôi nói, “Nếu người
khôngnói với tôi Lời đó, tôi sẽ không lắngnghengười.” Vâng.
202 Người phụ nữ đó đã không biết làm gì. Bà nói, “Tôi chưa bao
giờ nghe như vậy. Tôi chưa bao giờ biết về Nó.” Đấy, thế đấy. Vì
thế tôi cho người phụ nữ trẻ đó một số câu Kinh Thánh. Và bà



40 LỜI ĐƯỢC GIẢNG

nói, “Tôi sẽ về thẳng ngay ở nhà và học Tân Ước. Tôi chưa bao
giờ học Nó.” Đấy, thế đấy. Ồ, chao ôi! Ồ, chao ôi! Đó là chỗmà anh
emmắc phải. Ồ, chao ôi!

203 Hãy cố gắng giũ sạch để nắm giữ. Hãy buông ra! Đó là những
gì anh em cần làm: buông ra. Gia-cốp, khi ông buông bỏ ông đã
bình an vô sự, ông trở nên hoàng tử và có quyền năng với Đức
Chúa Trời.

204 Chính là Đa-vít nhỏ bé với áo giáp giáo hội của Sau-lơ trên
người, để đi ra để—để—để chiến đấu cùng Gô-li-át. Và khi Đa-
vít bắt đầu ra ở đó để đánh lại Gô-li-át với tất cả chiếc áo giáp
to lớn này, ông nhìn chung quanh, ông nhìn lui, ông trông giống
như những người còn lại của họ, vì thế ông nói, “Có điều gì đó
sai trật ở đây.”

205 Bao lâu anh em còn trông giống như thế gian và thỏa hiêp
với thế gian, và làm những việc giống như thế gian đang làm, thì
có điều gì đó sai trật.

206 Đa-vít nói, “Cái này trông quá vững chắc. Tôi đã có một Bằng
Tiến sĩ, tôi đã có bằng Tiến sĩ Triết học. Đấy, tôi thuộc về một tổ
chức lớn, làm sao tôi có thể đi chiến đấu với tất cả thứ này? Tôi
không biết gì về nó. Tôi không biết gì về nó!” Đa-vít nói, “Hãy cởi
cái thứ này ra khỏi tôi.” Đúng thế. “Nếu tôi sẽ chiến đấu cho Đức
Chúa Trời tôi không muốn giống như đám người hèn nhát này
đang đứng ở đây, hết thảy đềumặc áo giáp và làm nhức nhối. Tôi
không thể có một buổi nhóm…”

207 Nhiều buổi nhóm, nhiều người, nhiều mục sư truyền đạo
đến gặp tôi và xưngnhận rằng họ tin rằngnhơnDanhChúa Jêsus
Christ để làm phép báp-têm là đúng, nhưng họ nói, “Tổ chức của
chúng tôi sẽ đuổi chúng tôi ra ngoài.” Lý do thật thấp kém! Hãy
cởi áo giáp của Sau-lơ ra!

208 Xin ban cho con năng quyền và sức mạnh của Đức Thánh
Linh! Đức Chúa Trời ôi, xin gởi xuống cho conmột cái ná, cho dù
nó là gì đi nữa (nhỏ bé thế nào), để đánh bại kẻ thù. Đó là thật.
Hãy sai con, nhưng đừng để con ăn mặc chải chuốt giống như
những người còn lại của họ với bằng Tiến sĩ Luật, Tiến sĩ Triết
học, những cái Tiến sĩ, hết thảy thứ vớ vẩn đó.
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209 Đa-vít nói, “Sự việc trông có vẻ không đúng.” Ông nói, “Tôi
không biết gì về thứ đó.” Ông nói, “Điều duy nhất mà tôi biết,
rằng tôi có điều mà tôi…Ở phía sau trong đồng vắng tôi đang
chăn chiên cho cha tôi.” Và nói, “Một con sư tử đến và vồ một
con chiên nhỏ và bỏ chạy với nó, và tôi biết đó là chiên của cha
tôi, và, ồ, tôi—tôi—tôi thì…tôi không được trang bị, nhưng tôi chỉ
lấy cái ná của mình và đuổi theo nó.” Nói, “Tôi đã giết chết nó
và mang chiên trở về.” Ồ, chao ôi! Họ đang đứng đó, gươm giáo
trong tay họ,mà không thể làm được điều đó.
210 Đó là nan đề ngày hôm nay. Đức Chúa Trời đã có nhiều chiên
đã đi lạc, những tổ chức và các thứ đã ăn cắp họ, mang họ ra
ngoài bằng tâm lý học. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta những
Đa-vít có Lời của Đức Chúa Trời và quyền năng của Đức Chúa
Trời, để chỉ đường nó khi chúng ta gặp phải những người khổng
lồ tri thức này (Đúng!) với tất cả bằng Tiến sĩ Triết, Tiến sĩ Luật,
Tiến sĩ Q.U.S.T., hay nó có thể là bất cứ cái gì. Xin ban cho tôi
Lời của Đức Chúa Trời và quyền năng của Đức Thánh Linh và,
tôi sẽ nói với anh em, chúng ta có thể giết chết mọi tên khổng
lồ trên cánh đồng. Đúng! Chúng con cần những con người mà
có thể…
211 Tại sao, Đa-vít là lý do tội nghiệp nhất có trên cánh đồng, để
chiến đấu với người khổng lồ. Ông, ồ, ông—ông chẳng là gì cả
ngoài một cậu con trai. Và Kinh Thánh nói ông thì “hồng hào,”
một anh chàng trông nhỏ bé gầy gò, có lẽ là lưng khòm, quấn
quanh người miếng da chiên. Ông không có một trong những
mảnh bằng trí thức to lớn nầy và không được đào tạo tốt. Ông
không biết gì về gươm giáo. Ông không biết về tất cả sự huấn
luyện này mà Sau-lơ…
212 Sau-lơ là người tốt nhất họ có thể có, Giámmục Sau-lơ. Chắn
chắn, ông cao hơn cái đầu và vai so với những người còn lại của
đạo binh. Tại sao, ông là—ông là người phải đi và đánh lại hắn,
nhưng ông đã hoảng sợ.
213 Và ngày nay chúng ta biết chúng ta cần một sự phục hưng.
Chúng ta biết chúng ta cầnmột sự khuấy động giữa dân sự. Nó sẽ
không đòi hỏi một Tiến sĩ Thần đạo. Nó sẽ cần có một người yếu
đuối (Halêlugia) mà sẽ lấy Lời của Đức Chúa Trời trong quyền
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năng phục sinh củaĐấng Christ và giết chết điều này. Nó sẽmang
Đấng Christ đến với đất nước trong sự…để cho họ thấy Ngài vẫn
còn có thể mởmắt của kẻmù, chữa lành người đau, khiến người
chết sống lại, vàNgài là Đức Chúa Trời, Đấng Chinh Phục! A-men.
Chúng ta cần một Đa-vít, không được huấn luyện trong những
trường thần học, chúng ta cần một con người không biết gì về
điều đó, một chàng trai nhỏ bé cày cấy nào đó hay điều gì đó,
một người nhỏ bé nào đó với cái lưng gù của mình, chẳng có gì
nhiều để nhìn xem, sẽ đến bước đi xuống đường với quyền năng
của Đức Chúa Trời.
214 Mẹ sắp chết, bà nói, “Billy, mẹ đã tin cậy và tin con. Con đã
là sức mạnh thuộc linh của mẹ, con đã dẫn dắt mẹ đến với Đức
Chúa Trời.”
215 Tôi nói, “Mẹ ơi, khi con còn trẻ…Nền giáo dục của chúng ta,
dĩ nhiên, là Ái Nhĩ Lan, chúng ta hầu như sẽ nương dựa một
Công giáo tầm thường.” Và tôi nói, “Giáo hội đã nói rằng—rằng
họ—họ là một thân thể của dân sự, họ có tất cả điều đó, mọi thứ
họ đã làm đều đúng. Con không thể tin điều đó, vì những người
Lutheran nói rằng, ‘Chúng ta là thân thể của dân sự, chúng ta
có tất cả.’ Những người Báp-tít nói, ‘Chúng ta là thân thể, chúng
ta có tất cả điều đó.’ Có quá nhiều, có khoảng chín trăm tổ chức
khác nhau.” Tôi nói, “Mẹ à, con không thể đặt sự tin cậy vào đó,
cái nào trong chúng là đúng?”
216 Đến tìm thấy, tôi nói điều nàymột cách khiêmnhường và êm
dịu, nhưng tôi tin là không một ai trong họ thì đúng. Đúng thế.
Tôi trở lại với Lời củaĐứcChúaTrời, tôi đã thấyNóđã làmnhững
gì trước đó. (Và rồi, Đức Chúa Trời ôi, xin để hết thảy chúng con
trở lại đó.) Và với sự yếu đuối, và không có sự trợ giúp của tổ
chức, không có sự ủng hộ của những giáo phái, không có sự ủng
hộ của cơ cấu giáo hội, nhưng trong sự đơn sơ và năng quyền
của Đức Thánh Linh đã giáng xuống vào lễ Ngũ Tuần, với cùng
một sứ điệp mà Phi-e-rơ đã có vào Ngày lễ Ngũ Tuần, “Hãy hối
cải, ai nấy trong anh em, và phải nhơn Danh Chúa Jêsus Christ
chịu phép báp-têm để được tha tội mình.”
217 Anh em sẽ không bị mặc áo giáp giống như đám thần học gia
này, với cổ áo lật chung quanh của mình và một mảnh bằng Cử
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nhân Văn chương. Nhưng, hỡi anh em, anh em sẽ có điều gì đó
trong tay mình, và chừng nào Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ
đi vào Lời đó thì Nó sẽ chinh phục và mang chúng những con
chiên đi lạc trở về. A-men! Xưng nhận những sự yếu đuối của
chúng ta! Quăngđi Giáo lý Thầnđạo của anh em!Némđi hết thảy
biết mọi sự của anh em, địa vị thuộc viên của anh em! Hãy tự cởi
bỏ chính mình trước Đức Chúa Trời, nói một cách thuộc linh, và
coi chínhmình “không xứng đáng!” Lúc đó Đức Chúa Trời có thể
đi đến sử dụng anh em. Chỉ đừng nói điều đó từ miệng của anh
em, hãymang nó đến từ tấm lòng của anh em.

218 Gia-cốp, Đa-vít, họ đã phải lột bỏ chính mình. Ông là người
yếu đuối nhất giữa cả đám đông.

219 Hãy nghĩ về, có lẽ, mười ngàn hay một trăm ngàn người lính
trên đồi. Tất cả họ đều được huấn luyện, mỗi người trong họ
đều có bằng Tiến sĩ Triết học, mỗi người họ đều có gươm, họ là
những chiến sĩ. Mỗi một người trong số họ là Hạ sĩ A gì đó, Binh
nhì B gì đó (ngay cả những Binh nhì), Tướng C gì đó, Trung úy
D gì đó. “Đại tướng Sau-lơ bốn sao vĩ đại, Giám mục, vâng, thưa
Tướng công, thưa Ngài!” Mỗi một người trong số họ đang đứng
đó, những người đã được huấn luyện.

220 Và kẻ thù đang đứng trên đồi, nói, “Các ngươi là một lũ hèn
nhát.” Ồ!

221 Và đến trong trại một người nhỏ bé, lưng gù, (Ôi Đức Chúa
Trời!), một anh chàng nhỏ bé trông có vẻ hồng hào, đeo một cái
trành ném đá nhỏ trên lưng, với một cái bánh nho trong tay đến
cho anh emmình. Và người khổng lồ đó đi ra và kêu la quá nhiều
lần. Nói, “Cớ sao các anh muốn nói với tôi rằng các anh là một
đám người học thức được huấn luyện ở đây sẽ đứng đó và để
cho những người Phi-li-tin không chịu cắt bì coi thường Lời Đức
ChúaTrời hằng sống?”A-men!Nói, “Các ngươi sợ hắn chăng?”

222 Sau-lơ nói, “Nếungươimuốnđi, hãy đến đây. Ta sẽ—ta sẽ—ta
sẽ gởi ngươi đi học trong haimươi nămbây giờ, và ta sẽ kiếm cho
ngươi một—một tấm bằng Tiến sĩ Triết học. Ta sẽ bảo cho ngươi
những gì ta sẽ làm, ta sẽ thật sự chongươi tấmbằng của ta.”
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223 Ôngnói, “Hãy cất thứđóđi.” Ồ, chao ôi! “Tôi khôngmuốn liên
quan gì với nó.” Ông muốn tin cậy vào Đức Chúa Trời. Ông nói,
“Tôi biết những gì Đức Chúa Trời đã làm cho tôi với điều này, và
tôi sẵn sàng tin cậy Đức Chúa Trời trong sự đối đầu bất cứ điều
gì với nó.” A-men! Đó là kinh nghiệm của Cơ-đốc nhân.

224 Ngay cả Sau-lơ, khi ông phải giũ bỏ áo giáp củamình, ông cởi
chiếc áo giáp giáo hội ra, ông đã làmgiống nhưĐa-vít. Nhưng khi
Sau-lơ đi đến chỗ cuối con đường, ông nói, “Ta đã đánhmột trận
tốt lành.” Đó là kẻ thù cuối cùng để đánh bại. “Ta đã đánh trận
tốt lành, ta đã xong sự chạy, ta đã giữ đượcĐức tin. Hiện naymão
triều thiên được để dành cho ta, mà Chúa, là Quan Án công bình,
sẽ ban cho ta vào ngày đó.” Nói, “Không những cho ta mà thôi,
nhưng cũng chomọi kẻ yêumến sựhiện đến củaNgài.”

225 Ồ sự chết nói, “Nhưng ta sẽ đemngươi đi trong vài phút nữa.”
Vàmồmảnói, “Ta sẽ nặn ngươi ra ở nơi xa kia.”

226 Ông nói, “Hỡi sự chết, cái nọc củamầy ở đâu? Hỡi mồmả, sự
thắng của mầy ở đâu? Ta biết ta đang nằm ở đây trong ngục tối
Rô-ma nầy, bị trói bởi xiềng xích, cổ tay và bàn tay ta, và ta—ta
đã mang ba mươi chín lằn roi trên lưng. Ta ở đây với nước mắt
ta ngày đêm chảy ra cho đến nỗi ta không thể thấy được nữa. Ta
không thể thấy bằng đôimắt xác thịt của ta, nhưng ta có thể thấy
mão triều thiên công bình đã để dànhnơi xa kia.Mắt cá chân của
ta cũng bị haomòn. Ta đã bị suy nhược rất nhiều vì thứ bánhmì
mốcmeo cũ kỹ họ quăng vào đây, và những con chuột bò trên ta,
và gián nhện cùng những thứ khác, đến nỗi ta yếu đuối.” Nhưng
ông có thể đứng đương đầu với sự chết và nói, “Cái nọc của mầy
ở đâu?Hỡimồmả, sự thắng củamầy ở đâu?” với xiềng xích đang
rung lắc trong tay của ông. Halêlugia! (Đó là những gì chúng ta
cần.) “Hỡimồmả, sự thắng củamầy ở đâu?”

