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 Cảm ơn Anh Neville. Xin Chúa cũng ban phước cho anh. Và
chúc lớp học Kinh Thánh, buổi sáng tốt lành. Và mọi người

cảm thấy thế nào sáng nay? Tốt, tôi hy vọng vậy. A-men. Chúng
tôi hầu như…đây làmột loại thông báo ngắnmà chúng tôi muốn
nói rằng chúng ta sẽ ở đây sáng nay, bởi vì tôi đã không có…lịch
trình của tôi chưa phác thảo được khi nào tôi sẽ rời đi. Và lịch
này được lập nên cho sáu tháng tới, ồ, thế thì, tôi nghĩ tốt hơn là
chúng ta nên có buổi hầu việc sáng nay bởi vì sẽ là lúc nào đó
trước khi tôi quay lại lần nữa, theo như tôi biết; có thể là mùa
thu này.

2 Và tôi sẽ…chúng tôi sẽ khởi hành ngay trong tuần tới này để
đến Beaumont, Texas, nơi chúng tôi bắt đầu xuống ở đó tuần tới
và trải qua đợt nhóm kéo dài tám- hoặc mười ngày tại đó với
hiệp hội của các—các giáo hội khác nhau và độc lập. Nó thực
sự được tài trợ bởi các giáo hội Danh Jêsus ở Beaumont, Texas,
nơi chúng tôi đã có cuộc gặp gỡ tuyệt vời cách đâymột thời gian,
ngay sau khi bức ảnh này được chụp. Và họ…Tôi biết họ chạymột
chuyến xe lửa ở trên đó với, tôi tin, xe buýt đường dài hai mươi
bảy…hoặc một chuyến tàu với hai mươi bảy toa trên đó, để đến
dự buổi nhóm ở Beaumont. Đó là nơi thị trưởng của thị trấn đã
có cuộc diễu hành và đi qua các đường phố, và tất cả họ. Đã có
một khoảng thời gian tuyệt vời tại Beaumont, và chúng tôi sẽ trở
lại vào tuần tới này. Và sau đó đã dự định San Antonio, nhưng sẽ
không có đủ thời gian cho nó, trừ phi trong chuyến trở về.

3 Và chúng tôi đi từ đó đến Phoenix, Los Angeles, xuống Long
Beach. Và sau đó chúng tôi trở lại, ý Chúa, quay trở lại Bờ Đông,
trở lại Virginia và Nam Carolina. Sau đó trở lại Bloomington,
Illinois. Và từ đó đến Trường Trung học Lane Tech, tuần trước
vào tháng Tư, các ThươngGia Cơ-đốc. Và sau đó tôi rời khỏi đó để
đi đến phía bắc British Columbia, lên tới Alaska, và ở đó cho đến
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tháng Sáu. Và, thế thì, chúng tôi đang hy vọng sẽ có một khoảng
thời gian tuyệt vời.
4 Thế thì hãy cầu nguyện nếu cuộc điều tra về…mà tôi đã trải
qua một thời gian bởi thuế thu nhập, liên quan đến nhà thờ ở
đây, sẽ kết thúc vào thời điểm đó. Và sau đó chúng tôi sẽ…Sau
đó tôi sẽ có thể đi ra nước ngoài, ngay trong tháng Sáu, điều đó
sẽ phù hợp với Châu Phi; cho tháng Sáu, tháng Bảy, và tháng
Tám, ở—ở Châu Phi. Vì vậy tôi chắc chắn cần lời cầu nguyện của
anh chị em.
5 Và chúng ta đang trông đợi sự đến của Chúa. Tất cả những
điều này là “nếu đó là ý Chúa,” đấy. Chúng ta không biết, Ngài
có thể…Đây không phải là những sự dẫn dắt chính xác, chúng ta
chỉ nhận được tất cả các lời mời cùng nhau và cầu nguyện cho
nó, cầu xin Chúa, “Chúng con nên đi đường nào?” Và—và dường
như, rồi, tôi không để tất cả theo ý mình, tôi để người khác nghĩ
về nó, cầu nguyện cho nó. Và sau đó dường như tất cả chúng tôi
dường như cảm thấy được dẫn dắt để đi về phía tây, phía nam và
phía tây vào thời điểm này. Vì vậy sau đó chúng tôi đã có những
lời mời tất cả xung quanh, vì vậy chúng tôi chỉ bắt đầu ngay lập
tức. Và nơi đầu tiên lòng tôi cảm động là Beaumont hoặc San
Antonio. Vì vậy chúng tôi đã tìm kiếm nó, và chúng tôi đã có lời
mời ở cả hai nơi. Và…
6 Chúng tôi đã gọi một người ở Beaumont. Và họ có bốn mươi
hai nhà thờ trong sự hợp tác, của Ngũ Tuần Liên Hiệp và vân
vân, chúng tôi nghĩ rằng với một thính phòng lớn, sẽ tốt hơn
cho họ khoảng mười ngày thay vì cho năm ngày và năm ngày
cho mỗi nơi. Tôi nghĩ nếu anh em tập trung hóa nó như vậy
thì tốt hơn. Rồi, có rất nhiều—nhiều người có nhu cầu xung
quanh ở Beaumont và xuống vùng dầu mỏ của Texas ở đó, và
vì vậy chúng ta đang mong đợi một khoảng thời gian tuyệt vời ở
Beaumont.
7 Và, bây giờ, chúng tôi không hề cố gắng đi đến những nơi có
những trung tâm lớn và những địa điểm lớn. Nhưng chúng ta cố
gắng đi như Chúa sẽ dẫn chúng ta đi, cho dù nhỏ hay lớn, chỉ cần
Chúa đang dẫn dắt. Bây giờ, vào bất cứ lúc nào, Ngài có thể gọi
cho chúng tamột cuộc gọi đến xứMa-xê-đoan và chúng tôi sẽ rời
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cánh đồng truyền giáo bất cứ lúc nào để làm bất cứ điều gì mà
Ngài kêu gọi chúng tôi làm, ở bất cứ đâu.
8 Và chúng tôi chắc chắn đã tận hưởng khoảng thời gian tương
giao chung quanh Lời Chúa với những người anh em tốt quý này.
Tôi tin rằng bây giờ anh em sẽ trung tín và đến nhà thờ cũng như
tuân theo những lời dạy của Kinh Thánh thông qua người anh
em hào hiệp của chúng ta ở đây, Anh Neville, người mà tôi rất
muốn giới thiệu như là một tôi tớ của Chúa là Đức Chúa Trời, và
ngày càng tiến sâu hơn với Chúa, và tôi rất vui vì điều đó.
9 Và hội thánh nhỏ này, tôi khuyên các anh chị em trong Danh
Chúa Jêsus hãy lớn lên trong ân điển của Đức Chúa Trời, giữ
mình vững vàng và luôn nhìn về phía Đồi Sọ, lấy hết rễ đắng
ra khỏi tấm lòng và tâm hồn anh chị em, để Đức Chúa Trời có
thể sử dụng anh chị em vào bất cứ lúc nào. Nếu anh em cảm
thấy muốn làm điều gì đó, hoặc một sự bày tỏ hoặc điều gì đó
đến với anh em một cách kỳ lạ, điều gì đó cảnh báo hoặc cái gì
đó, hãy cẩn thận! Sa-tan ranh mãnh và láu cá hết sức như nó có
thể. Hiểu không? Đặt nó với Lời Chúa và hỏi ý kiến mục sư của
bạn. Hiểu không?
10 Và anh chị em tìm thấy những ân tứ và cứ thế len lỏi trong
nhà thờ, và hoạt động của những ân tứ này. Trước khi anh em
để nó đi vào hoạt động và mọi thứ, đầu tiên…Cảm thấy nó đang
đè nặng lên tấm lòng anh em…Bây giờ, kẻ thù là thật tinh khôn.
Hiểu không? Và đó là những gì xé nhỏ các hội thánh ra từng
mảnh mỗi lần, là một ân tứ thật được vận hành sai trật. Hiểu
không? Một điều gì đó Chúa đang cố gắng làm, và bị vận hành
sai, nó sẽ chỉ—nó sẽ chỉ đơn giản…Nó không chỉ làm tổn thương
anh emmà còn xé nát cả hội thánh. Hiểu không? Hãy tham khảo
ý kiến, lấy nó đọc qua và qua KinhThánh, rồi kiểm tra nó và xem
thử đó có phải là Đức Chúa Trời hay không. Cứ tiếp tục kiểm tra
nó và thử, xem nó có hoàn hảo đúng theo đường lối và phù hợp
với Lời không. Thế thì ổn cả, đấy.
11 Hễ chừng nào Lời bảo nó sẽ có mặt ở đây, sẽ hoạt động theo
cách nào đó, hãy ở lại ngay với nó. Đừng bao giờ chệch khỏi, cho
dẫu người nào làm điều gì, nó dường như thật như thế nào. Nếu
nó không phản ánh trong lời Kinh Thánh từ Sáng thế ký đếnKhải
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huyền, hãy mặc kệ nó. Đừng viển vông, chúng ta đang ở trong
những ngày cuối cùng khi Sa-tan chỉ đang lừa dối khi hắn có thể
làm được.
12 Hãy tha thứ cho tôi nếu tôi cố gắng chiếm chỗ của một ông
chủ; tôi không phải là chủ. Nhưng tôi cảm thấy với anh em
giống như Phao-lô đã nói ở đó về hội chúng của mình một lần,
“Anh em là những ngôi sao trên mão triều thiên của tôi.” Khi tôi
băng ngang qua xứ qua phía bên kia, và gặp anh chị em trong
tình trạng vinh hiển đó, tôi muốn anh chị em đứng tại đó chiếu
sáng giống như những vì sao trong mão triều thiên của tôi. Hiểu
không?Và tôi—tôimuốnanh chị emởđó, tôimuốnđược ởđó.
13 Và tôi nhớ trong khải tượng của mình khi tôi nhìn thấy Sự
Hiện Diện của Chúa, hoặc dân sự Ngài trong Xứ vinh quang đó,
tôi nhìn xung quanh, tôi nói với họ…Và họ nói với tôi rằng Ngài
sẽ phán xét tôi trước tiên bởi Phúc âm mà tôi rao giảng. Tôi đã
nói, “Hoàn toàn chính xác cách Phao-lô đã giảng vềĐiều đó!”
14 Vàhàng triệu người đã hét lên, “Chúng tôi đang yênnghỉ trên
điều đó!” Hiểu không? Đấy. Bây giờ, tôi muốn nó được như vậy.
Và chúng ta sẽ gặp nhau ở đó ngày nào đấy.
15 Và Đức Chúa Trời không bao giờ cử Anh Neville và tôi làm