Mồmảđáp, “Ta sẽ làm chongươi thối rữa, Phao-lô à.”

227 Ông nói, “Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, ta đã có sự thắng rồi
nhờ Đức Chúa Jêsus Christ của chúng ta.”

228 Khi ông yếu đuối, giáo hội của—của ông, của ông…tất cả
những lễ nghi của ông đã được tan biến khỏi ông. Tất cả những
giấy tờ phong chức của ông đã được lấy đi khỏi ông. Ông không
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còn thuộc về những Hội nữa, hay là…bất cứ cái gì của họ. Đấy,
ông đã không thuộc về bất cứ điều gì của họ nữa. Ông đã nói
chống lại họ rất nhiều đến nỗi những giámmục đã…nói, “Ngươi
muốn nói với ta một người đã phục vụ hai mươi năm trong nhà
tù Rô-ma trên đó và có thể nói với chúng ta đừng để cho phụ nữ
của chúng ta giảng dạy à? Hừm! Đừng nói với chúng ta điều đó,”
nói, “chúng ta biết rõ hơn. Dù sao đi nữa, gã ấy trên đó là ai, mà
nói với chúng ta điều này, điều kia hay điều nọ?” Nói, “Chúng ta
biết mình đang làm gì.”

229 “Vâng,” Phao-lô nói, “có những người đang dấy lên giữa anh
em, sẽ bắt đầu lập một tổ chức chẳng bao lâu nữa, nổi dậy và
sẽ lôi kéo khỏi Đức tin như thế, không có Thánh Linh của Đức
Chúa Trời.” Nói, “Họ đi ra từ giữa chúng ta rồi vì họ không phải
là thuộc về chúng ta.”

230 Và, điều gì, nó đã xảy ra không?Đếnngay trong giáo hội Công
giáo; từ Công giáo đến Lutheran; và đi xuống tới cuối cùng, Phúc
ÂmNgũTuần, cũngmột thể ấy, đang làm sựviệc giốngnhau.

Cùng với hết thảy, giống như nhau!

231 Nhưng, ồ, đối với một người nam hay một người nữ khá yếu
đuối,mànhận thức sự yếuđuối củamình, sẽ đểĐứcChúaTrời sử
dụngbạn! Tôi cứ tiếp tục nói chuyện, tôi đoán tôi sẽ nói rất dài.

232 Vậy thì, nó là gì? Vậy thì, nó là…Đa-vít là một người không
có học hành nhất trong đám người đó. Ông không có trường lớp
chiến đấu, ông không biết gì về điều đó. Vì thế ông không có học
trường nào để đối phó với trận chiến nầy được đặt ra trước ông,
nhưng ông đã nhận biết rằng có một Đức Chúa Trời. Và ông đã
lấy thứ yếu đuối nhất; người ta có gươm, áo giáp, tên, cùng mọi
thứ khác, còn Đa-vít chỉ có cái trành ném đá nhỏ với một hòn đá
trong nó. Nhưng, hãy xem, ông biết những gì ông có thể tin cậy.
Ông thú nhận sự yếu đuối của mình, nhưng đức tin của ông vào
Đức Chúa Trời.

233 Ông nói, “Tôi không cần cái khiên che tôi đánh bại thứ gì cả.
Tôi không muốn đến gần đó, nói, ‘Bây giờ, các anh em sẽ hợp tác
với tôi chứ? Tôi thuộc về những Hội, tôi thuộc về Trưởng Lão, tôi
là tín đồ Giám Lý, tôi là người Báp-tít, các anh em sẽ cộng tác với
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tôi chứ?’ Tôi khôngmuốn biết về thứ đó. ‘Ở đây, tôi sẽ chỉ cho các
anh thấy trong túi của tôi, tôi đã có tấm bằng của tôi. Tôi vừa có
bằng Cử nhân Văn chương. Tôi đến từ Đại học A gì đó, tôi—tôi đã
học trên đấy. Tôi đã có bằng như vậy. Ồ, tôi có thể nói! Tôi là thế
nầy, thế kia hay thế nọ.’” Ông không cần thứ đó!

234 Tất cả những gì ông muốn, ông nói, “Tôi có sự tin cậy của tôi
vào Đức Chúa Trời và tôi đi đây.” Chính là điều đó. Và gã khổng
lồ kia đã bị đánh gục. Đúng thế.

235 Hỡi anh em, đó là những gì chúng ta cần ngày nay. Chúng ta
cần, ngày nay, những người giống như Đa-vít, không phải những
kinh nghiệm đại học.

236 Đó là Mi-chê trẻ tuổi, Mi-chê trẻ tuổi, con trai của Giêm-la,
nghèo nàn, bị từ chối, bị đuổi ra khỏi hết thảy những giáo phái
bởi vì quan điểm đúng của ông dành cho Đức Chúa Trời. Nhưng
có một lần một con người của Đức Chúa Trời đến, xuống, tên là
Giô-sa-phát, và đã nói trong đó, “Tôi muốn biết Lời thật của Đức
Chúa Trời.”

237 Sau-lơ nói, “Tôi có bốn trămngười tốt nhất ông đã từng biết.”
Nói, “Tất cả họ đều có bằng, tất cả họ đều được huấn luyện ở
trong trường học ở đây.” Nói, “Ồ, họ là những thầy giảng tốt nhất
mà ông từng nghe.” Nói, “Tôi sẽ mang họ ra ngay và chúng tôi sẽ
cầu vấn Chúa cho ông.”

238 Nhưng rồi ông đi ra đó và ông nhìn bao quát, Giô-sa-phát
nói, “Vâng, tôi nghe người nầy nói điều đó, và tôi nghe người kia
nói nó, nhưng,” nói, “ông còn cómột tiên tri nào nữa không? Ông
không cómột người nào khác chăng?”

239 Đức Chúa Trời sẽ đưamột sứ điệp đến với tấm lòng chân thật
nầy. Chỉ có một người trong họ đứng ở đó, nhưng Đức Chúa Trời
đã có một người cho người đó. A-men. Nếu có một người duy
nhất có tấm lòng chân thật, thì ở một nơi nào đó Đức Chúa Trời
đã có một người dành cho ông. Giô-sa-phát là một vua kính sợ
Đức Chúa Trời, người chân thật, và ông đã có đủ cảm giác để biết
rằng những sứ điệp của họ là sai trật. Ông biết nó đi ngược lại với
Lời, a-men (Ồ, AnhNeville!), Giô-sa-phát đã biết điều đó.
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240 Ông nói, “Vậy thì, tôi—tôi đã ghi nhận toàn bộ báo cáo kia,
biểu đồ của thần học viện này ở đây, tôi đã có mỗi người trong
họ ở ngoài đây.” Nói, “Ồ, hãy nhìn đây, người nầy đã có…ồ, nhìn
xemnhững tấmbằng ông ấy có được. Hãy nhìn người nầy ở đây,”
nói, “nhìn—nhìn xemnhữngmảnh bằng ông ta có. Hãy nhìn vào
Sê-đê-kia đây, ông ấy đứng đầu trong tất cả điều đó. Ồ, ông ấy là
giám mục, ông ấy ở trên hết thảy chúng tôi. Chắc chắn ông sẽ
nghe lời ông ấy!”

Giô-sa-phát nói, “Vâng,” nói, “tôi—tôi—tôi…”
241 “Ồ, nhìn kìa, nhìn kìa, hết thảy những người còn lại của họ
đều đồng ý với ông ta. Họ hết thảy là một sự hiệp nhất vĩ đại! Và
ông không thể nói họ không phải là người Hê-bơ-rơ được. Ông
không thể nói họ không phải là những vị tiên tri được, đây là
bằng cấp chứngminh họ là vậy.”
242 Giô-sa-phát nói, “Vâng, tôi—tôi—tôi biết, A-háp à.” Nói, “Điều
đó—điều đó được rồi, nhưng…”
243 Nói, “Ông định nói gì…Ông định hỏi tôi vì điều nào nữa? Đó
là toànbộ trường của tôi! Cómọi tổ chức tụ họp lại với nhau.”
244 “Nhưng chẳng lẽ ông không có người nào không thuộc trong
nhómđó à? Không cómột người, ở nơi nào đó?”
245 “Thôi được, ông ta sẽ là thế nào? Ông ấy sẽ là một người dốt
nát thất học! Quái lạ, ôngmuốn làmgì với gã như thế?”
246 “Nhưng—nhưng tôi chỉ đang hỏi vua, vua còn người khác, ở
nơi nào đó chăng?”
247 “Ồ,” ông nói, “vâng, có một người như vậy.” (Ở đó, ồ, tạ ơn
Đức Chúa Trời vì điều đó!) “Có một người như vậy, nhưng,” nói,
“tôi ghét người ấy. Và hết thảy những người còn lại, cũng ghét
anh ta.” Nói, “Chúng tôi đã đuổi, và họ đã đuổi anh ta ra khỏi tổ
chức đó, mỗi người trong họ.” Nói, “Anh ta xuống đây để tổ chức
một buổi nhóm, chúng tôi đuổi anh ta ra khỏi thành phố. Vâng,
thưa ngài. Sẽ chẳng có liên quan gì với anh ta. Ồ,” nói, “anh ta là
một người ốmyếu, và anh ta xuất thân từmột gia đình rất nghèo.
Ngữ pháp của anh ta thì kinh khủng.” (Ừ-m, giống như Moody,
bạn biết đấy.) “Vâng, ngữ pháp của anh ta thật kinh khủng.” Và
nói, “Thật ra, về phần một nhà thần học, anh ta là người tệ nhất
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tôi từng nghe. Tôi chưa bao giờ nghe điều gì giống như anh ta
nói. Ồ, anh ta chỉ đơn giản muốn phá bỏ những lễ nghi của họ.
Ồ, Tín điều các Sứ đồ của họ bị xé ra từng mảnh bởi người đó.
Tôi chưa bao giờ nghe việc như vậy! Ồ, anh ta cứ xé bỏ nó, và họ
ghét anh ta và tôi ghét anh ta,mọi người đều ghét anh ta.”
248 “Ồ,” Giô-sa-phát nói, “vua đừng nói vậy, nhưng tôi muốn
nghe anh ta.”Ôngbiết Ê-li-sê sẽ nói những gì! Ôngđãbiết điều gì.
249 Đức Chúa Trời bỏ qua tất cả những thầy giảng vĩ đại, mạnh
mẽ, tri thức, và đặt Sứ điệp của Ngài trong một người nhỏ bé mà
đã tuyên bốmình không biết gì. Nhưng người đã làmgì?
250 Họ thử thách người, và nói, “Bây giờ, ngươi nói giống như
họ đã nói.”

Người nói, “Tôi sẽ nói những gì Đức Chúa Trời đặt trong
miệng tôi, chỉ thế thôi.”
251 Ông ta nói, “Nếu anh muốn trở nên mạnh mẽ bây giờ, nên
nhớ anh chỉ là…anh là—anh là loại mất trật tự ở đây, anh bạn
à. Nên nhớ, anh bị đuổi ra ngoài tổ chức đó. Họ có thể xét lại sự
thông công của anh nếu anh chỉ đồng ý với họ trong lần này về
sự khủng hoảng như thế này. Chúng tôi hết thảy sắp cómột chiến
dịch lớn,” nói, “nếu anh sẽ chỉ đồng ý với tôi.”
252 Nói, “Tôi sẽ không nói điều gì ngoài những gì Đức Chúa
Trời đã nói!” Một sự thỏa hiệp, anh em có thể nào trông mong
một người của Đức Chúa Trời thỏa hiệp trên Lời Đức Chúa Trời
không? Không, thưa quý vị, đừng đặt vào người đó.
253 Nói, “Nhưng anh là người yếu đuối. Anh xuất thân từmột gia
đình nghèo. Ồ, anh biết điều gì, họ có thể…”

“Tôi không quan tâmđến những gì họ làm.”
254 “Được rồi, họ sẽ mang anh đi từ nước này đến nước khác
bằng máy bay. Họ sẽ làm bất cứ điều gì, đấy, nếu anh—nếu
anh chỉ…”
255 “Không, không. Tôi sẽ chỉ nói những gì Đức Chúa Trời đặt
trong miệng tôi.” Đức Chúa Trời đã bỏ qua hết thảy những đám
người đó, (vâng, thưa quý vị, quan điểm đúng của người đã làm
điều đó) đã bỏ qua bốn trăm người và ban cho người CHÚA
PHÁN NHƯ VẬY!
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256 Thế rồi họ có tin Nó không? Không, thưa quý vị! Họ nói, “Đó
là không phải CHÚA PHÁN NHƯ VẬY, thần học viện của chúng
tôi không dạy những điều như thế. Ồ, đây là giámmục của chúng
tôi, đã nói lời, ông đã viết ra lễ nghi. Tất cả chúng tôi đều ăn ý với
nhau, chúng tôi đã dựng nên các trường học của chúng tôi. Đức
Chúa Trời ở cùng chúng tôi! Thần do đường nào lìa khỏi chúng
tôi khi Nó đến với ngươi?”

Người đáp, “Rồi ngươi sẽ thấy, lúc nào đó.”Ừ-m, đúng thế.

257 Người thì thế nào? Người thì yếu đuối, nhưng người là người
mạnh nhất ở giữa họ. Tại sao? Bởi vì người đã có Lời của Chúa.
Ồ, hỡi anh em, nó làm điều gì khác nhau về…bất cứ điều gì khác
chừng nào anh emcònnắmgiữ CHÚAPHÁNNHƯVẬY?

258 “Này, Anh Branham, nếu anh sẽ thoả hiệp về việc nhơnDanh
Chúa Jêsus làm phép báp-têm, ồ, chúng ta sẽ có buổi nhóm lớn ở
Chicago hay những nơi khác giống như thế nầy.” Hừm! Anh em
nghĩ anh em làm điều đó không? Tôi không quan tâm anh em ăn
ý với nhau ở đâu, anh em làm những gì, thưa anh em, hãy ở lại
với CHÚA PHÁN NHƯ VẬY.

259 Tôi muốn một số người trong họ đến nói với tôi điều Đó là
sai ở đâu. Hãy chỉ cho tôi trong Lời Đức Chúa Trời điều Đó sai ở
đâu. Vâng. Người ta sẽ không ngăn cản điều đó. Không, thưa quý
vị. Nhưng Ấy là CHÚA PHÁN NHƯ VẬY! Hãy ở lại với Nó, nếu có
người nào trong số họ đá anh em ra. Tôi không quan tâm anh
em trở nên yếu đuối như thế nào, “Đó là lúc tôi trở nên mạnh
mẽ.” Khi người ta đuổi tôi ra, Đức Chúa Trời sẽ đem tôi vào. Ừ-
m, vâng. Đức Chúa Trời…Họ đá anh em ra, Đức Chúa Trời sẽ đem
anh em vào.

260 Nên nhớ, đó là sự tẩy rửa mà Đức Chúa Trời luôn luôn
nhặt lên, những con người vô dụng. Rồi Ngài làm cho họ trở
nên những người quan trọng cho Ngài. Có lẽ không biết điều đó
trong đời này, nhưng nó sẽ ở trong đời sắp đến; đấy, đó là một
điều thú vị.

261 Và ban cho người đó CHÚA PHÁNNHƯVẬY, vì sao? Người đã
ở lại với Lời. Người đã có Sứ điệp đúng. Đức Chúa Trời ban cho
người một khải tượng. Những người còn lại của họ đã không có
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khải tượng. Hiểu không? Người đã có khải tượng. Tại sao? Bởi vì
người đã ở lại với Lời. Đó là chỗ mà chúng ta đã thấy những dấu
kỳ và phép lạ. Bởi vì…Những người khác đang làm ra giống như
Nó, nhưngngười ở lại với Lời. Bây giờ chúng ta hãynhanh lên.
262 Ê-li, là khi giáo hội của ông đã quay mặt với ông và bỏ lại
ông vì thế giới hiện đại. Tôi hình dung Ê-li đã mắng nhiếc họ
thật thậm tệ. Anh em không tưởng tượng như vậy chăng? Anh
em biết Ê-li là người như thế nào. Tôi hình dung, trong thời kỳ
đầu chức vụ của ông, ông đã đứng đó và nói, “Tại sao, phụ nữ các
chị đang cố gắng giống nhưĐệnhất Phunhân,” nhữngmũ có dây
buộc đó, các bạn biết, “Hoa hậu Giê-sa-bên! Những phụ nữ hiện
đại các bà, bắt đầu trở nên giống như Đệ nhất Phu nhân của xứ,
ăn mặc giống như bà ta, hành động giống như bà ta. Thầy giảng
các ông!” Ồ, chao ôi, ông đã mắng mỏ họ thế nào! Và hết thảy họ
thật sự cứ sa ngã cho đến lúc ở đó không còn người nào.
263 Rồi ông phải đến cuối con đường của mình. Không ai muốn
hợp tác với ông nữa. Không giáo hội nào muốn hợp tác với ông.
Tất cả giáo hội của ông đã lìa bỏ ông, quay lại với thế gian (giống
như bây giờ), đúng thế, tiếp tục trở lại với thế gian. Chỉ có rất ít
người còn kiên trì, một người ở đây và một người ở đó, đến từ
con đường qua khắp đất nước mà anh em phải đi để gặp người
đó, và đại loại như vậy. Ông có hình dáng khá xấu xí, ông đã đến
tận cùng của sự hiểu biết củamình.
264 Ông nói, “Lạy Chúa, con đã đứng trên Lời Ngài, con đã nói
Lẽ thật. Và hết thảy họ đều bỏ đi, không ai ở lại đây. Con không
có, thậm chí không có ai để giảng.” A-men. “Vâng, con đã đứng
trên Lời Ngài, Chúa ôi, và giờ đây nhìn xem con ở đâu bây giờ,
không người nào trong họ sẽ tiếp nhận con. Con đi vào thành
phố, họ nói, ‘Lão già kỳ quặc đó đến đây. Vâng, vâng, lão già kỳ
quặc đó đang đến thành phố đây, bây giờ ông ấy sẽ bắt đầu có
thái độ nóng nảy—nóng nảy về lối sống hiện đại này ở đây và
mọi thứ.’”
265 “Đừng tiếp ông ta! Mục sư, ông đừng hợp tác với lão đó!
Không, thưa ông!”
266 Mục sư nói, “Bây giờ ông già cuồng tín đó lại ở trong thành
phố. Đấy, Ê-li đó ra đấy, một ông già đầu hói. Anh em đừng để ý
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đến ông già đó. Hãy nhìn xem ông ta, thậm chí ông ta khôngmặc
đồ giống như một giáo sĩ với những áo dài thầy tế lễ giống như
của tôi (mũ của ông, các bạn biết đấy; và đứng lên phía trước, và
cổ áo tròn, các bạn biết đấy).” Nói, “Ông ấy không…” Nói, “Ông
ấy—ông ấy…họ…ông ấy là một loại người khác…Ông ấy—ông ấy
là một ông già giống như kỳ cục.”

267 Và tôi hình dung một số gã quan trọng đã nói, “Quý vị biết gì
không? Ông ấy—ông ấy là một người loạn thần kinh. Ừ-m, vâng,
ông ấy—ông ấy là một người loạn thần kinh, đang sống ngoài đó
trong đồng vắng, ở lại trong rừng hầu hết thời gian của mình,
đến với một miếng da cừu quấn quanh mình. Ồ, chao ôi! Và rồi
kết tội những người đàn bà! Tôi chưa bao giờ thấy một việc như
vậy. Quý vị đừng…đừng—đừng—quý vị đừng làm bất cứ điều gì
với ông ấy, chút nào! Đừng hợp tác!”

268 Ồ, hội mục sư truyền đạo đã họp lại với nhau, anh em biết
đấy, nói, “Đừng—tất cả anh em đừng có điều gì để…Hãy ngoảnh
mặt với ông ta, cuối cùng ông ta sẽ…ông ta sẽ lo lắng không biết
làm gì. Hãy để ông ta—hãy để ông ta nói oang oang với những
người giỏi nhất của riêng ông. Chỉ thế thôi, hãy đểmặc ông ta.”

269 Nhưng ông lão Ê-li, bước đi ngay thật với Đức Chúa Trời,
(Chà, chao ôi.) ở lại ngay với Lời. Họ sẽ có buổi nhóm nhỏ ở dưới
đó, và ông nhìn qua cử toạ, nói, “Tất cả các người những Giê-
sa-bên!”

270 “Ồ, thật bạo gan! Tôi sẽ không bao giờ đi nghe ông đó nói lần
nữa! Không, thưa quý vị, tôi sẽ không đi lần nào!”

271 Điều đó không ngăn cản được ông, ông ở lại ngay ở đó đúng
như vậy. Khi ông mất hội thánh của mình, khi ông mất của
mình…tất cả các giáo phái quay sang chống lại ông, đó là lúc
(khi ông đã trở nên yếu đuối) ông nói, “Chỉ còn lại một mình tôi,
và họ đang tìm kiếm giết tôi.” Nói, “Họ sẽ bắn tôi nếu người ta
sẽ chấp nhận điều đó.” Ừ-m. Hiểu không? “Nhưng tôi…Họ đang
tìm kiếm cất mạng sống tôi. Và tôi chỉ còn lại một mình, Chúa ôi,
tôi có thể làm gì?”

272 Đó là lúc, khi ông yếu đuối (tuy nhiên đang chịu đựng đúng,
xưngnhận sự yếuđuối vàmọi điều khác củamình), thì Đức Chúa
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Trời phán, “Hãy đi lên trên núi, Ta sẽ ban cho ngươi một sứ điệp
mới. Ta sẽ gởi chongươimột sứđiệpmới bây giờ. Ta đãbảongươi
rồi, ‘Hãy đi lên án những điều này,’ giờ đây Ta sẽ sai ngươi trở lại
với điều gì đó để chứng minh Nó đúng.” Phán, “Hỡi Ê-li, ngươi
đã làmmột việc tốt. Ngươi đã nói với họ về Đệ nhất Phu nhân, và
hết thảy điều đó, và họ đã làm thế nào. Ngươi đã lên án A-háp và
hết thảy thứ hiện đại và tất cả những giáo hội hiện đại của nó, và
chúng ta đã nói với họ những thầy giảng họ thuộc về đâu. Ngươi
là một tấm gương. Ngươi đã đứng đó không có sự giúp đỡ nào,
bất cứ tổ chức nào, không có bất cứ cái gì đằng sau ngươi, nhưng
ngươi đã ở lại với Lời Ta. Bây giờ Ta sẽ ban cho ngươi điều gì đó.
Hãy đi xuống đó và nói với người đạo đức giả kia, ‘CHÚA PHÁN
NHƯ VẬY! Sẽ không có ngay cả một giọt sương từ Trời rơi xuống
cho đến khi ta gọi nó.’” Chao ôi! Chao ôi! Đem ông lên trên đỉnh
núi để chỉ cho ông thấy điều gì đó!
273 Ồ, tôi có thể thấy ông sáng hôm đó, đang đến, đang bước
xuống con đường Sa-ma-ri đó. Ông chẳng có gì lắm để nhìn, chắc
chắn, cái đầu hói đó láng bóng dưới mặt trời, tóc bạc và râu quai
nón lòa xòa xung quanh mặt ông, quấn một miếng da cừu. Kinh
Thánh nói ông là người “đầy râu tóc,” tóc bao phủ khắpmặt ông,
tôi hình dung ông là một người nhếch nhác để nhìn vào; cây gậy
nhỏ cũkỹđó trong tay ông, với đôimắt già nuanhỏbénhìn thẳng
lên trời, đang bước đi xuống trên đường. Và anh em…ông…Tôi
đoán ông hành động giống như người mười sáu tuổi khi ông đã
gần tám mươi. Ông đang đến đây, đi xuống đường, thẳng ngay
đến Sa-ma-ri. Hỡi anh em, ông đã làmđiềumạnhmẽ lúc đó trong
sự yếu đuối của mình, “Sức mạnh của Ta thì đủ. Đừng lo lắng về
những tổ chức đó, hỡi Ê-li. Đừng lo lắng về họ, sức mạnh của Ta
là hết thảy những gì ngươi cần.”
274 Tôi nhớ một lần đang đứng bên cạnh một đền thờ lớn, và tôi
nói, “Lạy Chúa, con ghét chohọđếnvănphòng của—của con.”

Ngài phán, “Ta là Phần của ngươi.” Hiểu không? “Ta là Phần
của ngươi.”
275 “Trong—trong sự yếu đuối thế thì Ta—Ta là…Sức mạnh của
Ta thì mạnh mẽ. Ý chỉ trọn vẹn của Ta có thể được thực hiện
(Phao-lô, hay Ê-li, bất kể ngươi là ai) khi ngươi đi ra khỏi đường
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đó.” Hiểu không? “Trong sự yếu đuối ngươi, thì Ta được làm
mạnh mẽ. Ta là Đấng ấy! Ta là Đấng Mạnh Sức mà đến trong
và làm đầy dẫy.”
276 Tôi có thể thấy ông đang bước trên đường xuống xứ Sa-ma-
ri đó, đôi mắt già nhỏ bé đang nhìn như thế, chàng trai, hầu
như nhìn ông cười nửamiệng. Thưa anh em, ông bước ngay đến
trướcmặt A-háp. Ông không hề nói cà lăm, ông không hề nói lắp.
Không, không! Đang đập dưới bộ ngực gầy nhom già nua nhỏ bé
đó là một trái tim có Đức Thánh Linh đang sống trong đó. Vâng,
thật vậy! Bước xuống con đường đó, bước thẳng đến trước mặt
A-háp, và nói, “Sẽ không có thậm chí giọt sương rơi xuống nếu
ta không gọi nó.”
277 Ông bước chầm chậm và, quay lại, ông đi trở về trong đồng
vắng. Nói, “Đó là một việc tốt, Ê-li. Hãy đến đây, Ta đã ra lệnh
cho hết thảy chim quạ nuôi ngươi ăn lúc này, và rồi…và hãy ngồi
xuống đây nghỉ ngơimột chút.” Ồ, chao ôi!
278 Khi ông yếu đuối, ấy là lúc ông mạnh mẽ. Vâng, thưa quý vị.
Ông đóng bầu trời lại để nó sẽ không mưa. Đó là khi ông trở nên
mạnh mẽ, khi ông đã mất giáo hội của mình, mất mọi thứ ông
đã có, mọi thứ khác. Nhưng ông đã ở lại với Lời Đức Chúa Trời,
thì ông có quyền năng để đóng cửa bầu trời.
279 Khi Gia-cốpmất tất cả sứcmạnh củamình, thì Đức Chúa Trời
ban cho ông quyềnnăng để trở nênhoàng tử. Hiểu không?
280 Khi Phao-lô mất sự học vấn của mình và hết thảy thần học
của ông, thì Đức Chúa Trời khiến ông trở nên một nhà truyền
giáo cho các dân Ngoại.
281 Khi Môi-se mất hết tất cả khả năng của mình và trở nên yếu
đuối, Đức Chúa Trời đã làm cho ông đầy quyền năng và sai ông
xuống xứ Ê-díp tô trong năng quyền của Thánh Linh, lúc tám
mươi tuổi; râu tóc lòa xòa, vợ ông ngồi trên một con la và một
con trẻ ở bên hông nàng, và một cây gậy trong tay ông, đi xuống
và chinh phục xứ Ê-díp-tô. Đúng thế. Hiểu không? Không có một
đạo binh đằng sau ông, giống như ông muốn đi, nhưng trong
năng quyền của Thánh Linh. A-men!

Khi anh emyếu đuối ấy là lúc anh emmạnhmẽ.
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282 Chỉ bước xuống đường đó, ông không nói lắp, ông không
trượt ngã, ông không là gì cả, bước ngay đến trước mặt A-háp,
và nói, “Tôi đã có Lời của Chúa.”