ông chủ, không chút nào. Các bạn thấy đấy, chúng tôi chỉ là anh
em của các bạn, những người hướng dẫn trong Phúc âm. Vì vậy
tất cả chúng ta hãy cùng làm việc với nhau.
16 Và đôi khi nếu—nếu điều gì đó đang hoạt động phải được gọi
hoặc—hoặcnói điều gì đó vềnó, bị gọi xuốnghayđiều gì đó trong
trật tự đó, và người có ân tứ đó khước từ nó, chỉ nên nhớ…hãy
từ chối nó, hãy nhớ, ân tứ đó không đúng. Ngay từ đầu đó không
phải là Đức Chúa Trời. Thánh Linh của Đức Chúa Trời luôn luôn
sẵn sàng chỉnh sửa, êm dịu và khiêm nhường, sẵn lòng. Thấy đó.
Nếu đứng lên và nói, “Tôi sẽ làm điều đó bằng mọi cách,” anh
em biết làm thế nào lúc nào đó…Chỉ nhớ rằng, những linh ngạo
mạn không phải thuộc về Đức Chúa Trời. Hiểu không? Vì vậy tại
sao phải thay thế khi mọi thứ, toàn bộ trái đất, tràn ngập Vinh
quang của Đức Chúa Trời, anh em thấy đấy, quyền năng thực sự
của Đức Chúa Trời. Tại sao chúng tamuốn lấy cái thay thế? Ngày
nay chúng ta đã quá muộn; nhưng, hãy nhớ, Kinh Thánh đã nói
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rằng kẻ ấy sẽ đến như một…gian giảo hết mức có thể, và đánh
lừa chínhngười được Chọnnếu có thể được. Hiểu không?
17 Và, bây giờ, đôi khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta là người được
Chọn, và tôi hy vọng chúng ta là vậy, nhưng chúng ta hãy ở lại
đúng đắn ngay thẳng với Kinh Thánh. Và sau đó nếumọi thứ đều
đúng với Kinh Thánh, và trật tự trong Kinh Thánh, mang lại sự
Vinh hiển cho Đức Chúa Trời và sự tôn kính của hội thánh, và
vân vân, thì chúng ta biết rằng điều đó là thuộc về Đức Chúa Trời
vì Kinh Thánh ủng hộ điều đó. Nhưng chỉ lý thuyết của chúng ta
sẽ không yểm trợ cho nó, nó sẽ không ích gì, nó sẽ không đi đến
kết quả nào.
18 Vậy thì nếu có điều gì đó xảy ra với chúng ta, cho dù nó có
thật như thế nào, nếu nó không đúng, không phải Kinh Thánh,
hãy loại bỏ nó ngay bây giờ; vì có—có một Đấng chân thật đang
chờ đợi, anh chị em thấy đấy.
19 Vì vậy, hãy cầu nguyện ngay bây giờ. Và luôn luôn, và bất cứ
điều gì anh chị em làm, hãy cầu nguyện cho tôi. Hãy cầu nguyện
cho tôi vì bây giờ chúng tôi đang đánh vào những cánh đồng
truyền giáo lần cuối cùng, theo quan điểm của tôi. Bây giờ chúng
ta sắp…
20 Và, hãy nhớ, những điều tuyệt vời đang diễn ra, chưa được
biết trên thế giới. Chúa Jêsus đến, sống, chết, và hy sinh, đã trở
lại trong sự Vinh hiển, và hàng triệu người thậm chí không bao
giờ biết gì về điều đó. Hiểu không?Nó không hoamỹ, tuyệt vời, to
lớn; nó là “Ngài đã đến với Dân Ngài,” đấy. Và…“Ai có tai, hãy để
người ấy nghe những gì Thánh Linh phán cùng các hội thánh.”
Không phải ra bên ngoài, “với Hội thánh.” Chính Hội thánh có
sự rúng động của Nó.
21 Tôi đã từng nghĩ khác với điều đó cho đến một ngày nọ Ngài
phán với tôi; khiến tôi phải quay trở lại trong Lời và nghĩ về cách
mà tất cả các nhà tiên tri đã nói về khi Giăng đến, nói, “Mọi nơi
sủng thấp sẽ được cao lên, và mọi núi mọi gò sẽ bị hạ xuống.”
Và quyền năng của Đức Chúa Trời sẽ hoạt động như thế nào! Và
các—các…“Tất cả những ngọn núi sẽ nhảy nhót như chiên đực,
và mọi cây cối ngoài đồng sẽ vỗ tay.” Ồ, điều đó giống như điều
gì đó thực sự sẽ xảy ra. Hiểu không? Và khi nó làm như vậy, điều
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gì đã xảy ra?Một ông lão đi ra từ đồng vắng, có lẽ bộ râumọc dài
hết ra và một miếng da cừu cũ quấn quanh người ông. Không có
bất kỳ tiện nghi nào ngoài đó trong đồng vắng. Người đã ở đó từ
khi người chín tuổi, và khi đó người đã ba mươi. Bước ra khỏi
đồng vắng, giậm chân, rao giảng sự ăn năn, có lẽ, đứng trong bùn
đến đầu gối, trên bờ sông Giô-đanh. Và đó là khi những nơi cao
được làm cho thấp và những nơi thấp được làm cho cao. Hiểu
không? Nó thì…
22 Anh em phải có sự thông hiểu thuộc linh. Hãy ghi nhớ, Đức
Chúa Trời đã chẳng bao giờ làm và sẽ không bao giờ, ngự trong
sự hào nhoáng trên địa cầu này. Ngài chống lại điều đó. Ngài
sẽ không bao giờ…Những sứ điệp tuyệt vời sẽ không bao giờ
“làm cho rất lớn như vậy và như vậy-…” Nó không làm theo cách
đó. Những đầy tớ của Ngài sẽ không làm theo cách đó. Sự hào
nhoáng và vinh quang củaNgài là thuộc về trên cao.
23 Hôm qua, hoặc hai ngày trước, đi chơi ở Kentucky, lên
Kentucky với người bạn tốt của tôi, Anh Banks Wood, có một
nữ cảnh sát đang đứng đó, và anh bảo, “Này cậu, chúng ta nên
đi chậm lại,” nói, “cô ta thô bạo.”
24 Và tôi đã nói, “Vâng, đúng thế.” Tôi đã nói, “Khi một quốc gia
đến chỗ mà hàng triệu người được tuyển dụng và họ phải nhận
phụ nữ, làm cảnh sát và sai họ ra đó, và lái xe taxi và những
thứ như thế, đó là một trong những vết nhơ lớn đối với đất nước
chúng ta.” Cô ấy có nhiều công việc ngoài đó nhưmột—nhưmột
con thỏ nhúng vào một ấm nước đầy dầu mỡ. Hiểu không? Chỉ
là—chỉ là—chỉ không phải chỗ của cô ấy. Và tôi đã nói, “Điều đó
đã từng khiến tôi rất phiền, nhưng bây giờ tôi bắt đầu nhớ lại, ‘Ồ,
thảo nào, đây là—đây không phải là vương quốc của chúng ta,
chúng ta không thuộc thế gian này.’” Họ đã…anh em…
25 Tại sao phụ nữ (phụ nữ của chúng ta) để—để tóc ngắn, trang
điểm, nghe nhạc rock-and-roll, và tất cả thứ này? Tại sao, mọi
người đến nhà thờ bình thường và mọi thứ, suy nghĩ, “Điều đó
được thôi.” Tại sao? Nó…họ—họ là người Mỹ; họ là người Mỹ,
có tinh thần Mỹ. Chúng ta không phải là người Mỹ, chúng ta là
những Cơ-đốc nhân. Chúng ta sống…linh của chúng ta là thuộc
về Vương quốc khác. Nếu thần linh của chúng ta thuộc về vương
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quốc này thì chúng ta sẽ thờ phượng những thứ này, thì chúng
ta sẽ tôn thờ tất cả những bài hát thô tục này và tôn thờ tất cả
những bản nhạc rock-and-roll này. “Lòng anh em ở đâu, của cải
của anh em ở đó.” Và của cải chúng ta là ở trên. Bởi đó chúng ta
đang đi đếnmột Vương Quốc.
26 Đây không phải là nhà của chúng ta, chúng ta chỉ đang tạm
trú ở đây để cố gắng đưa những công dân khác ra khỏi bóng tối.
Và đi vào một thành phố và có thể tôi tổ chức một chiến dịch
toàn thành phố, chỉ cần kéo dài một tuần hoặc mười ngày, cho
một linh hồn quý giá ngoài đó; một, chỉ một người đang ngồi
ngoài đó.
27 Anh em có thể nói, “Buổi nhóm thành công tốt đẹp, năm
nghìn người đến tin nhận”; có thể không cómột trong số họ được
cứu, không một người trong số họ. Hiểu không? Và có thể có…
Anh em có thể nghĩ ở đó, “Đến tin nhận chỉ có hai người”; nhưng
một trong số họ có thể là một viên ngọc quý. Chúng ta chỉ đang
kéo lưới trong một con lạch. Đức Chúa Trời nhặt cá ra, Ngài biết
con nào là cá và con nào không phải.
28 Vì vậy, hãy xem, chúng ta chỉ đang rao giảng. Và hãy nhớ
rằng anh em đang làm điều tương tự trong đền tạm này. Nhưng
hãy luôn nhớ điều này, “Chiên Ta biết Tiếng Ta.” Và Tiếng của
Đức Chúa Trời là Lời của Ngài.
29 Tôi đã nghĩ ngày nọ làm thế nào những người nói rằng không
bao giờ có…Một giáo phái nào đó của các giáo hội nói rằng, “Sự
chữa lành Thiêng liêng đã không đúng. Không ai được ban cho
ân tứ sự chữa lành Thiêng liêng ngoài Thánh Phao-lô hoặc các
sứ đồ, mười hai người ở phòng cao. Họ đã được ban cho ân tứ sự
chữa lành Thiêng liêng, và đó là tất cả. Điều đó không có gì bàn
cãi nữa.”
30 Nhưng, anh em thấy đấy, qua biểu đồ tuyệt vời này mà Anh
Willie, ở trên đây, đã lập nên một cách kỳ diệu cho chúng ta,
sợi chỉ nhỏ đó đã xuyên suốt các hội thánh luôn mọi cách. Tôi
tự hỏi cùng một giáo phái đó nói gì về lịch sử của hội thánh, về
Irenaeus, về Thánh Martin? Và tất cả những người tử vì đạo đó
qua các thời đại, trong suốt hàng trăm năm sau cái chết của các
sứ đồ, nói tiếng lạ và chữa lành người bệnh, làm cho kẻ chết sống



8 LỜI ĐƯỢC GIẢNG

lại và làm phép lạ, cả hội thánh. Tự hỏi điều gì về họ, nếu nó chỉ
dành cho các sứ đồ?
31 Thấy nó hạn hẹp như thế nào không? Họ không có sự hiểu
biết thuộc linh, chỉ vậy thôi. Thấy đó, “Mù! Chết trong tội lỗi và sự
vi phạm!” Tội lỗi nghĩa là “sự không tin.” Bất cứ điều gì trong sự
không tin đều là tội lỗi. Nếu một người có một—một tước vị dài
đó (Tiến sĩ Thần đạo, Tiến sĩ Luật, Tiến sĩ Triết, Tiến sĩ Luật.) Và
nói “không có chuyện như sự chữa lành Thiêng liêng hay phép
báp têm bằng Đức Thánh Linh,” con người đã chết trong tội lỗi.
Người ấy có thể giải thích tất cả các loại sự mầu nhiệm trong
Kinh Thánh, nhưng chính cuộc đời của anh ấy (lời chứng của
anh ấy) chứng minh rằng người ấy đã chết. Anh ta đã chết trong
tội lỗi và vi phạmbởi vì anh ta làmột tội nhân.
32 Tội lỗi là sự không tin. Bất kỳ ai cũng nên…Tội lỗi, đó không
phải là phạm tội ngoại tình và hút thuốc lá và khiêu vũ và—và
cứ tiếp tục như vậy. Đó không phải là tội lỗi, đó là thuộc tính của
sự không tin. Nhưng một—một tín đồ…Cho dầu một người đàn
ông không uống rượu, không hút thuốc, không làm những điều
này, chưa bao giờ nói lời xấu, giữ tất cả Mười Điều Răn, anh ta
vẫn có thể là một tội nhân đen, thấy đó, đúng như hàng ngũ anh
ta có thể. Nếu anh ta phủ nhận bất cứ điều gì về quyền năng của
Đức Chúa Trời, anh ta là một tội nhân! Từ tội lỗi là “sự không
tin.” Bây giờ, anh em cứ tìm thấy, xem thử điều đó có đúng hay
không. Một người không tin Lời Chúa, người đó là một tội nhân
và không thể vào Nước Thiên Đàng.
33 Bây giờ, ồ, tôi đã nghĩ lúc đó sáng nay, nhận lấy điều đó trên
chính tôi theo ý của Chúa, bởi điều răn của Đức Thánh Linh, đi
xuống đền tạm lần nữa và có thể giữ anh chị em cả hai hoặc
ba giờ. Nhưng tôi muốn hoàn thành cuốn sách về chương 4 của
Khải Huyền trước khi tôi đi. Và bây giờ tôi hy vọng nó không gây
mệt mỏi cho anh em, tôi hy vọng nó—nó là sự vinh quang đối
với anh em. Tôi hy vọng đó là điều gì đómà sẽ có ích cho anh em
và giúp ích anh em trong những ngày sắp tới.
34 Và bây giờ có thể…Tôi đã bảo Billy xuống đây sáng nay và
phát thẻ cầu nguyện nếu có người lạ nào ở giữa chúng ta, bởi vì
chúng tôi sẽ rời đi, và…bây giờ, và tôi không biết khi nào chúng
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tôi sẽ quay lại. Chỉ có Đức Chúa Trời biết điều đó. Và tôi muốn…
nghĩ có lẽ là buổi nhóm cuối cùng nếu…và khi anh ấy gọi tôi lúc
đó khoảng—khoảng chín giờ và nói, “Bố ơi, có một số người ở
đó để được cầu nguyện. Con đã hỏi họ, nhưng” nói, “đó là những
ngườimà—đó là những ngườimàđếnnhà thờmọi lúc.”
35 Tôi đã nói, “Thế thì đừng phát thẻ cầu nguyện nào, hãy xem.”
Tôi đã nói, “Bởi vì đó là những người…Nếu chúng ta cầu nguyện
cho người đau sáng nay, chúng ta sẽ gọi mọi người lên và cầu
nguyện cho họ.” Nhưng tôi đã nói, “Nếu đó—đó là những người
đến đền tạm mà chúng ta biết…Không, tôi muốn một người lạ
nào đó.”
36 Và anh ấy nói sau đó, anh ấy đi ra đó vài phút trước khi anh
ấy gặp tôi đang đứng ngoài đó, nói, “Chà, con đã phát một số thẻ
cầu nguyện.” Nói, “Chỉ một số ít trong đó, con đã phát thẻ cầu
nguyện.” Nói, “Bố có thể làmbất cứ điều gì bốmuốn.”
37 Tôi đã nói, “À, chúng ta sẽ xem cách sứ điệp được truyền tải,
thấy chúng ta đang ở đâu, và sau đó chúng ta sẽ đi. Bố…”
38 Anh ấy nói, “Ồ, tất nhiên, nhiều người muốn thẻ cầu
nguyện, nhưng” nói “họ là những người đã ở đó trong nhà thờ.”
Hiểu không?
39 Ồ, chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời. Và,
chao ôi, chỉ những điều mà Ngài làm! Ồ, điện—điện thoại đổ
chuông mọi lúc, về nhiều người của những việc khác nhau, về
những điều nhỏ nhặt đôi khi, và cách Đức Chúa Trời đáp lời cầu
nguyện!
40 Tôi tự hỏi liệu người phụ nữ nhỏ bé đó hay chồng cô ấy đang
ở đây từ dưới vùng New Albany, mà họ đã mang đứa bé nhỏ
bị nghẹt thở đó vào đêm hôm trước, bị viêm phổi, đến nhà tôi
khoảng mười hai giờ, một giờ sáng không? Ở đó, tốt. Đứa bé có
khoẻmạnhkhông? [Một anhnói, “Khỏe.”—Bt.] Tốt, tốt, được rồi.
41 Xin để tôi cho anh em thấy, đó là điều mà anh em sẽ không
biết, điều đó không tiếp diễn khi Đức Thánh Linh phán. Fred
Sothmann, người anh quý giá của chúng ta, Fred; tôi nghe anh
ấy nói “Amen” cách đây một lúc, nhưng tôi không thể định được
chỗ của anh. Anh ấy ở đâu? Anh ấy có ở đây không? Đây, ngay
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đây, Anh Fred Sothmann. Và cho thấy nó đơn giản như thế nào…
Anh ấy có một số người bạn đến, đó là Anh Welch Evans, tôi
đoán chừng, tôi không biết. Họ có một chiếc xe kéo ở đó; họ đã
khóa cửa và Fred làmmất chìa khóa, và đã tìm kiếm khắp nơi và
không thể tìm thấy chúng ở đâu. Và Anh Welch đã đến ngay. Vì
vậy ngày sắp đến mà anh ấy phải đến và mọi thứ, họ không thể
tìm thấy chìa khóa ở đâu, vì vậy anh ấy đã gọi điện về nhà, nói,
“Anh Branham, chìa khóa ở đâu? Chúng tôi sẽ tìm thấy chúng
ở đâu?”
42 Vậy thì, điều đó có thể làm lúng túng vài người trong anh em,
khi một người đặt câu hỏi giống như thế. Nhưng chờ một chút,
còn nhớ các con trai của Y-sai tìm kiếm những con la không?
“Vậy nếu ta có một món quà trong tay ta, ta sẽ đặt nó xuống và
tỏ cho thấy…cầu hỏi, trao nó cho vị tiên tri, và có lẽ người sẽ bảo
cho chúng ta hay chỗnhững con la ở đâu.”Nhớđiềuđó không?
43 Và trong lúc người đang đi trên phố họ đã gặp nhà tiên tri.
Người nói, “Ngươi đang tìm kiếm những con la.” Nói, “Ở đó,
ngươi cứ trở vềnhà,” nói, “chúngđã trở về rồi.” Đúng thế không?
44 Tôi đã cầu nguyện. Fred bước tới và nhặt chùm chìa khóa.
Chính là nó. Hiểu không?
45 Anh Ed Daulton, anh ở đâu? Ed Daulton ở đâu? Tôi biết anh
ấy đang nơi nào đó ở đây, tôi đã gặp anh ấy cách đây một lát. Ồ,
phía sau…anh ấy đó. Anh ấy đã nghe thấy tôi qua hệ thống liên
lạc nội bộ hoặc hệ thống truyền thanh công cộng. Đêm nọ một
cuộc gọi đến và Anh Ed đang gặp rắc rối nghiêm trọng. Tôi đã
muốn giúp anh ấy. “Không,” nói, “tôi chỉ muốn anh cầu xin Đức
Chúa Trời.” Tôi đã cầu xin Chúa giúp anh ấy. Và ngày hôm sau
vợ anh ấy gọi lên, người nào đó đến cứu. Được rồi. Đúng không,
Anh Ed?
46 Thấy đó, Ngài là Đức Chúa Trời công bình. Chỉ thế thôi, Ngài
là Đức Chúa Trời công bình. Thấy đó, Ngài chỉ…Thật là mọi lúc
liên tục từ nơi này đến nơi khác, nơi này đến nơi khác. Cho dù
rắc rối đó là gì, Ngài là Đức Chúa Trời. Chúng ta không đi loanh
quanh, khoe khoang về những điều đó, chúng ta không nên làm
vậy. Đừng để tay phải hoặc tay trái biết tay phải đang làm gì.
Chúng ta nói chuyện với nhau nhưng chúng ta không nói điều
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đó ra ở nơi nào đó. Bởi vì đó là niềm tự hào về bản thân, giống
như, “Chúa chỉ có thể làm điều đó cho một người.” Ngài sẽ làm
điều đó cho bất kỳ ai mà muốn—mà muốn tin Ngài. Đó là niềm
tin, đức tin! Bất cứ điều gì—bất cứ điều gì anh em muốn làm,
bất kỳ những tư tưởng của anh em là gì, hãy mang chúng đến
cho Đức Chúa Trời. Ngài—Ngài—Ngài—Ngài cung cấp mọi thứ.
Không đúng thế sao? Vì vậy Ngài đáp lời cầu nguyện. Ngài là
một…Đức Chúa Trời là Người Cha đáp lời cầu nguyện.
47 Bây giờ, do đó trong…Tôi nghĩ, kết thúc trong buổi nhómcuối
cùng này và vân vân, như chúng ta đã…như chúng ta đang làm,
chúng ta sẽ—chúng ta có thể sẽ có một số sự phân biệt vào cuối
buổi nhóm, nếu ý Chúa, và có thể trong thời gian của buổi nhóm.
Chúng ta thật sự không biết Ngài sẽ làm gì. Tôi thích nó theo cách
đó. Đừng đặt ra điều gì chắc chắn, hãy để Ngài làm theo ý muốn
của Ngài.
48 Bây giờ, hãy lật ra chương thứ 4 của Sách Khải Huyền, và
canh đồng hồ.
49 [Một anh em nói chuyện với Anh Branham—Bt.] Vâng. Vâng,
thưa anh. [Người anh em tiếp tục nói. Băng trống.] Chắc chắn, tôi
tin điều đó. Tất nhiên, tôi tin điều đó.
50 Đây, Anh Welch Evans, tôi nghĩ anh ấy đang ngồi ngay đằng
sauđó. Để tôi…Trong khi chúng ta đang lật tới KhảiHuyền 4.
51 Ởđây cách đây không lâu, tất cả các bạnđãnghe và đọc trong
các bài báo về băng đảng ở Louisville chuyên đánh cắp những
chiếc xe hơi này, đưa chúng đến Kentucky ở đâu đó, rất nhanh.
Và ở Kentucky anh em thậm chí không cần phải có giấy chứng
nhận, họ sẽ làm cho anh em một cái ở Kentucky. Vì vậy anh em
chỉ…điều duy nhất anh em phải làm để mang nó đến đó và bán
nó. Vì vậy họ sẽ lấy những chiếc xe này và tuốt chúng lại và sơn
lại chúng, và mang những chiếc xe đó ra và bán chúng. Tất cả
những gì anh em phải có là số của anh em trên lốc và họ—họ sẽ
làm cho anh em một giấy chứng nhận. Vì vậy họ chỉ đưa chiếc
xe ra khỏi đường phố và rã nó ra thật nhanh và chạy nó vào
một cửa hàng nào đó ở đâu đó, chỉ cần thay đổi toàn bộ mọi thứ,
đấy, và—và sơn lại nó và mọi thứ, lấy nó ra và bán nó. Có cả một
mạng lưới của nó, và đặc biệt là trên khắp Hoa Kỳ, và một phần
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lớn—phần lớn của nó là ở Kentucky. Tôi đã đọc một bài báo trên
báo ở đây cách đây không lâu về điều đó.
52 Chà, Anh Evans to lớn, tốt bụng, đáng quý và gia đình của
anh ấy, lái xe từ Macon, Georgia, lên đây mỗi Chúa nhật để nghe
Tin Lành. Ồ, thật trung tín, và những người bạn thực sự! Sau đó
anh ấy đi đếnQuán bán đồ tự phục vụMiller nơi…
53 Tôi không thích quán Miller, nhưng tôi chắc chắn nghĩ rằng
họ có đồ ăn ngon nhất ở Kentucky; Louisville, Kentucky, dù sao
đi nữa. Theo như…tôi không có ý nói với anh em rằng tôi đã ăn
trong các tư gia ở tại đó, bấy giờ, tôi có ý nói (anh em biết đấy) ở
bên ngoài. Và tôi cũng ăn ở đó. Tôi có thể cho gia đình tôi ăn ở đó
rẻ hơn tôi có thể cho họ ăn ở nhà. Đúng thế.
54 Vậy nên tôi đi vào đó, và vì vậy Anh Evans anh ấy đi vào
và anh ấy kiếm cho mình cái gì đó để ăn và đậu xe của anh ở
ngoài đó. Khi anh ấy bước ra (với tất cả quần áo của mình) và
gia đình và tất cả họ, anh ấy không còn chiếc xe hơi hoặc thứ
gì cả. Tất cả đã biến mất. Chà, anh bạn tội nghiệp, Anh Evans là
một người giống như tất cả chúng ta, anh ấy có một cơ sở làm ăn
nhỏ ở dưới đó, anh ấy làm việc về xe hơi, mua xe cũ và sửa chữa
chúng lại. Anh ấy là một người nghèo, và tiêu tiền của mình đến
đây vì anh ấy tin vào kiểu Phúc Âm này. Tôi đang cầu nguyện
rằng Chúa sẽ gửi cho họ một sứ giả xuống đó ở đâu đó, để giúp
họ ở vùng đó.
55 Bấy giờ, Anh Evans đến, vì vậy anh không biết phải làm gì.
Anh đã báo cho cảnh sát và họ không thể tìm thấy nó. Vì vậy
anh ấy trở về nhà, anh ấy và Anh Fred và họ, chúng tôi ngồi
trong phòng và nói chuyện về nó. Tôi đã nói, “Bây giờ…” Đó là
cách chúng tôi làm, chúng tôi ngồi trong phòng, tìm hiểu những
gì diễn ra và sau đó chúng tôi đến với Đức Chúa Trời. Vì vậy
khi chúng tôi cầu xin Chúa, “Quay người đàn ông đã lấy chiếc
xe lại, xin cho anh ta quay lại và đưa anh ta trở lại, cho dù anh
ta ở đâu.”
56 Thông thường họ sẽ đưa chúng xuống xung quanh Bowling
Green hoặc một nơi nào đó, đưa chúng ra khỏi điểm nóng ở đây,
anh em biết đấy, để họ có thể…cho đến khi họ sơn lại và sửa lại.
Đây là một chiếc xe đẹp, tôi nghĩ loại xe có ngăn riêng sắp xếp
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hành lý. Đúng không, Anh Evans? Nó là một—một xe có ngăn
sắp xếp hành lý.