Ông ta nói, “Ngươi là kẻ gây rối loạn Y-sơ-ra-ên.”
283 Ông ta nói, “Ngươi là kẻ đang gây rối loạn Y-sơ-ra-ên.” Vâng,
thưa quý vị. Ồ, thưa anh em! Vâng, thưa quý vị. “Hãy mang
những thầy tế lễ trí thức của các ngươi lên đây, và chúng ta hãy
xem ai là Đức Chúa Trời.” Thế đấy. “Hãy lên Núi Cạc-mên, hãy để
Đức Chúa Trời mà đã đáp lời tại lễ Ngũ Tuần đáp lời lại lần nữa.
Chúng ta hãy xem Đức Chúa Trời vẫn là Đức Chúa Trời không,
Chúa Jêsus hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay
đổi không.” Ông đi lên núi, ông đã có Sứ điệp. Vâng. Ông đã trở
nên thật yếu đuối trước đó, mặc dầu, ông đã mất mọi sự trước
khi ông làm điều đó. Ông phải trở nên yếu đuối trước khi ông có
thể được mạnh mẽ.
284 Chính sự đơn giản của Phúc âm làm nhiều người nghi ngờ.
Họ cố gắng làm cho Nó trở nên một cái gì khác trí thức vĩ đại,
trong khi nó thì đơn sơ. Nhưng Đức Chúa Trời đã lấy chính công
cụ khiêm nhường và yếu đuối và sự đơn sơ, để làm các công việc
củaNgài. Đó là công cụ duynhất trong tayĐức Chúa Trời.
285 Giăng Báp-tít, Sứ điệp của ông, người dọn đường của Đấng
Christ, Nó quá đơn giản đến nỗimọi người không hiểu được. Hãy
lắng nghe chỉmột phút thôi. (Tôi hi vọng tôi sẽ không giữ anh chị
em lại quá lâu, anh chị em đang đứng quanh những bức tường,
đấy.) Nhìn xem!Giăng, khi…Tất cả những vị tiên tri đã làmchứng
về sự đến của Đấng Mê-si. Một trong số họ đã nói rằng “Núi sẽ
nhảy nhót giống như những chiên đực nhỏ.” Những người khác
nói, “Lá cây sẽ vỗ tay vui mừng.” Một người nói, “Mọi nơi sủng
thấp sẽ được cao lên, và những nơi cao sẽ bị hạ xuống.” Ồ, chao
ôi! Một ngày tuyệt vời làm sao!
286 Anh em có hình dung Trường của các Tiên tri và quan điểm
trí thức về điều đó không? Ồ, chao ôi, họ đã có mọi vật rất kinh
điển! Nhưng khi điều đó đã xảy ra, từ ngoài đồng vắng đi vào
một thầy giảng già nua chưa bao giờ đến trường một ngày trong
đời, có lẽ ngữ pháp của ông rất nghèo nàn. Cha ông là một thầy
tế lễ, nhưng Đức Chúa Trời đã lấy ông ra từ nơi đó. (Chúng ta đã
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biết điều đó trong bài học trường Chúa nhật vừa rồi.) Sẽ không
để ông bị lẫn lộn với những giáo phái của họ, và mang ông vào
đồng vắng để chính Ngài huấn luyện ông. Đó là loại—đó là loại
người sẽ ở lại với Lời Đức Chúa Trời.

287 Ở trong đồng vắng ra, khoảng ba mươi tuổi; tôi tưởng tượng
một bộ râu đen lòa xòa khắp mặt ông, xù lên; mảnh da cừu to
cũ kỹ quấn quanh ông; đứng trong bùn, quì gối ngước lên; nói,
“Ta là người mà đã được tiên tri Ê-sai nói đến.” Và một số trong
các giáo phái xuất hiện; ông nói, “Đừng tự nói trong chính các
ngươi, ‘Chúng ta có cái này và cái kia,’ Đức Chúa Trời có thể khiến
những hòn đá này sanh ra con cái cho Áp-ra-ham!” Ồ, chao ôi!
Tại sao? Ông đã có CHÚA PHÁN NHƯ VẬY! Ông đã có Sứ điệp.
Đức Chúa Trời nói trước ông sẽ đến. Và lý do…Nó đến quá đơn
giản như vậy, Nó vượt quá sự hiểu biết của họ.

288 Khi Chúa Jêsus đến, Ngài phán, “Các ngươi đi ra để xem điều
chi, một người diễn thuyết trí thức mà có thể được thay đổi từ
Giám Lý thành Báp-tít, và từ Báp-tít thành một người Trưởng
Lão, từ người Trưởng Lão thành người Ngũ Tuần, và một người
Ngũ Tuần thànhmột điều gì khác phải không? Các ngươi đi ra để
xem cây sậy bị gió rung chăng? Không phải Giăng!” Phán, “Thế
thì các ngươi đi ra có phải xem người mặc áo tốt đẹp chăng?”
Ngài phán, “Họ ở trong đền vua, loạimục sư truyền đạo đó.” Ngài
phán, “Các ngươi đi ra để xem chi,một đấng tiên tri chăng?”Ngài
phán, “Còn hơnmột đấng tiên tri nữa!”

289 Giăng còn hơnmột đấng tiên tri nữa. Và, hãy xem, ông khiêm
nhường nhất trong tất cả họ. Nhưng ông còn hơn cả đấng tiên tri.
Anh em biết Giăng là gì không? Ông là sứ giả của giao ước. Chắc
chắn, là ông. Ông đã vượt xa một đấng tiên tri. Một đấng tiên tri
là người trông thấy các sự việc. Giăng, cũng đã thấy, nhưng ông
còn vượt xa hơn điều đó. Ông là một sứ giả của giao ước. Ngài
phán, “Đúng thế, đây là người đã được nói đến, ‘Ta sẽ sai sứ giả
Ta đến trước mặt Ngươi.’” Đó là người ấy, ông là sứ giả của giao
ước. Chắc chắn. Trong cách đến đơn sơ của ông, nó thật sự đã
làmmùmắt người trí thức.
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290 Bây giờ chúng ta phải kết thúc ngay, khoảng vài phút nữa, có
một vài điều tôi muốn nói ở đây, một số câu Kinh Thánh và một
số ghi chú.
291 Còn về người đàn bà góa với một nắm bột thì thế nào? Bà đã
biết sự yếu đuối của mình, chính bà có thể chết đói. Bà không có
thức ăn. Bà không thể đi nơi nào khác và mượn một ít thức ăn,
không ai khác có gì cả. Nhưng bà đến một chỗ, một người tin vĩ
đại, chồng bà đã là một người vĩ đại của Đức Chúa Trời. Và bà là
một góa phụ, vớimột đứa con. Và bà chỉ cònmột nắmbột, nhưng
nó đủ, đó là tất cả những gì bà cần; được dâng trong tay của Đức
Chúa Trời, bà đã sống dựa vào điều đó trong ba năm rưỡi, dựa
vàomột nắm bột. Bà đã trở nên yếu đuối.
292 Sáng hômđóbà đi ra lượmhai que củi, và bẻ chúng rồi nhóm
chúng lại với nhau. Đấy, hai khúc củi là hình Thập tự giá. Hiểu
không? Bẻ ra…Bà nói, “Tôi sẽ lấy hai khúc củi nầy.” Bà đã không
hề nói, “Tôi sẽ lấy một ôm đầy củi,” bấy giờ, chỉ lấy hai khúc củi.
Đúng thế. Thấy biểu tượng không?
293 Và, vâng, cách cổ xưa…Cách để nhen lửa lúc bấy giờ, là lấy
những khúc củi và đặt chéo nhau, đốt chúng ngay ở giữa. Khi tôi
đi cắm trại, tôi…trong những núi ban đêm, để giữ cho khỏi lạnh,
tôi đặt một khúc củi cách này và một khúc củi cách khác, và vào
ban đêm chỉ giữ cho nó cháy đến cùng, và nó cháy lên như thế
khi bạn đặt ra, đấy, ngay qua hình thập tự đó.
294 “Tôi thì có hai khúc củi. Tôi sẽ làm bánh, dọn bữa ăn này,
một nắmnhỏ bột này, và làmmột cái bánh cho tôi và con trai tôi.
Chúng tôi ăn nó và chết.” Bà thật sự yếu đuối, phải không? Bà đã
nói…Và bà quay lại và bắt đầu bước lui. Ồ, buổi sáng nóng nực
đó! Ồ, đã quá lâu rồi mà chẳng có gì cả. Mọi thứ…Không có nước,
và dân chúng đang kêu la, người ta sắp chết, khắp nơi; không có
nơi nào để mượn, không có gì để làm. Bà đã cùng đường. Bà đã
ở trong sự yếu đuối của mình. Bà nói, “Tôi sẽ nấu dọn cho tôi và
con trai tôi, và rồi chúng tôi sẽ ăn và chết.” Vì thế bà quay lại và
bà nói…
295 “Chờ một chút!” Bà quay lại. Và gương mặt nhăn nheo già
nua đó đang chống gậy bước qua cổng dưới đó, nói, “Hãy đi làm
cho ta một cái bánh nhỏ trước, và đem ra cho ta.” Ồ! “Cũng hãy
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mang cho ta ít nước trong tay ngươi, và một miếng bánh, vì,
CHÚA PHÁN NHƯ VẬY!” Ồ, chao ôi, người đàn bà đó đã làm điều
ấy. Ồ, chao ôi! Một chút đó bà đã có, đấy, bà dâng nó lên cho Đức
Chúa Trời. Điều đó đã đủ nuôi bà trong suốt những ngày còn lại.
Đúng thế. Đấy, khi bà yếu đuối ấy là lúc bàmạnhmẽ.
296 Một người chỉ có một ít dầu trong bình. Và bà không có gì cả,
hai con trai bà sẽ bị bán cho người bảo lãnh. Bà không có gì khác
ngoài cái bình nhỏ có một chút dầu này. Không có gì nhiều, bà
đã cùng đường.

Ê-li nói với bà, nói, “Ngươi có vật gì trong nhà?”

Thưa, “Chỉ một ít dầu trong bình.”

Nói, “Hãy đi tới hàng xóm của ngươi, hãy mượn chúng
nhiều.”
297 Ở đó, nhìn xem, sẵn sàng cho phép lạ xảy ra. Hử? Hãy sẵn
sàng! Đa-vít đã nghe âm thanh đó trong những bụi dâu. Ê-li đã
thấy một đámmây chỉ cỡ bằng một bàn tay, nói, “Tôi nghe tiếng
mưa lớn.” Giá nhưĐức ChúaTrời có thể chỉ lấy những bình trống
không nào đó! Đúng thế.

Ông nói, “Hãy đổ đầy làm cho chúng đầynhà.” A-men!
298 Thấy những gì Đức Chúa Trời muốn không? Đức Chúa Trời
đã phải có những bình trống không. Hãy lắng nghe! Chúng ta đã
có quá nhiều giáo lý, quá nhiều việc làm vô lý của giáo hội, đến
nỗi chúng ta ở dưới đáy thùng. Chỉ còn lại một điều duy nhất,
quay lại với Đức Chúa Trời và Lời Ngài. Và nếu như anh em sẽ
làm điều đó, trở nên những cái bình trống không nào đó. Lấy hết
thảy Giám Lý ra khỏi chúng, lấy hết Ngũ Tuần ra khỏi chúng, và
lấy hết Báp-tít ra khỏi chúng, và chỉ để hết thảy họ là những cái
bình trống không, và đặt chúng vào trong nhà. Và rồi lấy từ Bình
nầy và bắt đầu đổ vào, a-men, thật sự bắt đầu đổ vào.
299 Bà đã có đủ dầu dùng cho mình và các con bà, và mọi thứ
khác, và trả hết nợ. Tại sao? Tại sao? Chỉ một ít những gì bà có,
đã đem dâng hiến cho Đức Chúa Trời, và làm theo lời của đấng
tiên tri này, bà đi ra ngay.
300 Đức Chúa Trời, ban cho chúng ta vị tiên tri sẽ lấy Lời Đức
Chúa Trời, mà sẽ không lấy điều gì khác nào đó, nhưng chỉ lấy
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những bình trống không. Nếu như Đức Chúa Trời chỉ có thể lấy
những bình trống không, và rồi lấy Lời của Đức Chúa Trời và đổ
Nó vào trong người đó.
301 Không phải người nào đó nói, “Ồ, tôi rung động khi tôi tiếp
nhậnNó. Tôi đã nói tiếng lạ khi tôi tiếp nhậnNó. Tôi đã nhảymúa
trong ThánhLinh.”Hãy quênđiều đó đi, đấy, hãy quênnóđi!
302 Cứ ở lại đó cho đến khi Nó đến, chỉ thế thôi, cho tới khi bình
thì đầy. Chính là điều đó. Đó là cách anh em làm nó. Vâng, thưa
quý vị, sự đơn sơ của Nó! “Các bình đã được đổ đầy,” thật chúng
ta có thể ở lại trên điều đó!
303 Chính nhữngmôn đồ, tất cả sự xáo động ngày nọ, Chúa Jêsus
phán với họ, phán, “Có năm ngàn người ở đây,” và nói, “họ đang
xỉu, họ đang đói gần chết.” Ồ, tôi có thể lưu lại trên điều đó một
giờ nữa. “Năm ngàn người, đang đói,” có một trăm tỉ người đang
chết đói!

Nói, “Hãy bảo họ đi về.”

Phán, “Không cần phải làm như thế.” Phán, “Các ngươi cho
họ ăn.”
304 Ồ, chao ôi! Tôi có thể hình dung ra sự tập trung mọi thứ họ
có thể tìm thấy, và anh em biết khi họ lấy hết thảy (mọi thứ)
tập trung lại đó…Xin lỗi sự diễn tả, “dồn lại.” Nhưng họ đã có
mọi thứ, họ nói, “Bây giờ, ở đây, chúng ta đã đi qua toàn bộ cái
trại. Chúng ta không có lấy một xu, vì thế chúng ta không thể có
chiến dịch.” Anh em hiểu không? “Vì thế chúng ta có mọi thứ ở
đây, nhưng điều duy nhất chúng ta có thể thấy là chỉ có năm cái
bánh nhỏ và hai con cá nhỏ của một cậu bé còi cọc” giống như
Đa-vít, đi ra từ đồng vắng ở đằng kia. “Đó là tất cả những gì chúng
ta có được. Đó là hết thảy những gì chúng ta có thể kiếm được.
Chúng ta đã vắt hết óc ra tìm rồi. Chúng ta không thể tìm thấy cái
gì khác, Giăng ạ.” Phi-e-rơ nói, “Đó là tất cả những gì chúng ta có
thể làm. Đó là hết thảy những gì chúng ta có thể làm. Chúng ta
đã nghĩ hết cách rồi. Đó là thứ thực phẩm duy nhất trong hàng
thức ănmà chúng ta đã kiếm được.”
305 Thế đấy, tôi chỉ có thể lấy một câu Kinh Thánh quen thuộc,
Công vụ 2:38, và đó là tất cả những gì chúng ta cần, chỉ vâng theo
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Đó. Anh em không phải học những thần học viện, tất cả về điều
này, điều kia, điều nọ, chỉ lấy điều Đó. Vâng, chỉ—chỉ lấy điều Đó,
đó là tất cả những gì anh em cần, “Hãy hối cải, ai nấy trong anh
em, và chịu báp tem nhơn Danh Chúa Jêsus Christ để được tha
tội mình, và anh em sẽ được đổ đầy Dầu.” Hiểu không? Chỉ làm
cho mình trống không, sẵn sàng cho Điều đó, đó là tất cả những
gì anh emcần. Chỉ đểmột giọt vào nó, rồi xemnó làmđầy.

306 Anh em biết, hầu như không khó để nhỏ một giọt vào trong
mỗi bình đó. Có lẽ ông lấy ngón tay mình, giống như thế này, chỉ
nhỏ nó vào trong mỗi bình như thế; nhìn lại và nó đã đầy. Chỉ
nhỏ nó ra, đấy, đó là tất cả những gì ông cần, bởi vì nó là dầu
được chúc phước.

307 Đừng lấy kinh nghiệm thần học viện nào đó. Hãy lấy Lời Đức
Chúa Trời và nhỏ Nó vào đó, thấy nó sẽ đầy.

308 Ông nói, “Ồ, chúng ta phải làm loại giọt gì? Có lẽ chúng ta có
thể lấy điều gì đó ra từ Thi thiên.”

309 Anh em nhận lấy những gì tôi đã nói với anh em, “Hãy hối
cải, và nhơn Danh Chúa Jêsus Christ chịu phép báp-têm để được
tha tội, và anh em sẽ được đổ đầy từ Giọt đó.” Chỉ nhỏ giọt ấy
trong đó, và anh em sẽ được đổ đầy từ Giọt đó. Đó là Giọt mà
Phi-e-rơ đã dùng vào Ngày lễ Ngũ Tuần. Đó là Giọt mà Phao-lô
đã dùng. Đó là Giọt mà hết thảy các môn đồ đã dùng. Phần còn
lại của nó sẽ được thêm vào, anh em chỉ nhận lấy Giọt đó và đi
theo qua đó, và phần còn lại của nó sẽ ổn thoả.

310 Trở nên yếu đuối! Trở nên trống không! Làm trống rỗng hết
thảy, và rồi từ đó nó sẽ cứ nhỏ vào, và Đức Chúa Trời sẽ làm
phần còn lại của sự nhỏ giọt. Anh em chỉ làm điều đó. Anh em
quì gối xuống và nhận lấy điều đó với tất cả tấm lòng mình. Hãy
nhỏ vào lòng bạn ngay bây giờ và nói, “Đức Chúa Trời ôi, con tin
Nó, với cả tấm lòng con!” Đức Chúa Trời sẽ lo liệu phần còn lại
của những giọt đó, nó sẽ được làm cho đầy dẫy, “Ngươi sẽ được
nhận-…đầy dẫy với Đức Thánh Linh.”

311 Lúc bấy giờ họ có năm cái bánh nhỏ và hai con cá. Vậy họ
sẽ làm gì? Vì thế họ đến gần và nói, “Đây là tất cả những gì mà
chúng tôi có thể tập trung lại. Chúng tôi đã nghĩ hết cách. Chúng
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tôi không thể tìm thấy miếng bánh nào khác ở đâu nữa, không
có người nào nữa. Và cậu bé này, có lẽ đang đóng vai…cậu bé
chơi trốn học, đã đi học buổi sáng nay, và bỏ học và đi xuống
đây câu cá. Và chúng tôi bắt được nó dưới đây trên một nhánh
sông, nó đến để nghe. Và, ở đó, nó có năm cái bánh.” Cảm tạ Đức
Chúa Trời vì cậu bé đó! Vâng, thưa quý vị. Nói, “Chúng tôi…điều
duy nhất chúng tôi có thể tìm trong đời là giọt nhỏ xíu này ở
đây.” Nói…

312 Chúa Jêsus phán, “Điều đó đủ rồi. Hãy mang chúng lại đây.”
Hiểu không? “Hãy mang nó lại đây, để Ta dùng nó. Hãy để Ta có
giọt nhỏ đó, Ta sẽ lo liệu phần còn lại của nó. Bây giờ, các ngươi
chỉ giữ việc phânphát ra khi Ta ban cho các ngươi từ giọt nầy.”

313 Và mỗi người trong anh em nhận giọt của Công vụ 2:38 sáng
nay, vào trong lòng anh em, và chỉ lấy từ đó và nhìn xemNgài bắt
đầu bẻ Bánh Sự Sống cho anh em. Anh emhãy ăn năn, chịu phép
báp-têm nhơn Danh Chúa Jêsus Christ cho được tha tội mình, và
rồi thấy Đức Thánh Linh nhỏ giọt vào không, cứ tiếp tục nhỏ vào
người này và nhỏ giọt vào người kia, nhỏ vào ở đây và nhỏ vào ở
đó, và đang nhỏ giọt ở đó, và sẽ cómột sự đầy dẫy của Đức Thánh
Linh! Đúng!

314 Anh emkhông phải đi học ở những trường thần học. Anh em
không phải thôngminh. Điều duy nhất anh em phải làm là nhận
biết mình không là gì cả. Hãy để Đức Chúa Trời nắm giữ anh em,
Ngài sẽ chăm sóc phần còn lại của nó.

315 Tốt lắm, khi đó Tiếng ấy phán, “Hãy mang chúng đến đây.”
Đó là những gì Đức Chúa Trời cần sáng nay, hãymang đống bình
trống không đến cho Ngài. Ngài sẽ lo liệu phần còn lại của nó.
Vâng, thưa quý vị.

316 Người mù Ba-ti-mê đang ngồi bên cổng, rách rưới, lạnh lẽo,
ồ, khoảnh khắc yếu đuối nhất của ông, thì ông nghe một Tiếng,
nói, “Hãy mang ông ta đến đây.” Đúng thế, nó, lúc nào đó, chính
là thời điểm yếu đuối nhất của bạn.

317 Đó là Ma-ri ở mộ, tấm lòng tan vỡ, Con Trẻ của bà, Con Trai
của bà đã bị giết chết, mọi sự, mọi hi vọng đã tan biến. Và bà đi
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đến xức xác Ngài, và thậm chí thân thể Ngài không ở đó nữa. Và
bànghemột Tiếng phán, “Hỡi đànbà kia, cớ saongươi khóc?”
318 Bànói, “Người ta đãmangxác Chúa tôi đi. Và tôi…”Một người
nhỏ bé đáng thương, là Con của bà đã bị đặt trong tình trạng ô
nhục; đã lột trần Ngài và treo Ngài lên trên Thập tự giá, và hành
hạ Ngài và đóng đinh Ngài trên đó, sau khi Ngài đã tuyên bố là
Đấng Mê-si, sau khi bà đã biết rằng Đức Thánh Linh phủ bóng
trên bà và mang đến Con Trẻ này. Chính là Con của Đức Chúa
Trời. Bà đã thấy các công việc của Ngài, vàmọi việc, và thấy ngay
vào lúc yếu đuối nhất…
319 Và ở đó Chúa Jêsus đã phải chịu đựng sự chống trả kẻ ác,
đứng chống lại những tổ chức kia, đã đứng chống trả những
người Pha-ri-si kia; và trở nên yếu đuối và chính Ngài qui phục
cho đến chết, và đã chết nhưmột tội nhân trên Thập tự giá,mang
lấy tội lỗi của chúng ta. Chính Thi thiên, chính những vị tiên tri
mà họ tin vào, đã nêu ra (hàng trăm năm trước) chính những
Lời mà Ngài đã phán trên Đồi Sọ, và họ đã không thấy điều đó.
Giáo hội lớn của họ-…
320 “Đức Chúa Trời tôi ôi,” Đa-vít đã nói, “Đức Chúa Trời tôi
ôi, sao Ngài lìa bỏ tôi?” Thi Thiên 22, “Tất cả các xương của
tôi, chúng nhìn chằm chằm vào tôi, không một cái nào trong
chúng bị gãy. Họ lắc đầumà rằng, ‘Người đã tin cậy vào những…
Người—Người đã cứunhững kẻ khác, ChínhNgười lại không cứu
đượcNgười.’” Và hết thảy những điềumà các đấng tiên tri đã nói,
đã đúng ở đó! Và Chúa Jêsus, sắp chết, nắm giữ Lời đó, phó thác
chính Ngài. Đức Chúa Trời, Em-ma-nu-ên, trở nên quá yếu đuối
đếnnỗiNgài phục tùng chínhNgài cho đến chết, và bị chôn trong
mồmả, và linh hồn Ngài đã xuống địa ngục. Sự yếu đuối! Nhưng
ra ngoài sự đầu phục hoàn toàn đó…đã đến vào buổi sáng Phục
sinh ấy, kết thúc con đường củaNó từ nơi thấp nhất.
321 Ngài là Đấng Tối Cao, và trở nên người thấp nhất. Ngài đến
với nhữngngười tầm thườngnhất, đi vào thànhphốhènhạnhất.
Và người lùn nhất trong thành phố phải nhìn xuống Ngài. Từ đó
đi đến cái chết, và từ cái chết đi đếnmộđịa, và từmộđịa đi xuống
âmphủ; đến chỗ thấp nhất có thể có được, đến chỗ địa ngục thấp
nhấtmà có thể nghĩ tới, Ngài đã đi đến đó.
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322 Nhưng rồi, từ đó, Đức Chúa Trời bắt đầu khiến Ngài sống lại.
Qua Ba-ra-đi, từ đó đến—đến mồ mả, và từ mồ mả đến sự Vinh
hiển, và quá Cao đến nỗi Ngài phải nhìn xuống để thấy Thiên
đàng. Tôn lên các ngôi củaNgài trên Thiên đàng!

323 Người mẹ nhỏ có tấm lòng tan vỡ đó, không biết điều này,
đang đứng đó, “Họ đãmang Chúa tôi đi, và tôi không biết ở đâu.”
Bà đã…đó chính là lúc bà yếu đuối nhất. Chúa của—của bà đã
chết. Họ đã đóng đinh Ngài trên cây thập tự, tuy nhiên Ngài để
điều này…đóng đinh Ngài trên cây thập tự trong sự xấu hổ của
việc treo Ngài lên đó bị trần truồng trước mặt những người kia;
và đã đâmmột bên hông Ngài, và máu đổ ra, và nghe tiếng Ngài
kêu khóc trên Thập tự giá, và thấy trái đất rung chuyển, và cả
bầu trời nhận thức Ngài đã chết. Đem Ngài xuống, thân thể đã
cứng lạnh, rồi đặt Ngài vào trongmộ. Bà nghĩ, “Sự tôn trọng cuối
cùng tôi có thể làm được cho Con yêu quí của tôi là đến và xức
xác cho Người, mà bây giờ người ta đã mang Người đi mất.” Và
bà đứng đó khóc, bà mẹ nhỏ bé ấy đang đứng đó khóc, nức nở.
Ôi, khoảnh khắc yếu đuối nhất!

“Hỡi đàn bà kia, sao ngươi khóc?” là Tiếng đằng sau bà.

324 Bà nghĩ đó là người canh giữ ở nghĩa địa, bà nói, “Ồ, họ đã
mang Ngài đi…” Thậm chí bà không thể quay lại, bà đã quá yếu
đuối. Bà nói, “Tôi đã lên đó lúc ấy suốt ba ngày đêm này. Tôi đã
đứng nhìn và xem sự khổ hình, tôi đã nhìn Người Yêu dấu của
chính tôi mà tôi biết là Con Đức Chúa Trời. Tôi biết Ngài là vậy!
Và tuy nhiên người ta…” (Nhìn hướng khác, và Ngài ở phía sau.)
“Và họ đãmangNgài đi và họ đã đóng đinhNgài trên cây thập tự.
Tôi đã thấyNgài sống lại từmồmả. Tôi đã thấyNgài làmhết phép
lạ này đến phép lạ khác. Và tôi biết Đức Thánh Linh…Đức Chúa
Trời biết tấm lòng tôi, tôi vô tội về bất cứ điều gì, và Đức Thánh
Linh ban cho tôi Con Trẻ đó mà tôi chưa biết một người nam.
Thật tôi biết rằng điều đó là thật! Và tôi đã chứng kiến Ngài bị sỉ
nhục và…lột áo quần của Ngài ra khỏi Ngài, và treo Ngài lên trên
đó và đánh đập Ngài. Ngài đã chết cái chết kinh khủng nhất. Tôi
yêu thương Ngài, tôi không quan tâm những gì đã làm với Ngài.
Tôi vẫnmuốn chônNgài, tôimuốn—tôimuốn chôn cất Ngài theo
đúng lệ, và họ đã mang Ngài đi. Tôi đã ở đó ngày này qua ngày
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khác, lòng tôi tan vỡ. Tôi thật sự đang chịu đựng trong hoàn cảnh
này. Tôi không biết người ta đã làm gì với Chúa tôi.”

325 Ngài phán, “Hỡi Ma-ri.” Và lúc đó bà mạnh mẽ. A-men! “Hãy
đi bảo cho các môn đồ của Ta rằng Ta sẽ gặp họ trong xứ Ga-li-
lê.” Ồ, chao ôi!

326 Trong sự yếu đuối thì chúng ta được làm cho mạnh mẽ. Khi
anh chị emyếuđuối, ấy là lúc anh chị em trở nênmạnhmẽ.

327 Phi-e-rơ, sau đó ông đã ra đó đánh cá, ông đã…công việc của
ông là đánh cá. Tôi hầu như thích công việc của ông. Và vì vậy,
ông trở về đó đánh cá, với tất cả sự nản lòng, biết rằng ông đã
chối Đấng Christ. Ồ, chao ôi! Nghe Đấng Tiên Tri đứng đó và bảo
ông, “Hỡi Phi-e-rơ, ngươi nói ngươi yêu Ta chăng?”

328 Ông đáp, “Ôi lạy Chúa, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa.” Ông nói,
“Tôi yêu Ngài. Tôi sẵn sàng chết cho Ngài.”

329 Ngài phán, “Hỡi Phi-e-rơ, ngươi nghĩ ngươi muốn nói điều
đó, nhưng ngươi sẽ chối Ta ba lần trước khi…Ngươi sẽ chối Ta
ba lần trước khi gà gáy. Hãy xem, ngươi sẽ chối Ta ba lần trước
khi gà gáy.”

330 Và rồi thấy điều đó ứng nghiệm, khi ông đã đứng đó và nói
“Tôi không biết Người. Không, tôi không biết gì về họ những
người Ngũ Tuần ở đó.”

331 Không phải là hết thì giờ giảng dạy, ấy chỉ là đồng hồ đeo
tay của tôi bị trục trặc. [Chuông báo thức trên đồng hồ đeo tay
của Anh Branham vang lên—Bt.] Hiểu không? Nói rằng, “Tôi—
tôi biết…” Tôi—tôi cho rằng bây giờ phải ngừng, nhưng tôi—tôi
không thể ngừng ngay lúc này, đấy, vì thế tôi phải làm xong điều
này ở đây chỉ một phút.