57 Vì vậy, và những gì đã xảy ra, chúng tôi đã quỳ xuống và cầu
nguyện. Và—và Chúa cho chúng tôi làm chứng, mọi chuyện đều
ổn, mọi thứ đều tốt đẹp. Vì vậy sau đó quyền năng của Chúa đã
đến với chúng tôi. Anh Evans đi ra và bắt đầu, dẫn đi xuống một
con đường nào đó.

58 Anh ấy trở lại ngay đây ở Jeffersonville. Chiếc xe bị đánh cắp
ởLouisville; ở đây chiếc xe của anhđangđậuởđóvới chỉ đủ xăng
để chở…ồ, ra từ đó, đưa tất cả xuống thật gần Bowling Green và
quay trở về. Họ đã ra khỏi chiếc xe, dừng xe lại, để lại chìa khóa
trong nó, chỉ đi và để nó đậu ở đó, ngay tại Jeffersonville nơi anh
có thể tìm thấy nó; không phải Louisville, ở đây ở Jeff., đã đưa
nó trở lại suốt đoạn đường về.

59 Anh em biết đấy, Chúa có thể khiến loài chim vâng lời Ngài,
Ngài có thể khiến loài người vâng lời Ngài, Ngài có thể khiến kẻ
thù của Ngài vâng lời Ngài. Ngài…Vâng, thưa quý vị, Ngài là Đức
Chúa Trời. Chiếc xe của anh đậu ở đây không bị mất một thứ gì,
chỉ còn khoảng nửa thùng xăng mà anh hầu như phải có để đến
được Bowling Green, và Đức Thánh Linh hẳn đã nói, “Hãy quay
lại! Quay lại đó và lấy chiếc xe đó đến Jeffersonville. Đậu nó ngay
trên đường phố, và đậu nó ngay tại đây, (bởi vì Ta sẽ sai người
đó theo lối này và lên lối này để tìm nó).” Có đúng không, Anh
Welch? Đúng vậy. Thấy đó.

60 Ngài là Đức Chúa Trời! Ngài đáp lời cầu nguyện, Anh Roy à.
Ngài chỉ…Đó là, Brother Slaughter, cũng giống như vậy, Ngài đã
chữa lành cho con chó nhỏ của anh. Và tôi biết rằng Ngài chữa
lành, Ngài đáp lời cầu nguyện, Ngài vẫn làm phép lạ, Ngài vẫn là
Đức Chúa Trời, Ngài luôn luôn là Đức Chúa Trời, Ngài luôn luôn
là Đức Chúa Trời!

Ngài—Ngài là Đức Chúa Trời trên nóc nhà, (Đó
là gì, mà người anh em đó hát ở đây tại nhà
thờ?)

Đức Chúa Trời trong bếp, Đức Chúa Trời ngoài
nông trại,
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Đức Chúa Trời trong xe hơi, Ngài là Đức Chúa
Trời ở khắp mọi nơi,

Ngài là Đức Chúa Trời xuyên suốt tất cả—tất
cả, Đức Chúa Trời.

61 Ôi, thật tuyệt vời! Chúng ta sẽ đến với sự giảng dạy sau một
lúc và không bao giờ đi sâu vào bài học này.

Được rồi, chúng ta hãy cúi đầu cầu nguyệnmột chút.

62 Lạy Cha Thiên Thượng nhân từ, chúng con rất yêu mến Lời
Thánh của Ngài cho đến nỗi lòng chúng con bùng cháy trong
chúng con, khi chúng con biết rằng Thánh Linh của Ngài ngự
xuống ở giữa chúng con và ở đó nói với chúng con, và lòng chúng
con vươn tới và nắm lấy Nó. Và chúng con dường như cảm thấy
rất tốt với Nó, Chúa ôi.

63 Và để biết rằng trong thì giờ đen tối này có quá nhiều sự hỗn
loạn…Giống như nhà tiên tri đã nói, “Trong những ngày sau rốt
sẽ xảy ra nạn đói,” điều gì đó của trật tự này, “chẳng phải là đói
về bánh và về nước, bèn là về nghe Lời thật của Đức Chúa Trời;
và con người sẽ đi từ đông sang tây, bắc và nam, tìm kiếm Lời
thật của Đức Chúa Trời.” Lời! Lời là gì? Chúa Jêsus là Lời, “Lời đã
trở nên xác thịt và ở giữa chúng ta.” Để thấy sự biểu lộ của Lời
thật của Đức Chúa Trời được bày tỏ theo Kinh Thánh và được
ứng nghiệm, rằng, người ta sẽ đi lại và tìm kiếm như thế nào và
sẽ không tìm thấy Nó. Lạy Chúa, chúng con rất vui mừng, rất vui
vì chúng con đã tìm thấy Ngài cách đây nhiều năm, quý giá đối
với tấm lòng chúng con, và để thấy rằng chúng con không một
chút bối rối nào.

64 ChúaÔi, Ngài đã phán, “Những kẻmà biết Đức Chúa Trời của
họ sẽmạnhmẽmà làm trong ngày đó.” Và chúng con đang ở đây
trong những ngày cuối cùng, chứng kiến tất cả những điều Chúa
Jêsus đã phán sẽ ứng nghiệm, được bày tỏ ngay giữa chúng con.
Những dấu lạ, những điều kỳ diệu, những phép lạ đã được thực
hiện, đang thực hiện nó giống như cách mà Ngài đã làm. Như
Ngài đã phán, “Như việc đã xảy ra trong thời Sô-đôm, thì cũng
sẽ xảy ra ở sự đến của Con người vậy.”
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65 Và, lạy Chúa, Chúa cho chúng con, bởi Đức Thánh Linh, tiếp
cận trong Lời đó và nhận được những điều thực tế đó và buộc
chúng vào Đồi Sọ, bởi Lời, và thấy rằng trong Ngài chúng con có
sự trọn vẹn. Và sự giàu có, phước hạnh và vinh quang và tất cả
đều thuộc về Ngài là Đấng xứng đáng, để đến lấy Sách ngự bên
hữu của Ngài ngự trên Ngôi, mà chính Ngài ngồi xuống trên Nó,
vì Ngài đã bị giết từ khi sáng thế.

66 Chúng con nói về Ngài sáng nay, thưa Cha. Chúng con cầu
nguyện rằng Ngài sẽ ban phước cho tấm lòng của chúng con. Xin
để ThánhLinhNgài hànhđộng giữa chúng con và banphước cho
chúng con, và làm phong phú thêm kinh nghiệm của chúng con,
và chữa lành bệnh tật ở giữa chúng con, và ban cho chúng con
ân điển đắc thắng.

67 Và, Chúa ôi, khi con đi ra ngoài đồng ruộng để đối mặt với kẻ
thù, xin cho con nhận ra rằng con được đóng trong đồn phòng
thủmỗi giờ bởi lời cầu nguyện. Ồ, thật con nương vào nơi phòng
trú ấy thế nào, kẻ thù đang đến gần, nhưng biết rằng đồn phòng
thủ giữ vững bởi vì những ngườimẹ, những người cha, và những
chàng trai, cô gái, những người Cơ-đốc, tái sinh với kinh nghiệm,
những người hướng vềNước Trời đang quỳ gối cầu nguyện, “Lạy
Chúa, xin ban sự giải cứu!” Và, thưa Cha, chúng con cầu xin Cha
cho chúng con đi ra vào trong phòng tuyến của kẻ thù nơi xa kia
và chinh phụcmọi linh hồn quý giá đang chờ đợi. Xin làm đi, lạy
Chúa, và đưa họ ra khỏi bóng tối vào trong Ánh sáng. Vì chúng
con cầu xin điều đó trong Danh Chúa Jêsus. A-men.

68 Bây giờ, trong chương thứ 4 của Sách Khải Huyền. Chúng ta
đã kết thúc chương thứ 3, và chúng ta hãy tỏ ra tôn kính và tôi sẽ
cố gắng không để anh chị em lại quá lâu. Nhưng trong chương
thứ 3 này, Hội đi lên nhưmột hình bóng, khi Giăng được cất lên.
Hội thánh đã đi lên, và từ đó trở đi vì đang giải quyết với Y-sơ-
ra-ên, cho đến sự Tái lâm. Anh em không thấy nó như thế nào
sao? Con người ngày nay, họ như thế nào, “Điều gì đó tuyệt vời
sẽ làm rung chuyển cả thế giới vàmọi thứ.” Điều đó không thuộc
về kinh thánh! Không, thưa quý vị. Điều kế tiếp theo thứ tự là sự
ra đi của Hội thánh. Đọc trong các thời đại hội thánh, anh em
thấy những gì…
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69 Bây giờ, những điều khác này phải xảy ra, là trong thời gian
của Lễ Cưới khi Hội thánh ở trong sự Vinh hiển. Đức Chúa Trời
trở lại với những dấu kỳ vĩ đại để thực hiện, những phép lạ có
tính cách quốc tế và những sự việc, bởi người Do Thái, không đi
đến Nhà thờ gì cả.

70 Ở chương thứ 3 kết thúc thời đại Hội thánh. Đúng thế. Và thời
đại Hội thánh đi ra với một thiểu số nhỏ bé mà chúng ta nhận
thấy…Chỉ lắng nghe ở đây. Tôi—tôi đã đọc lại nó vào sáng nay,
nó gần như xé tôi ra từngmảnh, vị trí và thái độ của Đấng Christ
vào cuối thời đại Hội thánh, được tìm thấy từ câu thứ 20 đến câu
thứ 22 của Khải Huyền 3. Hãy nghĩ về nó Đấng Christ, lúc cuối
cùng, Ngài ở đâu! Ngài ở đâu vào cuối thời đại Hội thánh? Bên
ngoài hội thánh của Ngài, bị đẩy ra bởi các giáo phái và những
tín điều. Thái độ của Ngài là gì? Cố gắng vào lại. Đó là một tình
trạng đáng thương!

71 Rồi chúng ta tìm thấy ở đây, “sau những điều này,” người
nghe một Tiếng nói đang nói với người rằng…Ồ, đó là gì? Thánh
Linh đã rời khỏi trái đất. “Sau những điều này,” bắt đầu chương
1, hoặc—hoặc câu thứ 1:

Kế đó tôi nhìn xem, và, nầy, một cánh cửa được mở ra
trên trời:…

72 Khải Huyền 4:1, sau khi Hội thánh đã đi rồi, thì một—một
Cánh Cửa đã được mở ra. Và chúng ta đã trải qua tất cả những
điều đó và nhận thấy rằng đó là Đấng Christ, là Cánh Cửa. Và
cùng Tiếng nói đó đang bước đi giữa bảy chân đèn bằng vàng
cũng là Tiếng nói mà người đã nghe trên Trời, nói rằng, “Hãy lên
đây.” Giăng đã đi lên. Điều đó tượng trưng cho Hội thánh đang
đi vào sự Cất lên.

73 Giăng đi lên trong Thánh Linh, được cất lên Trời và thấy
trước mọi sự việc mà Đức Chúa Trời đã hứa và nói với các môn
đồ, “Nếu người cứ ở cho tới khi Ta đến thì can hệ gì với các
ngươi?” Ông đã thấy sự Chúa đến và điều gì sẽ xảy ra. Ông đã
nhìn thấy trên trái đất những gì sẽ xảy ra trên trái đất cho sự Cất
lên của Hội thánh, và đã được đưa lên và cho thấy ngay xuống
thậmchí vượt quaThiênhi niên. Ồ, điềuđókhông tuyệt vời sao?
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74 Bây giờ, chúng ta đã để ông lại Chúa nhật tuần trước ở
chương 4 và câu thứ 4.

Và chung quanh Ngôi lại có hai mươi bốn ngôi: và trên
những ngôi ấy tôi thấy hai mươi bốn trưởng lão đang
ngồi, mặc áo trắng; và đầu họ đội mão triều thiên bằng
vàng.

75 Bây giờ, chúng ta thấy rằng đây là những trưởng lão. Một
trưởng lão không bao giờ được áp dụng cho một Thiên sứ hoặc
bất kỳ Bản thể nào. Đó là một con người được cứu chuộc, các
trưởng lão! Vì họ…Những chiếc ngai, vương miện, và quyền
thống trị không bao giờ được đề cập đến, cho Thiên sứ. Nhưng
các vương miện và ngai vàng, vân vân, gắn liền đến con người.
Và những trưởng lão này được đội vương miện và mặc trang
phục và ngồi trên những chiếc ngai. Và chúng ta thấy họ qua các
phần khác của Kinh Thánh rằng họ là mười hai sứ đồ và họ là
mười hai tộc trưởng. Hai mươi bốn trong số đó, có nghĩa là “hai
mươi bốn”:mười hai sứ đồ,mười hai tộc trưởng.
76 Và, chúng ta đã thấy, ngay cả thành phố mà Đức Chúa Trời
từ Thiên đàng giáng xuống…Sau khi trái đất bị nổ tung và tất
cả tan thành từng mảnh và không còn gì trên trái đất ngoài tro
núi lửa (đó là tất cả sẽ còn lại), sẽ không còn biển nữa. Biển sẽ
khô cạn.
77 Như tôi đã nói đêm qua với ai đó, hoặc hôm qua, ở nơi nào
đó, trái đất đã từng đứng lên như thế này, đúng, xung quanhmặt
trời, sức nóng tương đương trên mọi phương diện lên xuống. Ở
trên các bãi nước đá ở nước Anh, anh em có thể làmnổ tung dưới
đó năm trăm bộ và tìm thấy những cây cọ. Nó đến đột ngột, đóng
băng chúng như làm lạnh bây giờ. Giống như sự làm khô nước
của anh em, và giống như vậy, và đông lạnh và làm đông sâu của
anh emđể giữ các quả dâu tây và những thứ trong nhiều năm và
nhiều năm nữa. Hiểu không? Đó cũng là cách nó đã xảy ra vào
thời đó. Nhanh chóng cómột sự hủy diệt tiền cổ đại và tràn ngập
toàn bộ trái đất. Và khi nó xảy ra, sức mạnh nguyên tử đã làm
rung chuyển nó ra khỏi quỹ đạo của nó, và nó đóng băng và nó
nằm ở đó. Hiểu không? Hãy đào sâu xuống và anh em có thể tìm
thấy chúng xung quanh các khu vực bắc cực và mọi thứ, cây cọ
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và vân vân. Cho thấy rằng nó đã từng là nơi sinh sống tuyệt đẹp,
được thiết lập. Nhưng bây giờ nó đã rung chuyển trở lại.

78 Bây giờ, nơi tôi nghĩ Đức Chúa Trời đã có nước đó, khi Sáng
thế ký bắt đầu, Sáng thế ký 1, “Trái đất không có hình dạng, và
trống không, và nước phủ trên những vực sâu. Thần của Chúa
vận hành trên mặt nước và phán, ‘Hãy có sự sáng.’” Sau đó Đức
Chúa Trời đã phân rẽ đất và nước, tạo thành trái đất. Nhưng toàn
bộ trái đất đã bị bao phủ. Bây giờ, những gì Ngài đã làm, Ngài
chỉ…xuyên qua bầu khí quyển, Ngài chỉ…bầu không khí là…Bầu
khí quyển chứa đầy hydro và oxy, và vân vân. Sau đó Ngài chỉ
nhấc nó lên khỏi trái đất và tách nó ra. Khi đó không có biển trên
trái đất. Đức Chúa Trời đã tưới nước cho đất, thậm chí những cơn
mưa đã không đến. Ngài đã tưới nước nó qua những dòng suối
và các thứ, sự tưới tiêu. Sau đó khi Ngài…Điều duy nhất Ngài đã
làm lúc đó…

79 Khi con người thổi bay nó ra khỏi quỹ đạo của nó, sang một
bên, điều gì đã xảy ra? Nó ném nó trở lại trong…sức nóng ở dưới
đây, và lạnh ở trên đó. Và nóng và lạnh, điều gì tích lại? Cảm thấy
nó ở đây trên cửa sổ của họ ngay bây giờ, nóng trong đây và lạnh
bên ngoài. Thấy mồ hôi không? Và mưa không gì khác ngoài mồ
hôi, sự đổmồhôi. Và nước là tro. Và vậy rồi khi nó…

80 Tôi thích bài hát đó:

Ngài đã đặt tay Ngài, ôi Chúa tôn quý, trên các
thảo nguyên,

Đã đặt tay kỳ diệu của Ngài trên rặng núi;
Lạy Chúa, Chúa đã tuôn đổ nguồn nước,
Dấy cao lên ngọn núi,
Ôi Chúa, xin giữ bàn tay quý báu của Ngài trên
con.

Ngài đã tạo nên những đám mây, hình thành
những đám mây tạo nên cơn mưa,

Từ mưa đã làm nên biển,
Từ biển cả, mang lại những đám mây
Ban cho chúng con sự sống dư dật;
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Ngài giữ địa cầu và những từng trời trong
mạng lệnh Ngài, ôi Chúa,

Ồ, xin giữ bàn tay quý báu của Ngài trên con.
(Ồ, tuyệt biết bao! Vâng, Chúa của Thiên
đàng.)

81 Rồi trong thời đại vĩ đại này, nó đang tựa trở lại giống như
thế này bây giờ, Ngài đã có một lời hứa với chúng ta, “Không còn
nước nữa, nhưng lần này là lửa!” Thay vì ném nó…Họ ném trái
đất khỏi mặt trời, tất nhiên, nó trở lạnh lẽo. Nếu anh em ném
nó vào mặt trời, nó sẽ bốc cháy. Và cũng như khi Ngài phá hủy
nó bằng nước và đặt cây cung lên bầu trời, Ngài “sẽ không làm
điều đó nữa,” bây giờ, Ngài đưa ra một lời hứa Ngài sẽ “đốt cháy
nó!” Vì vậy ở đó anh em đến nơi mà tội lỗi và mọi hào nhoáng
và mọi ô uế…

82 Và cách đây không lâu tôi đã cưỡi ngựa qua thảo nguyên. Khi
còn là một cậu bé tôi thường nghĩ, lấy sách lịch sử và địa lý của
mình và nghĩ về những vùng đồng bằng rộng lớn phía tây. “Ngày
nào đó,” tôi đã nói, “mình sẽ sống ở đó bình an và yên tĩnh, nơi
không có tội lỗi, và tôi sẽ đi lang thang trên các cánh đồng và tôi
sẽ đi săn như thổ dân da đỏ. Và tôi sẽ—tôi sẽ sống ở đó, một cuộc
sống yên bình, tất cả những ngày của cuộc đời tôi.” Nhưng bây
giờ nó là…người da trắng đã ở đó. Người da trắng đi đến đâu, tội
lỗi đi đến đó. Anh ta là kẻ sát nhân và giết người lớn nhất trong
tất cả những người trên trái đất, là một người da trắng. Anh ta
là kẻ nổi loạn với mọi màu da!

83 Cách đây không lâu trên báo (Anh Thom ở đây, từ Châu Phi),
tôi đã nhìn thấy một bài báo trên tờ báo cách đây hai tuần, tôi
tin rằng nó đã có, và anh ta nói…họ nói rằng, “Nếu người Mỹ
vẫn được phép đến Châu Phi, thì trongmười năm nữa, loài sư tử
lớn của Châu Phi sẽ hoàn toàn tuyệt chủng, loài voi.” Những kẻ
nổi loạn bắn bất cứ nơi nào họ có thể. Hình ảnh về hai con đực
to lớn đang cố gắng đỡ một con đực bị thương lên. Nhìn giống
như nước mắt chảy ra từ đôi mắt chúng. Chúng không muốn…
con đực không muốn con cái chết. Và mỗi con giữ một bên nó,
như thế này, giữ cho nó không gục ngã xuống tới…xuống đất.
Chỉ bắn ra từng mảnh. Một gã bắn bất cứ thứ gì như vậy không
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xứng đáng có súng trong tay. Đúng thế. Bạn không có đủ trí óc
để nắm giữ nó.

84 Bây giờ, một vài năm trước, cố gắng dồn đàn, nai sừng tấm,
vào cho người bạn tốt của tôi, Anh Roy Roberson và chúng ở đó,
khi tôi đang hướng dẫn ở Colorado; biết rằng chúng tôi đã cómột
đàn tốt. Jeff và tôi đã nuôi chúng ở đó hàng năm trời, khoảng tám
mươi con nai sừng tấm đầu đàn trong đàn. Họ đã để chomột vài
trong những viên chức từ Denver đến đó với những chiếc quần
cộc này, và chân buộc dây. Họ là những tay thợ săn. Hừ! Đây họ
đi lên đó, một nhóm, trên xe jeep và những thứ như thế, trở lại
trong lãnh thổ của chúng ta ở đó.

85 Và tôi đang đuổi những con nai sừng tấm này băng qua ngọn
núi phía sau chúng, khoảng một hoặc hai dặm, và chúng đang
hợp thành bầy. Anh em phải giữ cho chúng mỏng ra, những con
to lớn và các thứ; nếu không, anh em làm tan vỡ bầy đàn của
mình. Chúng giống như gia súc chăn nuôi hoặc bất cứ thứ gì.
Động vật hoang dã nên giống như vậy đối với chúng ta. Nó không
phải làmộtmục tiêu. Nếu anh emmuốn bắnmục tiêu, họ có tầm
bắn ra đây để bắn chúng. Đúng thế. Thật là hổ thẹn khi bán thịt
những thứ như vậy. Thật tội lỗi, thật vô đạo!