332 Ông nói, “Tôi—tôi—tôi—tôi biết tôi đã chối Ngài. Tôi đã chối
Ngài trước mặt Phi-lát. Tôi đã chối Ngài trước người đàn bà
tầm thường đó đến gần tôi, hỏi, ‘Ngươi chẳng phải là một trong
những người đó sao?’ ‘Không!’ Và thậm chí còn nguyền rủa!” Ồ,
ông ta có dáng vẻ dễ sợ. Nói, “Tôi—tôi—tôi…” Bà đã chối…Ông
đã chối Ngài. Và ông đã thấy Chúa Jêsus đứng và nhìn qua, lúc
đó là khi gà gáy, nhìn qua vào Phi-e-rơ. Ông đi ra ngoài. Ồ, ông
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đã làm chính mình thất vọng, ông nói, “Sao tôi còn sống nữa
làm gì?”
333 Và rồi, bên cạnh đó, ông nói, “Tôi nghĩ mình sẽ đi về và đánh
cá lại. Tôi không thể giảng nữa, vì vậy tôi sẽ chỉ đi về và bắt đầu
việc đánh cá.” Ông đã quăng lưới và chờ đợi suốt đêm dài, mà
chẳng bắt được một con cá nào. Và ông đã ở một tình trạng yếu
đuối, ông không có gì cả, nản lòng với chính mình, chấm dứt
những khả năng của ông.
334 Ồ, ông nghĩ mình là một người vĩ đại, chặt đứt lỗ tai con trai
thầy tế lễ thượng phẩm như thế. Ồ, ông nghĩ mình là một người
vĩ đại, anh em biết đấy, ông đã học biết điều gì đó. Nhưng ông
không biết gì cả! Ông phải quên đi tất cả về nó.
335 Và ông đã đi ra ngoài đó, nói, “À, tôi biết một điều, tôi là một
người đánh cá. Tôi vẫn có thể sống một cuộc đời, đánh cá.” Ông
quăng lưới suốt đêmmà chẳng được gì cả. Ồ, thật nản lòng! Mỗi
lần ông kéo nó lên, một cái lưới trống rỗng. Và ông đã quá nản
lòng! Ông đã ở vào thời điểm yếu đuối nhất, nói, “Tôi chỉ có thể
cảm thấy thật tốt khi nhảy khỏi thuyền này. Dù sao đi nữa, tôi
không xứng đáng gì cả.”

Ngài phán, “Hỡi các con, không có con cá nào hết sao?”
336 Nhìn vào bờ, và có một Người đứng đó. Ông nói, “Không,
chúng tôi đã làm việc cực nhọc suốt đêm và chẳng được gì. Tôi
đã nghĩ mình làmột người đánh cá.”

“Phải ngươi đó không, Si-môn?”
337 “Vâng. Ồ, tôi đã làm việc suốt đêm mà chẳng có được gì. Ồ,
tôi—tôi…Chúng tôi đã không đánhđược con cá nào ở đây.”

Ngài phán, “Vậy thì, hãy thả lưới phía bên kia.”
338 “Chúng tôi đã thả…Điều gì?” Rồi ông bắt-…Nói, “Phía bên kia
à? Chúng tôi đã làm điều đó!”

“Hãy thả lưới phía bên kia.”
339 Ông đã ném lưới ra, và ông kéo lên. Ông nói…Rồi ông trở nên
mạnh mẽ. Ồ, chao ôi! Ông chộp lấy cái áo choàng đánh cá cũ kỹ
của mình và quấn nó quanh người, rồi nói, “Hỡi anh em, đó là
Đấng Ấy!” Và ông vượt qua những người còn lại trong họ để vào
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bờ, trước khi họ có thể chèo thuyền thật nhanh hết sức, ông bơi
giỏi hơn họ, với chiếc áo choàng đánh cá quấn trên mình, đi vào
bờ. Tại sao? Khi đó ông mạnh mẽ. Khi ông mạnh mẽ ông không
thể làm gì, nhưng khi ông yếu đuối thì ông trở nên mạnh mẽ.
Vâng, thưa quý vị.
340 Ồ, kế hoạch của Đức Chúa Trời là lấy những chiếc bình con
người trống không và làm lay động thế giới với họ. (Bây giờ, chỉ
là một chút xíu và chúng ta sẽ đi tiếp.) Giống như vào lễ Ngũ
Tuần, tại lễ Ngũ Tuần, Ngài đã làm gì? Mất mười ngày để làm
hết thảy họ trở nên trống không. Nhưng hết thảy họ đang đứng
đó với những cái bình của họ lật lên, và Đức Chúa Trời đã lấy
chính Ngài để đổ đầy họ. Chỉ thế thôi! Họ đã làm rung chuyển
thế giới; đã đổ chính Ngài vào trong họ.
341 Đó là nhu cầu của ngày hômnay. Đó là những gì chúng ta cần
ngày hôm nay, là những bình trống không, vâng, thưa quý vị, để
Đức Chúa Trời có thể đổ đầy họ. Và anh em không thể nhận họ…
Tôi phải bỏ qua nhiều ở đây. Đức Chúa Trời không thể sử dụng
họ chừng nào họ đã được đầy rồi. Nếu anh em đã đầy sự huấn
luyện thần học, Đức Chúa Trời không thể sử dụng anh em. Đức
Chúa Trời phải có những bình trống không để Ngài có thể đổ
đầy chúng.
342 Bấy giờ, Ê-li đã khôngnói, “Hãy đimượnmột ít bình vàmượn
nhiều dầu, và chúng ta sẽ thấy chúng ta có thể bán được giá tốt
không, và ngươi hãy kiếm thêmmột ít nữa rồi ngươi có thể trả lại
cho hàng xóm như thế.” Ông nói, “Hãy chỉ đi kiếm những bình
trống không. Đó là tất cả ngươi cần.”
343 Đó là những gì đã xảy ra ở lễ Ngũ Tuần, họ đã có những bình
trống không để Đức Chúa Trời có thể đổ đầy họ. Hỡi anh em,
ngày nay cần phải có điều đó. Ngày nay; phải có được điều đó.
Chúng ta sẽ có điều đó hoặc là hư mất. Tôi sẽ kết thúc bây giờ,
hãy lắng nghe. Chúng ta phải có điều đó hoặc là hư mất. Vâng,
thưa quý vị.
344 Những cổ máy giáo hội to lớn mà chúng ta có, cổ máy giáo
hội to lớn chạy bằng than, nó đã cómột tiếng nổ thuộc linh trong
chúng. Anh Collins ở nơi nào đó ở đây, và Anh Hickerson. Tôi
nghĩ tay quay thì tệ. Điều gì đó không ổn. Người ta đã dùng một
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loại xăng dầu sai trật, tất cả nó đã bị bôi đen như than. Họ dùng
kinh nghiệm thần học thay vì Đức Thánh Linh.

345 Những cuộc phục hưng vĩ đại của xứ sở chúng ta, người vĩ
đại của chúng ta, những chiến dịch chữa lành của chúng ta, tất
cả đều thất bại. Chúng ta biết điều đó có. Hãy nhìn nhà truyền
bá giảng phúc âm cao quí của chúng ta, Billy Graham, băng qua
đất nước đi đi lại lại, đi đi lại lại, đi đi lại lại. Nó đã làm điều ích
gì? Oral Roberts, những chiến dịch chữa lành khắp mọi nơi, và
suốt thời gian đó nó đang nhận vào sự xấu xa hơn.

346 Bởi vì chính là hết thảy Báp-tít, Trưởng Lão, Phúc Âm Ngũ
Tuần, tất cả những tổ chức khác nầy, đem tất cả họ vào với nhau,
nó là gì? Một bộ máy giáo hội to lớn vĩ đại, và Đức Chúa Trời đã
đổ đầy nó đầy tiếng lọc xọc của than cho các bạn. Bây giờ nó chỉ
đang phát ra tiếng bình bịch, “bình bịch,” bùm, bùm, bùm, “bình
bịch,” bùm, bùm, bùm, một chút ở đây và ở đó. Nó đã làm xong!
Nó đã hoàn tất! Xăng đã cạn, anh em đổ nước vào đó. Mọi thứ đã
chết (vâng, thưa quý vị), những bánh xe đều xẹp lốp cả hai phía.
Chúng ta đang ở trong bóng dáng kinh khủng. Cổ máy giáo hội
đã ngừng lại.

347 Và, hỡi anh em, cái nắp bật ra của địa ngục. Đúng thế. Và
những dòng suối quyền lực ma quỷ đang đổ ra từ khắp nơi. Nó
đã chinh phục các quốc gia. Nó đã đánh bại những nhà chính trị
cho đến khi nó bị thối rửa tận cốt lõi. Nó đã chinh phục các giáo
hội cho đến nỗi họ không biết gì ngoài giáo phái.

Anh emnói, “Bạn làmột Cơ-đốc nhân phải không?”

“Tôi là tín đồ Giám Lý.”

“Bạn là Cơ-đốc nhân phải không?”

“Tôi là—tôi là người Ngũ Tuần.”

348 Điều đó không có nghĩa gì hơn, như tôi đã nói ngày nọ, hơn
là một con heo, hay con lợn, hay con ngựa, hay cái gì đó. Chẳng
có liên quan gì với Nó. Bạn là một Cơ-đốc nhân khi bạn được tái
sanh và được đầy dẫy Đức Thánh Linh, không phải cho tới lúc
đó, và bạn được đầu phục hoàn toàn với Thánh Linh. Nếu bạn
không đầu phục Thánh Linh, thì bạn chưa được tái sanh và bạn
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không có Đức Thánh Linh. Bạn có thể nói tiếng lạ và rùng mình,
và chạy nhảy, và làm hết thảymọi thứ…

349 Phao-lô nói, “Tôi có thể dời núi bằng đức tin, tôi có thể chữa
lành người đau, tôi có thể am hiểu Kinh Thánh, tôi có thể đi đến
thần học viện và học tất cả thứ này, mọi thứ,” nói, “tuy nhiên tôi
chẳng có gì hết!” Halêlugia!

350 Ồ, chao ôi, nói về nắp văng ra khỏi cái ấm! Ma quỉ đang đi
dạo chung quanh, những thế lực của ma quỷ, dưới danh nghĩa
Cơ-đốc giáo, “đangdạydỗGiáo lý nhữngđiều răn của conngười,”
nhữnghọc thuyết thầnhọc thầnhọc viện, bỏmặcKinhThánh.

351 Halêlugia! Ai có thể, ai là người có đủ mạnh, ai là người đủ
khôn ngoan? Ai là người đủ quyền năng để chế ngự đám người
này đang lột trần quần áo phụ nữ chúng ta, trong danh nghĩa
những thầy giảng, Giám Lý, Báp-tít, và ngay cả Ngũ Tuần? Tô vẽ
mặt mày của họ giống như Giê-sa-bên, và cắt tóc ngắn quá vai,
vàmặc quần đùi giống như đàn ông. Những thầy giảng chúng ta,
không đủ thức tỉnh họ để nói với họ về điều đó. Bị ma quỷ chiếm
hữu! Nó là một đám người mà xé quần áomình ra. Ma quỷ đang
gầm gừ này là ai?

352 Ai là người đủ mạnh? Loại—loại giáo phái nào có thể đánh
bại nó đang bước lên bước xuống qua những bia mộ giáo phái
này, kêu khóc, “Thời đại của những phép lạ đã qua rồi, và chúng
ta không cần Đức Thánh Linh”?

353 Và ai có thể chế ngự được ma quỷ đó? Đức Chúa Trời! Chúng
ta không thể làmđiều đó bằng giáo phái. Chúng ta không thể làm
điều đó bằng những quyền lực giáo hội. Nhưng có một Tiếng đã
một lần làm điều đó, a-men, mà đã chế ngự các quỷ, đặt họ vào
trong tâm trí đúng đắn và mặc áo quần cho họ. Cũng Tiếng đó
ban cho chúng ta một lời hứa, “Các ngươi cũng sẽ làm các công
việc Ta làm.” Anh em sẽ không bao giờ làm điều đó dưới xăng
dầu giáo hội chạy trong chiếc xe tải chạy bằng than. Anh em sẽ
không bao giờ làm điều đó trong một tổ chức. Anh em sẽ làm
điều đó khi anh em trống không và trở nên yếu đuối, đổ hết thảy
bên trong chính mình anh em ra, và để Đức Thánh Linh bước
vào và làm ngập tràn từng phần của anh em, dầm thấm mọi tế
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bào của thân thể anh em. Đó là cách duy nhất…để làm điều đó.
Chúng ta không cầnmột tổ chứcmới.
354 Những gì chúng ta cần, Ôi Đức Chúa Trời, tôi cảm thấy Nó
đang tuôn tràn ra khắp quanh đây lúc này. Những gì chúng ta
cần là một vị tiên tri của Đức Chúa Trời để dấy lên với một tiếng
sét của Đức Chúa Trời, sét thuộc linh mà sẽ làm rúng động thế
giới này để hổ thẹn! Halêlugia! Cái bình trống không là những gì
Ngài cần, đúng thế,một Hội thánh được gọi ra,một thiểu số ítmà
sẽ nhận được quyền năng và các ơn phước của Đức Chúa Trời và
Sứ điệp củaNgài. Halêlugia! Đó là những gì chúng ta cần.
355 Hãy trở nên yếu đuối để anh em có thểmạnhmẽ. Nó sẽ chiến
thắng mọi điều ác. Nó sẽ làm cho người có học hổ thẹn. Nó sẽ
mang đến những người nam và những người nữ mà Đức Chúa
Trời đã kêu gọi, và chỉ thế thôi.
356 Nên nhớ, “Như việc đã xảy đến trong đời của Nô-ê thể nào,
thì cũng sẽ xảy ra trong sự đến của Con người, chỉ có tám linh
hồn được cứu.” Trong đời Ê-li chỉ có bảy ngàn người duy nhất
có Nó. Ồ, cứ suy nghĩ đến bây giờ chúng ta đang sống ở đâu.
Khi Giăng đã xuất hiện, hội thánh nhỏ chắc chắn là trong số ít,
nhưng đã có những cái bình trống không để được đổ Dầu vào.
Halêlugia!

Đức Chúa Trời ôi, xin để cho chúng con làm chính mình
trống không.
357 Hãy làm cho mình trở nên trống không, thưa các bạn. Hãy
trở nên yếu đuối! Từ bỏ sức riêng của mình! Và các bạn đang
nghe ra-đi-ô…không phải ra-đi-ô, nhưng ngoài…mà nghe những
cuốn băng ghi âm này, bất cứ nơi nào chúng đến, hãy làm cho
chính mình trống không. Hãy tuôn đổ chính mình ra trên bàn
thờ của Đức Chúa Trời như một của lễ dâng. Hãy để Thiên sứ
đến với một cục than Lửa đỏ, đổ đầy cái bình đó với quyền năng
của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Lấy đi…Rồi Ngài sẽ khiến anh em
mạnhmẽ, Ngài sẽ ban cho anh emânđiển để đứng vững.

Chúng ta hãy cúi đầumột phút.
358 Ôi Chúa, một buổi sáng Chúa nhật nữa đã trôi qua, và chúng
con đã ngồi nhóm lại trong sự trang nghiêm nầy, nơi mà những
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người nam và những người nữ biết Ngài, nơi mà Thánh Linh
Ngài ngự trong lòng họ, và họ tin Ngài và đã hành động dựa trên
mọi Lời mà Ngài—mà Ngài đã ủy thác cho chúng con làm. Và
chúng con cảm ơnNgài vì những người nầy.
359 Và có lẽ có những người khác đi ra trong xứ nơi những cuốn
băng ghi âm nầy sẽ đến, nơi những người nam và những người
nữ khiêm nhường nhỏ bé sẽ đem chúng đến những ngôi nhà và
vào trong những bộ lạc và đi ra trong những vùng đất khác. Và
nguyện xin họ nghe, Chúa ôi, và hiểu, làm cho chính họ trở nên
trống không để Đức Thánh Linh có thể đổ đầy họ.
360 Có thể có ngay cả một số người ở đây sáng nay, Chúa ôi, mà
sẽ…đã làm cho chính họ trống không từ khi chúng con bắt đầu
nói, đã nhận thức rằng họ đã tin cậy quá nhiều vào ý riêng của
họ, về sức riêng của họ, họ…khả năng riêng, tin vào sự—sự khôn
ngoan của tâm trí con người đơn giản riêng của họ, mà không
có gì ngoài sự nhơ nhớp trước mặt Đức Chúa Trời. Ôi Đức Chúa
Trời, cầu xin cho họ bây giờ thật sự làm cho chính mình trống
không, chính họ khiêm nhường thuận phục và đến để được đầy
dẫy Thánh Linh. Xin nhận lời, Chúa ôi.

Có lời đã chép trong Kinh Thánh, “Như nhiều kẻ tin đã chịu
phép báp-têm.”
361 Ngồi ở đó trong tòa nhà này sáng nay, Cha ôi, một người đàn
bà nhỏ bé, đang ngồi ở phía sau đây, và con còn nhớ một bà
Hicks đến sau conmột tối nọ và bà nằmđó thật không có gì ngoài
xương, gân, đường gân nhỏ xíu nổi khắp người bà, bệnh ung thư
đã ăn mòn cơ thể bà; chồng bà, chưa phải là một Cơ-đốc nhân.
Và con còn nhớ lời cầu nguyện mà con đã cầu nguyện tối hôm
đó: “Lạy Đức Chúa Trời, Ngài đã sai Đa-vít đuổi theo một con
sư tử bằng một cái trành ném đá nhỏ đơn sơ, và ông đã mang
chiên về.” Con đã nói, “Bệnh ung thư nầy đã nắm bắt bà chị của
con; nó là một con quỉ. Con biết Ngài là Đức Chúa Trời. Con đã
thấy Ngài, Chúa ôi, và con biết. Con đã thưa chuyện với Ngài,
và Ngài đã trò chuyện lại.” “Ta đuổi theo chiên của Đức Chúa
Trời; hỡi bệnh ung thư, ngươi hãy buông chị ấy ra!” Rồi giao
phó chị trong Danh Chúa Jêsus Christ để “Đi về nhà.” Còn chồng
chị, người trước đây chưa đầu phục, đã tin Lời đó và mang vợ
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anh ấy về. Sáng nay chị có mặt ở đây, một phụ nữ thật mạnh
khoẻ vô cùng, bệnh ung thư đã biến mất, chị đang đến đây sáng
nay để chịu phép báp tem nhơn Danh Chúa Jêsus Christ. Ôi Đức
Chúa Trời, cảm ơn Ngài vì chiếc bình trống không đó sẵn sàng
để được đổ đầy. Đức Chúa Trời ôi, con cầu xin Ngài sẽ ban phước
cho linh hồn đó.
362 Lạy Chúa, đó chỉ là một ví dụ trong nhiều người khác. Con
cầu xin các ơn phước củaNgài yên nghỉ trên cử tọa này,một cách
trang trọng, Chúa ôi, một cách trang trọng. Nếu…
363 Chỉ có một điều duy nhất còn lại, mà con có thể thấy, Cha ôi,
đó là, Ngài cũng dấy lên ở đâu đó một số bình trống không và
khiến cho thế gian này tự hổ thẹn, hay là sai Chúa Jêsus đến thật
nhanh. Mà sự chấm dứt là ở đây, Chúa ôi, chỉ có hai điều duy
nhất còn lại để được làm (và chúng con phải thấy điều đó ngay
bây giờ) vì chúng con biết đó là lúc kết thúc; chúng con cũng sẽ
thấy điều gì đómạnhmẽ dấy lên ngay lập tức, hoặc là chúng con
sẽ thấy sự Đến của Chúa.
364 Tất cả lời tiên tri đều được ứng nghiệm. Điều cuối cùng trước
khi Hội thánh được sống lại, trước khi Nó được cất lên như trong
Khải Huyền chương thứ 3, là sự đến của một sứ giả cho Thời đại
Hội thánh Lao-đi-xê, mà sẽ “đem những tấm lòng của dân sự
trở lại cùng các tổ phụ ban đầu,” đem họ trở lại cùng Ngũ Tuần
chuẩn mực, những gì họ tuyên bố có. Sẽ có nhiều ngàn lần ngàn
người, giống như đã có trong đời Nô-ê, Chúa ôi, sẽ bị hư mất.
Nhiều người trong số họ sẽ bị hư mất. Chúng con thấy điều đó
đã ứng nghiệm rồi, Cha ôi.
365 Xin hãy đến, Chúa Jêsus ôi, đem Hội thánh Ngài đi. Và nếu
đó là ý của Ngài, Chúa ôi, ngay trước khi Hội thánh đó được cất
lên, cầu xin Quyền năng dấy lên ở đó. Ôi Đức Chúa Trời, xin đổ
đầy những bình nầy. Dấy họ lên, Chúa ôi! Lay động thế gian nầy
một lần nữa! Chúng con biết nó sẽ có lúc trôi qua, sẽ không có
sự ăn năn lúc đó nữa, sẽ là quá trễ cho họ lúc ấy. Nhưng xin tỏ
ra Quyền năng Ngài, Chúa ôi, đổ đầy những bình kia và lay động
thế gian này như nó chưa hề bị lay chuyển trước đây! Xin nhận
lấy Hội thánh Ngài lúc đó. Bỏ lại thế gian trong sự lộn xộn của
nómà nó đặt vào, Ôi Chúa, họ đấu tranh.
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366 Rồi chúng con biết Đức Thánh Linh lớn sẽ đến với dân Do
Thái lúc ấy. Khi chúng con thấy một trăm bốn mươi bốn ngàn
người đứng trên Núi Si-nai, đang đứng với Chiên Con, nhưng
Nàng Dâu đã ở trên Thiên đàng rồi. Nàng đã được cất lên rồi, và
Chiên Con đã trở lại (Giô-sép) để bày tỏ chính Ngài trước dân sự
Ngài. Và Kinh Thánh nói rằng sẽ có một sự tan vỡ giữa họ khi họ
sẽ nhìn và thấy Ngài đứng đó. Khi Ngài bày tỏ chính Ngài, họ sẽ
nói, “Những vết sẹo của Ngài đã bị ở đâu?”

Ngài phán, “Trong nhà của các bạn Ta.”

Rồi họ sẽ nói, “Ấy là Ngài mà chúng ta đã đóng đinh trên cây
thập tự.”

367 VàNgài sẽ phán nhưGiô-sép đã nói, “Đừng lo lắng, bởi vì Đức
Chúa Trời đã làm điều nầy để cứu sự sống của các dân Ngoại.
Không phải lỗi ở các ngươi.” Rồi họ nói họ sẽ phân rẽ, làm thành
một gia đình khác, họ sẽ than khóc giống như con trai duy nhất
sẽ bị đem đi khỏi nhà.

368 Cha Ôi, ngày đó gần rồi, đó là sự chấm dứt của Bảy mươi
Tuần lễ ấy. Thì giờ đó đã gần rồi, Chúa ôi.

369 Đức Chúa Trời ôi, nguyện xin tiếng—tiếng của các vị tiên tri
thật của Đức Chúa Trời kêu lên chống lại người phụ nữ hiện đại
của thời đại nầy, giáo hội hiện đại nầy, thuyết thần học giáo hội
hiện đại nầy.

370 Xin lay động những thầy giảng này mà sợ nói Lẽ thật. Đức
Chúa Trời ôi, xin lấy những người nam này và lay động họ giống
như chưabao giờ có trước đây, khiếnhọhổ thẹnvề chínhmình.

371 Nhưng chúng con biết một điều nầy, và có thể yên nghỉ với
sự tin cậy trọn vẹn, rằng, “Chẳng có ai sẽ đến nếu Cha không kéo
người ấy đến. Và tất cả những kẻ Cha đã ban sẽ đến.” Họ sẽ đến
chỉ chừng nàomà Ngài định cho họ đến. Nhưng Ngài phán, “Hỡi
bầy nhỏ, đừng sợ, ấy là ý chỉ tốt lành của Cha các ngươi ban cho
các ngươi Nước trời.” Chúng con biết Đó là thật. Ngài đã cảnh cáo
chúng con luôn rằng sẽ chỉ có rất, rất ít người sẽ sẵn sàng cho lúc
đó. Lúc đó sẽ cómột sự phục sinh vĩ đại, và hết thảy những người
được cứu chuộc mà đã được cứu chuộc qua các thời đại sẽ sống
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lại. Nhưng trong thời sau rốt nầy, ngay kỳ cuối cùng, ở đó Hội
thánh chắc chắn sẽ chỉ có số ít.

372 Vì vậy chúng con thấy điều đó, Cha ôi, chúng con thấy Sứ
điệp của thời đại. Chúng con thấy sự chối bỏ Nó, chúng con thấy
sự tách ra, chúng con thấy tất cả những điều nầy.

373 Chúng con thấy dân sự Ngài thú nhận rằng họ là không…họ
“không là gì cả.” Họ thật sựmuốn đầy dẫy Ngài, Chúa ôi. Giờ nầy,
con cầu xin Ngài sẽ làm rúng động thế gian qua họ, chỉ vài ngày
trước khi Chúa Tái lâm.

374 Hiện giờ có những người đau ốmở giữa chúng con, có những
người cần được chữa lành thân thể. Chúng con sẽ không rời bỏ
họ, Chúa ôi, vì có lời đã nói rằng, “Chớ quên tất cả các ơn huệ của
Ngài: ấy là Ngài đã tha thứ hết thảy tội lỗi ngươi; và Ngài chữa
lành mọi bệnh tật của chúng ta.” Chúng con cầu xin để quyền
năng chữa lành vĩ đại của Ngài sẽ đến trên mỗi một người mà
ở đây. Nếu Ngài có thể cứu một linh hồn ở ngoài đó mà không
cần làm một cử chỉ, chỉ làm lòng người đó đã quay lại với Ngài,
huống chi là Ngài có thể chữa lành đượcmột thân thể!

375 Những khăn tay nầy đang đặt nằm ở đây. Con nhơn Danh
Chúa Jêsus chúc phước cho chúng, như đại Sứ đồ Phao-lô đã làm.
Xin cho những người từngmang những chiếc khăn tay nầy được
chữa lành. Nguyện xin những nhà bị phá vỡ được tái thiết lập.
Xin cho những đứa con nhỏ, không cha, khôngmẹ, mà chúng đã
bị chia cách, xin cho nhà đó được đoàn tụ lại. Xin nhậm lời, Chúa
ôi. Xin chữa lành cho hết thảy người đau ốm giờ nầy, và những
người bệnh tật, nhận sự vinh hiển thuộc về chínhNgài.

376 Và, Chúa ôi, chúng con đang cố gắng giữ các bình của chúng
con ngửa lên, mắt chúng con ngước lên, lòng chúng con cũng
ngửa trông nơi Ngài, phủ nhận rằng chúng con thậm chí được
hội họp lại trong thế gian nầy. Kinh Thánh nói rằng “Áp-ra-ham
đã lìa bỏ quê hươngmình, đi khỏi thành phố củamình, đến sống
tạm trong miền đất hứa, xưng nhận rằng ông thì ‘không thuộc
về thế gian nầy’ nhưng ông là ‘một người lữ hành và khách lạ.’”
Áp-ra-ham và Y-sác và Gia-cốp, tất cả họ đều có sự làm chứng
này rằng họ “không thuộc về thế gian nầy,” họ chỉ tuyên bố rằng
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có một Thành Của Người Xây và Người Dựng là Đức Chúa Trời,
và họ đang đi con đường đó.
377 Xin cho những tấm lòng được thay đổi ngay giờ nầy trong
khi con đang cầu nguyện, Cha ôi, và xin nhận lấy những thái độ
nầy. Và khi buổi lễ báp-têm đến, xin cho có một sự khuấy động
như vậy giữa dân sự, có lẽ có những người chưa bao giờ nghĩ về
điều đó trước đây, cầu xin cho nó được bày tỏ. Và Ngài đã phán
tất cả những ai Ngài đã gọi, Ngài—Ngài sẽ ban đến.
378 Giờ nầy, con xin giao phó tất cả điều đó choNgài, Chúa ôi, với
sứ điệp vỡ vụn nhỏ bé này từ chiếc bình nghèo nàn không có gì
trong đó, Chúa ôi. Con cầu xinNgài sẽ thật sự nhận lấy những Lời
đó và sẽ làm nó tan chảy vào lòng dân sự, và nguyện họ không
bao giờ có thể đi ra khỏi Nó. Xin nhậm lời, Chúa ôi. Con xin giao
phónó choNgài giờ nầy, nhơnDanhChúa Jêsus Christ. A-men.
379 [Một anh emđưa ramột sứđiệp—Bt.] Trong khi anh emđang
làm quyết định, anh em quyết định. “Tại sao anh em lưỡng lự
giữa hai ý kiến?” Anh em đã nghe những gì Ngài nói. Nếu Đức
Chúa Trời là Đức Chúa Trời, hãy hầu việc Ngài; nếu thế gian là
thần, cứ tiếp tục. Hiểu không? Nếu đường lối giáo phái đúng,
tiếp tục đi với nó; nhưng nếu Kinh Thánh đúng, thế thì hãy đến
với Nó. Hiểu không? Anh em hãy chọn đấng mà anh em sẽ phục
vụ giờ này.
380 Chúng ta hãy cứ, hát trong Thánh Linh, bài thánh ca nầy bây
giờ. Kinh Thánh nói, “Họ đã hát thánh ca và đi ra.” Chúng ta hãy
hát bài thánh ca cổ nổi tiếng nầy, Tôi Yêu Ngài, với đầu và lòng
chúng ta cúi xuống trước Ngài.