86 Và tôi đếm được một trăm hai mươi ba phát súng từ súng
máy, như, bắn từ vai họ. Và sáng hôm sau, Anh Banks Wood ở
đây với tôi, đi lên núi, tôi đếm có mười chín bãi đất đẫm máu.
Họ chẳng biết gì về săn bắn; anh em có bắn một con thú lớn
giống như thế, có thể bắn trúng nó sâu đủ để hạ sát nó. Và họ chỉ
bắn loạn xạ, “bang, bang, bang,” bắn hết con này đến con khác.
Ồ, chúng sẽ chết. Và điều gì sẽ…Sau khi cơn sốt len vào trong
chúng, nếu anh em tìm thấy chúng thì chúng không còn tốt nữa,
chúng hư thối ngay lập tức; và các loài ăn xác thối, sói đồng cỏ
và mọi thứ, ăn hết chúng. Mười chín vũng máu, những con bò
đực to lớn, những cái móng guốc to đó ở khắp nơi, và máu phụt
ra hai bàn chân nơi nó đã bị đâm thủng như vậy bằng súng của
họ. Họ không nên cho phép một kẻ nổi loạn như vậy cầm súng
trong tay. Đúng thế. Gã không có đầu óc để xử lý khẩu súng. Ồ,
thật hết sức tội lỗi, để làm giống như thế.
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87 Điều đó thật kinh khủng, nhưng đó là ngườiMỹ. Canada, quý
vị những người đến từ Canada! NếuMỹ cứ tiếp tục, Canada cũng
sẽ tụt dốc không kém Mỹ, sau một thời gian ngắn. Đi khắp biên
giới Canada ở bất cứ đâu, và anh em có được bầu không khí Mỹ
đó. Nước Mỹ này là gái điếm của các quốc gia. Đó chính xác là
những gì nó đang có, và nó sẽ trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Nó
sắp kết thúc! Kinh Thánh nói về sự diệt vong của nó, cho biết nó
sẽ như thế nào. Nước Mỹ: thấp hèn, thối nát, bẩn thỉu, không tốt
gì. Điều đó hoàn toàn chính xác. Nó đã là một quốc gia vĩ đại. Nó
đã mang sứ điệp Phúc âm. Cái gì làm cho nó như nhế? Bởi vì nó
đã khước từ Sứ điệp Phúc âm, và chối bỏ Lẽ thật. Nó kinh khủng.
Nó có những gì đang đến, đừng lo. Tôi đã nhìn thấy điều đó trong
khải tượng như CHÚA PHÁN NHƯ VẬY! Nó đang xảy đến. Nó sẽ
trả giá cho những tội lỗi củamình.
88 Hãy trở lại khi nước Mỹ là nước Mỹ ngày trước, nó là một
quốc gia vĩ đại. Quốc gia vĩ đại nhất trên thế giới đã từng được
biết kể từ Y-sơ-ra-ên, là nước Mỹ, nhưng chắc chắn nó đã tự làm
ô uế bây giờ. Nó đã khước từ Sứ điệp. Nó không lấy gì ngoài chỉ…
Bây giờ nó đã có chính nó…Anh em có thể thấy bây giờ nó đang
ở đâu. Mọi người biết điều đó, trong cuộc bầu cử vừa rồi tỏ cho
thấy chỗ đứng thuộc linh củanó là đâu. Ừ-m.Nó không biết.
89 Bây giờ, những trưởng lão này đang ngồi trên ngai với vương
miện củamình. Bây giờ, câu thứ 5, chúng ta sẽ bắt đầu:

Và từ ngai ra những chớp nhoáng…những sấm sét…
cùng những tiếng: và đã có bảy ngọn đèn đang sáng rực
thắp trước ngai, mà đó là bảy Thần Linh của Đức Chúa
Trời.

90 Ồ, tôi thích điều này! Còn anh em? Ồ, tôi cảm thấy giống như
áo khoác của tôi vừa khít với tôi, anh em biết đấy. Tôi chỉ…khi…
Ồ, tôi có ý nói trongmột chiếc áo khoác thuộc linh, dĩ nhiên, anh
em biết đấy. Được rồi.
91 “Từ Ngai ra.” Chúng ta hãy nói về chiếc Ngai này trong một
vài phút. Đây không phải là chiếc Ngai thi ân. Ngai Thi ân đã
xong; không còn lòng thương xót, nó không có sự thương xót.
Chúng ta sẽ như thế nào…Làm thếnàongai phán xét sẽ trở thành
ngai phán xét của Đấng Christ, ngai phán xét, sự Phán Xét Ngai
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Trắng? Lúc đó sẽ còn có sự thương xót không? Không còn cómột
chút thương xót nào được ban cho. Tại Ngai phán xét bạn có thể
kêu gào “sự thương xót” cho đến khi bạn không thể kêu gào thêm
nữa, và là, bạn cũng chỉ có thể hét lên trong không trung ở đâu
đó, bởi vì không còn sự thương xót nào nữa.

92 Bây giờ là ngày của lòng thương xót! Bây giờ, chúng ta hãy
quay lại Cựu Ước ở đây một chút và tìm thấy lòng thương xót là
gì. Hãy quay lại và xem điều gì đã xảy ra với Ngai này. Tất nhiên,
Ngai này, là ngai—ngai phán xét. Và được…lý dongàynay có lòng
thương xót, là bởi vì ngai thương xót được rảy với sự chuộc tội.
Huyết! Và hễ chừng nào Huyết ở trên ngai phán xét thì nó không
phải là sự phán xét nữa, đó là sự thương xót, bởi vì Điều Gì Đó
đã chết để lưu lại sự Phán xét. Nếu anh em hiểu điều đó, hãy nói
“A-men.” [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Hễ chừng nào Huyết ở
trên ngai thi ân, tỏ cho thấy rằng Điều Gì Đó đã chết đi để giữ sự
phán xét lại. Nhưng khi Hội thánh được cất lên, ngai thi ân trở
thành ngai phán xét!

93 Anh em biết đấy, lật qua, cũng trong Tân Ước ở đây, “Và nơi
thánh.” Đó là nơi—bồi thẩm đoàn…trong nơi thánh, quan án về
ngai trong nơi thánh. Giờ đây, ngai phán xét trong nơi thánh trở
nên đầy khói. Nó là gì vậy? Giống như Núi Sinai, sự phán xét! Sự
thương xót đã rời khỏi—khỏi Ngai của Đức Chúa Trời. Đức Chúa
Trời sẽ Phán xét thế gianmà không thương xót. Bao nhiêu người
biết điều đó?

94 Một điều duy nhất mà Ngài sẽ nhận ra trong ngày hôm đó,
Đó là gì? Huyết. Đó là điều duy nhất xoa dịu một Đức Chúa Trời
giận dữ.

95 A-đam và Ê-va đã làm nên một chiếc tạp dề tốt như bất kỳ
người Giám Lý, Báp-tít, Trưởng Lão, hay Ngũ Tuần nào có thể
làm, nó che đi sự trần truồng của họ. Nhưng Đức Chúa Trời có
thể nhìn thấu nó, vì vậy Ngài đã giết một thứ gì đó và lấy da
chết của—da của động vật chết và che phủ nó. Huyết phải thế
chỗ. Điều đó làm nguôi cơn thịnh nộ của Ngài, Ngài đã nhìn thấy
máu và lùi lại khỏi nó, bởi vì một cái gì đó đã đổ ra sự sống của
nó. Ôi Đức Chúa Trời!
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96 Hãy suy nghĩ về điều đó! Thứ duy nhất làm nguôi lòng Chúa
là Huyết. Và chỉ có một Dòng Huyết duy nhất mà Ngài sẽ trở lại,
và đó là Con của Chính Ngài. Khi Ngài nhìn thấy đó là Huyết của
Con của Chính Ngài, Ngài sẽ quay trở lại. Vì đó là sự ban cho…
Đức Chúa Trời đã ban cho Con Ngài, để cứu chuộc những ai Ngài
đã biết trước, và điều đó đưa Đức Chúa Trời trở lại khỏi sự phán
xét của Ngài. Nhưng khi nào Dòng Huyết đó được lấy đi, tất cả
những người đã được biết trước đã được kêu gọi vào trong Thân
thể quý báu đó, Hội thánh củaNgài đã được chuẩn bị sẵn sàng và
được cất lên, thì cơn thịnhnộ củaĐứcChúaTrời ở trêndân sự.

97 Ôi, thưa anh em, đừng bao giờ muốn đứng ở đó! Hãy để tôi
đứng trước một khẩu súng máy, hãy để tôi bị cắt ra từng mảnh,
hãy để tôi bị cưa từng in-sơ, để bất cứ điều gì xảy ra (như lời
thề của các Hiệp sĩ Columbus), để họ mổ bụng tôi ra và đốt lưu
huỳnh và mọi thứ khác trong tôi, và tay chân tôi bị chặt đứt, nó
có thể là bất cứ điều gì, nhưng đừng bao giờ để tôi đứng trước Sự
Phán xét tại Ngai Trắng trướcmặt Đức Chúa Trời.

98 Ồ, hãy để tôi nhận ngai nhỏ này ở đây trước ngai của Đấng
Christ và tin nhậnHuyết củaNgài. Con khôngmang theo gì trong
tay mình, Chúa ôi.

Không có nguồn chi khác đâu,
Không gì ngoài ra Huyết Chúa Jêsus. (Đó là tất
cả những gì tôi biết.)

Đây là tất cả hy vọng và sự nương tựa của tôi,
Không gì ngoài ra Huyết Chúa Jêsus.

99 Không ngạc nhiên khi Eddie Perronet…từ chối các bài hát
của mình. Khi ông là một Cơ đốc nhân, một Cơ đốc nhân trung
thành, họ khôngmuốnmua các bài hát của ông.Một ngày nọ ông
nói, “Tôi sẽ viết một bài, và ngày nào đó…mà họ sẽ nhận lấy.” (Và
mọi người muốnmột cái gì đó hiện đại hơn trong các bài hát tôn
giáo.) Một ngày nọ, ở đó Đức Thánh Linh ngự trị, và ông chụp lấy
cây bút và viết:

Ngợi Danh Jêsus vinh hiển quyền oai!
Các thiên thần sấp trước Ngài;
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Cung hiến vương miện,
Và tôn Chúa của các chúa lên ngai.

Tôi đứng, trên Đấng Christ, như Tảng Đá khối;
Mọi chỗ đứng khác là cát lún thôi,
Mọi chỗ đứng khác là cát lún thôi.

100 Cho dù đó là giáo hội, cho dù đó là bạn bè, cho dù là kẻ thù,
cho dù đó là quốc gia, cho dù nó giàu có, cho dù nó nghèo nàn,
cho dù nó tốt đẹp, hay bất cứ điều gì, tất cả các chỗ đứng khác
đều là cát lún thôi! Đó là điều duy nhất, cuối cùng nó sẽ biếnmất.
Nhưng mà:

…Đấng Christ, Tảng Đá khối, tôi đứng;
Mọi chỗ đứng khác là cát lún thôi. (Hãy ghi nhớ
điều đó.)

101 Để ý! Chúng ta hãy xem qua Lê-vi Ký 16, và đọc ở phần sau,
quay lại phần sau của Kinh Thánh bây giờ, trong các luật Lê-vi,
và xem ở đây của Lê-vi Ký—Lê-vi Ký chương 16. Và bắt đầu với
câu thứ 14 của chương 16. Ồ, tôi—tôi thích dành thời gian của
mình cho những điều này, mang chúng ra. Lê-vi Ký bốn-…hoặc
Lê-vi Ký 16:14.

Và người sẽ lấy huyết con bò tơ đó, và dùng ngón tay
rảy trên ngôi thi ân (Trên ngôi thi ân! Hãy xem, chúng
ta sẽ đi vào vấn đề này sau một lát.)…hướng đông;…

102 Đừng quên từ đó “Hướng đông”! Chúa Jêsus đến từ đâu?
Phương đông, trong một đám mây của sự Vinh hiển. M-ặ-t-t-r-
ờ-i mọc ở đâu? Phía đông. C-o-n sẽ dấy lên ở đâu? Phía đông.
Ngôi thi ân đã đặt ở đâu? Hướng về phía đông. Tại sao tôi bắt tất
cả các bạn ngồi lối này hướng về phía đông? Tại sao? Bàn thờ thì
hướng về phía đông. Chúng ta sẽ thấy nó sau một thời gian, đẹp
như thế nào, tôi sẽ vẽ nó ra. Tôi đã yêu cầu thật nhiều anh em
như tôi có thể mang giấy và vân vân, để có được những tấm bản
đồ này trongmột vài phút. Được rồi:

…rảy nó…về phía đông; và người rảy trước ngôi thi ân…
dùng ngón tay rảy bảy lần.

103 Ồ, điều đó không đẹp sao? “Bảy lần về phía đông.” Đó là gì?
Bảy Thời đại Hội thánh sẽ được bao phủ bằng Huyết. Ha-lê-lu-
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gia! Huyết của Đức Chúa Jêsus Christ thật đủ trong đó, hôm qua,
ngày nay, và mãi mãi, và cho mọi thời đại, để cứu mọi tội nhân,
chữa lành mọi bệnh tật, mang lại mọi phép lạ, mọi dấu hiệu để
vượt qua. “Bảy lần,” cách trở lại từ thời Cựu Ước, một ngàn bốn
trăm chín mươi năm trước khi Đấng Christ đến. Hãy suy nghĩ về
điều đó! Biểu tượng, “bảy lần sẽ…”

Đoạn người giết con dê đực…dùng về dân chúng, làm
của lễ chuộc tội, và đem huyết nó vào với bức… trong
bức màn, để dùng huyết con dê đực đó cũng như đã dùng
huyết con bò tơ,… rảy nó trên ngôi thi ân, và phía trước
ngôi thi ân:

Và người phải làm lễ chuộc tội cho nơi thánh, vì cớ…
sự… sự ô uế của dân Y-sơ-ra-ên, và vì những sự vi phạm
của họ và mọi tội lỗi của họ: và người cũng sẽ làm cho
đền tạm của hội chúng, mà còn lại ở giữa họ đó là ở giữa
sự ô uế của—của họ.

104 Đó là gì? “Ngôi thi ân.” Họ ở đâu? Và bên trong của hòm giao
ước có gì? Luật pháp. Và luật pháp, vi phạmmột điều răn là phải
chết không thương xót. Nhưng để anh em có thể có sự thương
xót, huyết đã phải đặt trên bàn thờ. Họ rảy trên ngôi thi ân. Và
ngôi thi ân là bàn thờ nơi anh em quỳ gối và cầu xin ơn thương
xót. Đức Chúa Trời cấm chúng ta lấy nó đi khỏi những nhà thờ
của chúng ta, bàn thờ kiểu xưa chỗ con người có thể quỳ gối và
kêu cầu Đức Chúa Trời xin ơn thương xót. Và lòng thương xót
dồi dào, và chảy ra từ Huyết của Chúa Jêsus. Bây giờ, đó cũng là
lòng thương xót. Đó là ngôi thi ân.

105 Nhưng anh em hãy lưu ý ở đây, đó không phải là ngôi thi ân,
bởi vì đó là “những chớp và những tiếng sấm và những tiếng
phán ra.” Không có tia chớp và sấm sét nào ở sự thương xót. Đó
là sự phán xét.

106 Chúng ta hãy lật sang Xuất Ê-díp-tô ký, chương 19 của Xuất
Ê-díp-tô ký và câu thứ 16. Xuất Ê-díp-tô ký, chương 19 của Xuất
Ê-díp-tô ký, và chúng ta hãy bắt đầu với câu 16:

Và đã xảy ra…
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Hãy lắng nghe những gì…khi Đức Chúa Trời thăng thiên trên
Núi Si-nai:

Và đã xảy ra qua sáng ngày thứ ba, có sấm vang…chớp
nhoáng, và một áng mây mịt mịt ở trên núi, và tiếng kèn
thổimột cách vang động; (Tiếng của kèn là gì? Là thiên
sứ trưởng.) vì vậy cả dân sự…(Lắng nghe!)…cả dân sự…
ở trong trại quân đều run sợ.

107 “Sự phán xét!” Chà! Họ đã hành quân ra khỏi đó vàĐức Chúa
Trời đã ban cho họ ân sủng để đi qua đó, nhưng họ đã đòi hỏi
một luật lệ. Họ…Đức Chúa Trời muốn họ trở thành liên hệ phái;
họ muốn tạo ra một giáo phái ra từ nó, họ có thể tranh luận về
điều gì đó, thay vì chỉ theo Chúa và sống dưới quyền của Ngài,
dưới quyền năng của Ngài. Ân điển đã ban cho một nhà tiên tri,
ân điển đã sắm sẵnmột sự chuộc tội (một chiên con), ân điển đã
sắm sẵn tất cả những điều này, và tuy nhiên họ muốn sự phán
xét. Họmuốn điều gì đó họ có thể làm.
108 Đức Chúa Trời phán, “Hãy họp chúng lại với nhau, Ta sẽ cho
chúng biết đó là gì. Ta sẽ chỉ cho chúng thấy đó là gì.” Hãy đọc!
Hãy lắng nghe! Và tiếng kèn trở nên càng lúc càng lớn hơn cho
đến nỗi nó làm rung chuyển địa cầu. Anh em thấy sự phán xét là
gì. Tôi khôngmuốn điều đó. Xin thương xót tôi!
109 [Anh Fred Sothmann nói, “Anh Branham?—Bt.] Và…[Anh
Branham?”] Vâng? [“Đó là gì câu—câu Kinh Thánh vừa rồi anh
đọc đó?”] Đó là Xuất Ê-díp-tô ký, chương—chương—chương 19
và câu 16, Anh Fred. Xuất Ê-díp-tô ký 19:16.
110 Bây giờ, chú ý câu thứ 17:

Và Môi-se bèn biểu dân sự ra khỏi trại quân để nghinh
tiếp…Đức Chúa Trời; (Ồ, chao ôi! Tôi muốn gặp Ngài
trong sự bình an, không phải giống như thế.) và họ dừng
lại tại chân núi. (Đường quay trở lại.)

111 Hãy nhớ, ngọn núi đó có những đường kẻ vẽ xung quanh nó.
Ngay cả khimột con bò chạm vào ngọn núi đó, nó phải chết ngay
tại đó, không thể đến trong Sự Hiện Diện của Đức Chúa Trời. Và
Đức Chúa Trời…“VàMôi-se đãmang dân sự ra.”
112 Bây giờ, câu thứ 18, câu tiếp theo:
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Và bấy giờ khắp núi Si-nai đều ra…khói, vì CHÚA ở trong
lửa giáng lâm nơi đó:…(Chỉ khói và đang bốc cháy như
một lò lửa.)

113 Ngài đã giáng xuống điều gì? Không phải trong Vinh quang
Shekinah của Ngài, nhưng trong cơn thịnh nộ trước những phán
xét của Ngài.

…vàkhói ra khác nào khói của lò lửa lớn kia, và cả ngọn
núi đều rung chuyển cách kịch liệt. (Thưa anh em, tôi
không muốn ở đó!)

Và khi tiếng kèn vang lên dài, và ngân vang ngày càng
to hơn, Môi-se nói, và Đức Chúa Trời đã trả lời ông bằng
một tiếng. (Môi-se nói; không phải dân chúng, họ đang
run rẩy.)

Và—và CHÚA giáng lâm trên chót núi Si-nai, trên đỉnh
núi: và CHÚA gọi Môi-se lên đỉnh núi; và Môi-se đi lên.

Và CHÚA phán cùng Môi-se rằng: Hãy đi xuống, và cấm
dân sự, đừng xông pha đến gần CHÚA mà nhìn, e nhiều
người trong bọn phải chết chăng.

114 [Băng trống—Bt.] Mọi người ngồi ở phía sau nhà thờ và cười
nhạo người nào đó nói tiếng lạ, hoặc nhảy múa trong Thánh
Linh; đã chết, đã phạm thượng đến Đức Thánh Linh, bị đóng
ấn mãi mãi! “Hễ ai nói ra một lời nghịch lại Đức Thánh Linh
sẽ không bao giờ được tha thứ trong đời này, cũng như trong
đời sau.” Đừng nhìn chằm chằm Nó! Tránh xa Nó hoặc chấp
nhận Nó!
115 Tốt hơn chúng ta nên để lại câu Kinh Thánh đó. Hãy đọc tiếp,
phần còn lại của nó, hãy xem Đức Chúa Trời đã phán gì. Và mọi
người nói, “Ồ, Môi-se, ông nói đi. Đừng để Đức Chúa Trời nói
nữa! Chúng tôi ước gì bây giờ chúng tôi đã không cầu xin điều
này.” Hiểu không? “Hãy để ông nói với chúng tôi, Môi-se. Nếu
Đức Chúa Trời phán, hết thảy chúng tôi sẽ chết.” Xem đó, Đức
Chúa Trời đã làmmột sự đền tội.
116 Bây giờ, “Tiếng phán của Ngai.” Lưu ý trong Ngai này, “trước
Ngai là bảy ngôi sao,” Tiếng của những ngôi sao. “Các tiếng,” anh
em thấy đó. Có nhiều hơn trong Khải huyền 4 ở đây, hay 5, chúng
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ta tìm thấy, “Và từNgai phát ra chớp, các tiếng sấm, và tiếng nói.”
Không phảimột tiếng; “những tiếng nói,” số nhiều. Đó là gì? Đức
Chúa Trời phán với hội thánh, phản ảnh chính Ngài thông qua
bảy Thần Linh. Khi người thật sự được xức dầu của Đức Chúa
Trời lên tiếng, thì đó là Tiếng của Đức Chúa Trời! Từ chối Nó là
lấy đi chân đèn. Hiểu không? “Các Tiếng,” Tiếng của Bảy Thời
đại Hội thánh (ở trong góc đây), những tiếng đang nói bằng sấm
và chớp.
117 Ngàynayhọ là vậy, “Chà, chúng tôi không tin vào việc nói ‘địa
ngục’ trên bục giảng.” Ồ, chao ôi! Rất tệ! Ừm! Chúng ta cầnnhững
người củaĐức ChúaTrời, nhữngngười sẽ khôngnương tay!
118 Bây giờ, mọi người không thể là một thầy giảng, nhưng anh
em có một tiếng nói. Và nếu anh em không thể giảng cho mọi
người một bài giảng…Nếu anh em là một thầy giảng, anh em
được gọi đến bục giảng để giảng. Nếu không, anh em vẫn là một
thầy giảng, nhưng hãy sống như bài giảng với mọi người. Hãy
để cho bài giảng của anh em được sống, và đó là Tiếng của Đức
Chúa Trời mà sẽmang sự quở trách đến cho những người khước
từ Nó. Họ nói, “Không ai có thể đặt một ngón tay vào cuộc sống
của ông ấy hay bà ấy. Họ thật ngọt ngào, đang sống…Họ…Nếu
từng có một người của Đức Chúa Trời, thì đó là người đàn ông
hoặc người đàn bà đó.” Xem đó, hãy sống như những bài giảng
của anh em. Đừng cố rao giảng chúng nếu anh em không được
kêu gọi là một thầy giảng; dù thế nào đi nữa, anh em cũng bị lẫn
lộn và rối tung lên, và anh em sẽ khiến mọi người rối tung lên,
và anh em sẽ không biết…Chà, anh em sẽ—anh em sẽ hủy hoại
chúng và chính anh em cũng vậy. Chỉ sống như bài giảng của
anh em!
119 Thầy giảng được kêu gọi để rao giảng bài của mình, và cũng
sống cho nó nữa. Nếu anh em không thể sống Nó, thế thì hãy
ngưng rao giảng Nó. Nhưng anh emđược cho là sống như những
bài giảng của mình.
120 Được rồi, đây là “những tiếng nói.” Ồ, thật chúng ta cần ở
Jeffersonville hàng ngàn tiếng nói sống động, sấm sét của Đức
ChúaTrời vang lên trong sự êmdịu và sự thánhkhiết, trong sạch,
những đời sống không ô uế, bước đi khắp địa cầu hôm nay, mà
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khôngmột tì vết. Vâng, thưa quý vị, những người Cơ-đốc thật, đó
là tiếng sấm chống lại kẻ thù.Ma quỷ không quan tâm anh em có
thể hô lớn như thế nào; ma quỷ không quan tâm anh em có thể
nhảy nhiều như thế nào hay anh em có thể làm điều này hay la
hét nhiều như thế nào. Nhưng những gì làm bị thương ma quỷ
là nhìn thấy đời sống thánh khiết, được thánh hóa thánh hiến
cho Đức Chúa Trời; nói bất kỳ điều gì với người, gọi người bất cứ
điều gì, cũng êm dịu như có thể được và hành động ngay theo
đó. Ồ, chao ôi! Điều đó ném nó ra, đó là sấm sét làm rung chuyển
ma quỷ.