Tôi yêu Ngài,

Bây giờ hãy quyết định bạn sẽ làm gì.

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

381 [Anh Branham bắt đầu ngân nga bài Tôi Yêu Ngài—Bt.] Các
bạn có thể đưa ra quyết định cho Đấng Christ không? Không có
một quyết định, chính xác, chỉ tự làm cho các bạn hoàn toàn
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trống không, “Lạy Chúa, con không tốt. Chẳng có gì ở trong con
tốt cả. Xin để cho con quên hết những gì con đã từng biết. Bây giờ
con đến, Chúa Jêsus ôi, đừng để điều nầy đi qua khỏi đầu con.
Xin để cho con nhận lãnh Nó và được đầy dẫy Thánh Linh Ngài,
Chúa ôi. Từ ngày hôm nay trở đi, xin để cho con được hoàn toàn
thuộc về Ngài.” Chỉ cầu nguyện bây giờ, chỉ một lời cầu nguyện
ngắn với Đức Chúa Trời; đơn sơ, lời cầu nguyện này, những trẻ
em, tất cả.

Ngài là Chiên Con của Gô-gô-tha,
Cứu Chúa thiêng liêng; (thật sự ăn năn trong
lòng bạn)

…nghe lời tôi khẩn xin,
Quăng mọi tội xa khỏi tôi,
Ồ xin để tôi từ ngày nầy
Thuộc về Chúa hoàn toàn!

Hồi tôi bước đi trong cuộc đời tối tăm hỗn độn
này,

Và đau buồn giăng bủa quanh tôi,
Ngài là Đấng Dẫn Đường tôi;
Cho ngày thay đêm tối nay,
Lau dòng lụy xưa, ráo ngay,
Cũng không để bước tôi lạc loài
Lạc xa Chúa hoài.

382 [Anh Branham bắt đầu ngân nga bài Đức Tin Tôi Ngước Lên
Với Ngài—Bt.] Những người này là những người đã tin, đã làm
lòng bạn trống không trước Đức Chúa Trời, và nhất quyết rằng
không có gì sẽ ngăn trở bạnnữa, bạn sẽ không bao giờ xưngnhận
mình có bất cứ khả năng nào, và bạn mong ước làm cho điều đó
rõ ràng, chặt bỏ sạch sẽ thật đúng với Đức Chúa Trời, hồ đã có
nước trong đó, sẵn sàng cho phép báp-têm. Hãy để những người
nữ đi tới bên phải tôi, và những người đàn ông tới bên trái tôi. Lễ
báp-têm sẽ diễn ra chỉ trong chốc lát. Những ai mà đã làm cho
lòng mình trống không, các bạn sẵn sàng không tin vào những
gì các vị mục sư truyền đạo nói, những gì các giáo sĩ nói, những
gì các giáo phái nói, nhưng sẽ nhận lấy đường lối của Chúa, sẽ
tin CHÚA PHÁNNHƯVẬY, bây giờ hãy đến.
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Hồi tôi bước đi trong cuộc đời tối tăm hỗn độn
này,

Những người nữ sẽ ở trên đây, những người nam ở trên đây.
Đó là sự kêu gọi tin nhận lúc này, “Như nhiều người đã tin, đến
và chịu phép báp-têm.”

…Đấng Dẫn Đường của tôi;
Cho ngày thay đêm tối nay,
Lau dòng lụy xưa ráo ngay,
Cũng chớ để tôi lạc loài
Lạc xa Chúa hoài.

383 Bao nhiêu người nữ ở đây sáng nay…Tôi nói điều nầy nhơn
Danh Chúa Jêsus! Bao nhiêu người trong số các chị em hổ thẹn
vì mái tóc ngắn đó mà chị em đang có, muốn Đức Chúa Trời (bởi
ân điển Ngài) để cho nó mọc ra cho các chị? Chúa ban phước
cho các chị.
384 Bao nhiêu người nam xấu hổ rằng anh emđã để vợmình hút
thuốc, vàmặc quần tâymà thực ra thuộc về anh em?
385 Và Kinh Thánh đã nói, “Đó là sự gớm ghiếc trước mặt Đức
Chúa Trời.” Anh chị em có biết Đức Chúa Trời không thể thay
đổi chăng? Ngài không thể thay đổi. Ngài có một bản tánh, đó là
sự thánh khiết. Ngài không thể thay đổi. Nếu anh chị em không
trở nên giống như Ngài, anh chị em sẽ không thấy Ngài, “Không
có sự thánh khiết thì không ai sẽ thấy Chúa.” Và nếu việc mặc
quần…khiến Đức Chúa Trời đau bụng Ngài vàmửa ra, Ngài phát
ốm, và sự gớm ghiếc, “sự ô uế,” làm thế nào anh chị em từng…đã
có một linh giống như thế vào trong anh chị em và sẽ được lên
Thiên đàng? Làm cách nào các chị em sẽ vào Thiên đàng với mái
tóc ngắn, khi Đức Chúa Trời phán, “Thật xấu hổ cho một người
nữ cắt tóc ngắn”? Nàng từ chối chính những nguyên tắc của việc
là một—một người vợ. Đức Chúa Trời không thay đổi. Đó là Lời
Ngài, thưa bạn, các bạn tốt hơn là lắng nghe.
386 Và các anh là những người nam sẽ để vợ mình làm điều đó,
anh emkhông tự xấuhổ sao?Anh emkhônghổ thẹn chăng?
387 Đừng giống như Đệ nhất Phu nhân của xứ sở. Hãy giống như
Đức Chúa Trời! Hiểu không? Trút bỏ khỏi chính mình khuynh



76 LỜI ĐƯỢC GIẢNG

hướng hiện đại này của thế gian, để Đấng Christ có thể đổ chính
Ngài vào chị em và chị em có thể thật sự được đầy dẫy Đức
Thánh Linh.

388 Ngài không thể làm điều đó, Ngài không thể làm điều đó,
nó—nó chống lại những nguyên tắc của Ngài; Ngài sẽ phải đi
ngược lại với Lời Ngài, và Ngài sẽ không làm điều đó; Ngài sẽ
không làm điều đó chừng nào—chừng nào anh chị em không
đáp ứng với Lời Ngài. Anh chị em phải đến…Chúng ta phải đến
với điều Nầy trước khi bất cứ điều nào khác có thể được làm.
Anh chị em biết điều đó, mỗi người trong anh chị em đều ý thức
về điều đó. Bao nhiêu người tin điều đó, hãy giơ tay lên. Chắc
chắn rồi, anh chị em tin nó, bây giờ chúng ta hãy làm điều gì đó
về việc ấy.

389 Đức Chúa Trời ôi, xin thương xót chúng con! Chúng con cần
Ngài biết bao! Chúng con đây này, tất cả chúng con họp nhau lại
giờ đây. Xin nhớ đến giờ này, ở sự Phán xét, nếu con…Con sẽ phải
đứng (và điều đó có thể xảy ra trước tối nay) và đối diện với mọi
Lời mà con đã nói. Đấy, tôi sẽ phải đối diện với Nó. Bây giờ, nên
nhớ tội lỗi ấy đã cách xa khỏi tay tôi, nó ra khỏi lương tâm của
tôi, nó không còn thuộc về linh hồn tôi, nó không thuộc về Đức
Chúa Trời.

390 Nếu anh em không…Nếu anh em đang chịu đựng trong
những tình trạng đó mà vẫn không cảm thấy bị lên án (chà!),
anh—anh—anh em định làm gì? Thế thì anh em biết Đức Chúa
Trời không đối xử tệ với anh em, anh em biết mình vượt qua
điều Đó. Hiểu không? Anh em vượt qua điều Đó. Anh em có thể
đã từng rất ngoan đạo, anh em có thể thuộc về các giáo hội và
vân vân, nhưng anh em vượt qua điều Đó. Lời Đức Chúa Trời
đi xuống trong và mang một người ra. Đó là điều mà mang họ
trở lại. Hiểu không? Vì thế đó là Lời. Tôi yêu cầu bất cứ mục
sư truyền đạo nào, bất cứ người nào, bất cứ ở đâu, phủ nhận
điều Đó chống lại Lời Đức Chúa Trời. Đúng thế. Nó không phải
vậy, đấy.

391 Vì thế chúng ta hãy là những Cơ-đốc nhân chân chính. Ngay
cả chúng tôi là những người cố gắng, những người mà cố gắng,
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chúng ta cần được hạ xuống và đun sôi lên. Vâng, thưa quý vị,
hết thảy chúng ta cần điều đó.
392 Đức Chúa Trời ôi, xin thương xót con. Đức Chúa Trời ôi, xin
lấy con và hun đúc con. Đó chính là ý định của con, sau tuần này,
để đi trước Đức Chúa Trời, để tìm thấy điều gì để làm tiếp theo.
Đức Chúa Trời ôi, xin nhận lấy con. Điều gì…Tất cả—tất cả về con
(và có nhiều) mà không tốt, Đức Chúa Trời ôi, hãy đốn nó đi, là
lời cầu nguyện của con sáng nay. Xin cắt bì lòng con, tai con, sự
hiện hữu của con. Hãy làm con, Chúa ôi, làm cho con thành điều
gì đó mà…bất cứ điều gì Ngài muốn con là. Đó là lời cầu nguyện
của con.
393 Bất cứ điều gì con cần là, chặt đi, hãy đốn con đi, Chúa ôi. Xin
tỏ với con bằng Lời, xin nói với con, con sẽ đi làm điều đó. Xin
để Chúa nói điều đó, và con sẽ…Con ở ngay đó sẵn sàng đương
đầu với nó. Bất cứ điều gì Lời Đức Chúa Trời nói, đó là những
gì con muốn là. Con muốn là một—một Cơ-đốc nhân trong Lời
Đức Chúa Trời, “Hãy để lời của mọi người là lời nói dối, và Lời
của Đức Chúa Trời là thật.” Đó há sẽ chẳng là khuynh hướng của
thời đại, đó sẽ chẳng phải là thế ư? Cái cách anh em tin đóư?
394 Đang tìm chỗ cho lễ báp-têm phải không, anh bạn? Vâng,
ở đằng sau đây, thưa anh, đừng chờ đợi. Được rồi, ngay trên
lối đi nầy.
395 Nhiềungười trong số các bạn sẽ đến, nhữngngười namvànữ
là những tín hữu, mà đang là…đang xưng nhận tội lỗi của họ, để
chịu phép báp-têm nhơn Danh Chúa Jêsus Christ. (Lối này, anh
ơi.) “Nhơn Danh Chúa Jêsus Christ cho được tha tội mình, và họ
sẽ được đầy dẫy Đức Thánh Linh.”
396 Bây giờ, đối với các bạn những người Công giáo ở đây, đó là
những gì để được tha tội. Các bạn nói giáo hội có quyền lực để
miễn tội, làm thế nào giáo hội đãmiễn tội? Đức Chúa Trời…Chúa
Jêsus đã phán với hội thánh, “Kẻ nào mà các ngươi tha tội, cho
họ thì họ được tha. Còn kẻ nào các ngươi cầm tội lại, thì sẽ bị
cầm cho kẻ đó.” Trước hết làm sao họ tha tội, những tội lỗi trong
hội thánh đầu tiên? Họ đã kêu gọi người ta đến sự ăn năn, và
họ đã làm phép báp tem cho họ trong Danh Chúa Jêsus Christ
để được tha tội họ. Không phải dưới một phòng xưng tội; không,
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thật vậy. Nhưng họ đã ăn năn trước Đức Chúa Trời, trong lòng
họ khi họ đang đứng đó, và họ đã tin. “Và nhiều người đã chịu
báp-…đã tin đã chịu báp-tem trong Danh Chúa Jêsus Christ, và
họ đã được đầy dẫy Đức Thánh Linh.” A-men. Anh chị em yêu
Ngài không?

Bây giờ chúng ta hãy đứng lên.
397 Giờ nầy, sẽ có nhiều người muốn chờ đợi lễ báp-têm. Bất cứ
ai nữa muốn đến, bất cứ ai nữa đã tin? Hãy đến, phía bên cạnh;
những người nam đứng bên trái; phía bên phải, những người
nữ. Hãy tin nơi Chúa Jêsus bằng tất cả tấm lòng các bạn, với hết
thảy điều đó ở trong bạn.
398 Bây giờ chúng ta hãy cúi đầu với nhau, trong lúc chúng ta
lặp lại bài cầu nguyện chung này với nhau, vì tôi cảm thấy được
hướng dẫn rất lạ để làm điều nầy ngay bây giờ. Khi chúng ta cúi
đầu, anh chị em hãy cầu nguyện với tôi. [Anh Branham và hội
chúng cầu nguyện chung—Bt.]

…Lạy Cha chúng con Đấng ở trên trời, Danh Cha được
tôn thánh.

Nước Cha được đến. Ý Cha sẽ được nên trên đất, như ở
trên trời.

Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày.

Và xin tha những tội lỗi của chúng con, như chúng con
cũng tha thứ những kẻ mà phạm tội nghịch cùng chúng
con.

Và xin chớ đưa dẫn chúng con vào sự cám dỗ, mà cứu
chúng con khỏi điều ác: Vì nước, và quyền, và sự vinh
hiển, đều thuộc về Cha đời đời vô cùng. A-men.

399 Bây giờ chúng ta hãy cứ cúi đầu. Và tôi sẽ mời Anh Neville
đến và nói lời kết thúc, nói những gì trong lòng anh ấy, và rồi
thông báo về lễ phép báp-têmđã được sẵn sàng lúc này.
400 Đức Chúa Trời ban phước cho anh chị em, là lời cầu nguyện
của tôi. Tôi sẽ cầu nguyện cho anh chị em, anh chị em hãy cầu
nguyện cho tôi. Tôi thật sự cần những lời cầu nguyện của anh
chị em. 
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