121 Giống như, “Tốt,” anh em nói, “nếu anh ấy có thể giảng như
Billy Graham hoặc Oral Roberts, hoặc ai đó, một diễn giả có ảnh
hưởng lớn, anh ấy sẽ…” Ôi, không! Đôi khi ma quỷ chỉ cười vào
điều đó. Nó chẳng mảy may chú ý đến điều đó. Anh em nhận tất
cả thần học—thần học, anh emmuốn và tất cả khóa đào tạo thần
học viện, và ma quỷ chỉ ngồi lại và cười vào nó. Nhưng khi nó
thấy Sự sống đó!

122 Hãy nhìn những môn đồ dưới đó, đứa trẻ điên cuồng mắc
chứng động kinh ngày đó, nói, “Hãy ra khỏi nó, hỡi ma quỷ! Hãy
ra khỏi nó, hỡima quỷ! Hãy ra khỏi nó, hỡima quỷ!”

123 Ma quỷ đang ngồi đó, bảo, “Bây giờ, há chẳng phải các ngươi
đang tự làm xấu hổ mình sao? Các ngươi có thấy những gì các
ngươi đang làm không? Chúa Jêsus đã bảo các ngươi, Ngài ủy
thác cho các ngươi, đi đuổi ta ra. Khôngmột người nào trong các
ngươi có thể làm điều đó.”

124 Nhưng, thưa anh em, khi chúng thấy Ngài đến, Đấng đến
bước đi một cách yên lặng. Ừ-m. Ồ, chao ôi! Ngài đã không phải
nói bất kỳ điều gì. Ngay lúc đóma quỷ đã hoảng sợ rồi. Nó biết nó
phải ra khỏi, đúng, bởi vì có một Sự Sống đến; không chỉ là một
bài giảng, nhưng Sự Sống. Phán, “Hãy ra khỏi người đó.” Ồ, chao
ôi! Điều đó đã làmnó!Một cách yên lặng; Ngài biết Ngài đang nói
về điều gì, Ngài biết những gì Ngài đang làm.

125 Bây giờ, “Những tiếng,” những tiếng của bảy tiếng kèn, là
những tiếng của những bảy ngôi sao, bảy sứ giả. Nhưng bây giờ
hãy xem ở đây:
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…và…bảy ngọn đèn…trước ngôi, là bảy Thần Linh của
Đức Chúa Trời.

126 “Bảy ngọn đèn.” Hãy vẽ một chút ở đây, Ngai, nơi thánh, hội
chúng. Và ngay ở đây là (một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy) bảy
ngôi sao, bảy ngọn đèn, bảy sứ giả, bảy Thần Linh; không hoàn
toàn có nghĩa rằng Đức Chúa Trời ở trong bảy Thần Linh, nhưng
“bảy sự biểu hiện của cùngmột Đức Thánh Linh.”
127 Đức Thánh Linh ở đâu? Ở đây tại Ngai, tỏa sáng theo từng
thời đại hội thánh. Thời đại hội thánh này đang phản ánh lại
theo cách này, những tiếng của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Jêsus
Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi.
Xem đó, bảy, có “những tiếng.” “Và bảy ngọn đèn đang cháy,” bảy
Thần Linh, “đó là bảy Thần Linh củaĐức Chúa Trời.”
128 Còn nhớ cách đây hai Chúa nhật chúng ta đã học về nó, viên
kim cương lớn không? Nhưng nó được cắt theo nhiều cách khác
nhau để phản chiếu ngọn lửa và những ánh sáng từ nó. Đó là
cách, “Chúa Jêsus Christ là khởi đầu của sự sáng tạo của Đức
Chúa Trời,” Khải Huyền 1. Đúng thế không? Vậy thì Đức Chúa
Trời được tạo ra khi nào? Ngài là khởi đầu của sự sáng tạo của
Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời là Đời đời. Đúng thế không?
Nhưng khi Đức Chúa Trời được sáng tạo…khi một em bé được
hoài thai trong tử cung của người mẹ, một trinh nữ. Và nàng bắt
đầu phát triển những tế bào này trong nàng để sanh ra em bé
này, đó là sự khởi đầu sự sáng tạo của Đức Chúa Trời, “Vì Đức
Chúa Trời đã trở nên xác thịt và ở giữa vòng chúng ta, và trở
nên Em-ma-nu-ên, ‘Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta,’ khởi nguyên
của sự sáng tạo của Đức Chúa Trời.”
129 Rồi trong Viên Ngọc vĩ đại đó đến từ bụi đất…bởi vì Ngài đã
được tạo dựng nên từ bụi đất. Đúng thế không? Ngài ăn thức ăn
giống như tôi ăn, Ngài ăn thức ăn giống như anh em ăn. Mà, bụi
đất của thân thể, Ngài trở thành can-xi, bồ tạt, dầu khí, ánh sáng
vũ trụ, nhưng trong Ngài ngự Sự Sáng Đời đời. Thảo nào những
nhà thông thái nói với Ngôi sao, “Hãy dẫn chúng tôi đến với Sự
Sáng hoàn hảo của ngươi.”
130 Chúng chỉ đang phản ảnh Ánh Sáng của Một Sự Sáng hoàn
hảo. Và Ngài đã ở đó, là Sự Sáng hoàn hảo của Đức Chúa Trời,
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bắt đầu sự sáng tạo của Đức Chúa Trời. Bây giờ, trong đó đã
có Ngài…

131 Làm thế nàomàNgài có thể phản chiếu chínhNgài trở lại với
các vì sao của Ngài trên đất, sau khi các nhà thông thái nhìn thấy
Ngài trên Thiên đàng, và họ trở thành những linh hầu việc ở đây
trên trái đất? “Người đã bị vết (viên Kim Cương lớn, bị cắt đi) vì
tội lỗi chúng ta, vì sự gian ác của chúng ta mà bị thương, bởi sự
sửa phạt Ngài chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi Ngài chúng
ta được lànhbịnh.” Điều đó đang làmgì?Đang phản chiếu!

132 Bất kỳ người nào tự xưng là tôi tớ của Đức Chúa Trời, mà
từ chối sự chữa lành Thiêng liêng và quyền năng của Ngài, thì
không nhận được ánh sáng của mình từ Viên Kim Cương đó,
không nhận được ánh sáng của mình từ Ngai đó. Bởi vì Nó
đang phản ánh Ngài giống như ngày hôm qua, ngày nay, và đời
đời không hề thay đổi trong suốt bảy ngôi sao và Bảy Thời đại
Hội thánh.

133 Ồ, ngợi khen Đức Chúa Trời! Tôi cho rằng một mục sư thờ
phượng Đức Chúa Trời từ bục giảng, với lời cảm tạ và ngợi khen
và tôn vinh và quyền năng là điều thích hợp. Ôi, thật làm sao,
nó làm tôi rung động tâm hồn cho đến nỗi tôi cảm thấy mình có
thể hét lên, và chạy và nhảy cao hết mức như tôi có thể, bởi vì
có Điều gì đó bên trong tôi đã thay đổi tôi so với con người của
tôi trước đây. Tôi không phải là những gì tôi nên trở thành, và
không phải những gì tôi muốn trở thành, nhưng tôi biết tôi đã
được thay đổi so với những gì tôi đã từng là. Điều gì đó đã xảy
ra, điều gì đó đã diễn ra!

134 Và hãy đứng ở đây và xem Lời Đời đời này đã đánh bại mọi
cơn bão tố! Khi họ cố gắng đốt Kinh Thánh và mọi thứ, Nó vẫn
lướt sóng y nguyên, bởi vì Nó đã nói, “Trời đất sẽ qua đi, nhưng
Lời Ta sẽ không qua đi.”

135 Ở trên đây bây giờ gần Chicago, và một—một quyển Kinh
Thánh nằm trên bục giảng của một nhà thờ. Trở lại trước Chiến
tranh Thế giới thứ Nhất, một nhà truyền giáo đã có nó và một
người đã được cải đạo, và người ấy muốn tặng cuốn Kinh Thánh
của mình cho nhà truyền giáo, nói, “Tôi không thể tặng ông
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quyển này, mẹ tôi đã cho tôi quyển này.” Nói, “Khi về đến nhà,
tôi sẽ gửi cho ôngmột quyển khác.”
136 Anh khởi hành quay trở lại ngang qua biển cả và một tàu
ngầm của Đức đã làm nổ tung con—con tàu. Họ không hề tìm
thấy được một mảnh của nó. Và hai năm sau, trên đường đi
xuống bờ biển, họ nhìn thấy một chiếc hộp đang trôi nổi. Một
số người trong số họ nghĩ rằng nó có thể là thứ gì đó đã bị chìm,
và thế là họ lấy chiếc hộp ra và mở nó ra, hai anh bạn đi cùng.
Và trong đó, thứ duy nhất còn sót lại, đó là cuốn Kinh Thánh mà
anh ta đang gửi lại cho nhà truyền giáo. Nó nằm trên một bục
giảng ở đây gần Chicago ngày nay, trong một nhà thờ Giám Lý.
“Trời đất sẽ qua đi, nhưng Lời Ta sẽ không qua đi.”
137 Trong trận lụt ở đây, vào năm 1937, nhà thờ cũ, nhỏ bé này,
khi những sàn nhà đầy bùn và vân vân mà đã có ở trong nó,
chúng tôi có thể cưỡi trong một—trong một cái thuyền có mái
chèo vượt qua mái của nó. Những trận lụt dâng lên. Và, ồ, đêm
đó khi tôi đã rao giảng Phúc âm và để ngỏ cuốn Kinh Thánh của
tôi đang nằm trên bục giảng khi tôi đã về nhà; dự đoán rằng trận
lụt đó sẽ đến, tôi đã nói, “Tôi đã thấy anh ta đo được gần sáumét
rưỡi trên Phố Spring ở dưới đây.”
138 Anh cao niên Jim Wisehart và họ đã cười diễu tôi. Anh em
còn nhớ điều đó, Anh George? Tôi đã nói…Anh—anh ấy nói, “Ồ,
Billy, vào năm ’84, nó chỉ khoảng sáu in-sơ ở Phố Spring.”
139 Tôi đã nói, “Tôi thấy một người đàn ông từ trên trời bay
xuống, và lấy một thước dây và đo nó ở đó trên Phố Spring, cho
biết sáu mét rưỡi.”

Anh ấy nói, “Anh chỉ phấn khích thôi.”

Tôi bảo, “Tôi không phấn khích đâu! Đó là CHÚA PHÁN
NHƯ VẬY!”
140 Hãy hỏi họ bao nhiêu mét ở trên Phố Spring. Sáu mét rưỡi
đúng tới—tới từng in-sơ!Một cách chính xác.
141 Và cuốn Kinh Thánh cũ nơi nó đã được rao giảng vào đêm
đó…Trời đã bắt đầu mưa, lũ lụt tràn qua và vân vân, và nhà thờ
cũ này…Ghế ngồi dâng thẳng lên trần nhà, Kinh Thánh đi thẳng
lên trần nhà, rửa sạch qua đây với tất cả nước dâng lên. Cái bục
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giảngdâng thẳng lên trên. Chúnghạngay xuống; vàmỗi chỗngồi
trở lại ngay trong chỗ cũ, và quyển Kinh Thánh đã nằm ngay trở
lại trong chỗ cũ, tất cả nước đó, và vẫn đangmở ra, cùng chương
cùng chỗ đó.

142 “Trời đất sẽ quađi, nhưngLời Ta sẽ khôngbao giờ quađi.”

143 Làm thế nào mà quyển Kinh Thánh trôi nổi trong nước mặn
đó trong hai nămmà không hề thậm chí làm bẩn những lời trên
Nó! Lời của Đức Chúa Trời là thật. A-men.

144 Tôi nhớ sau đó, Anh cao niên Jim Wiseheart đã rất hài lòng
với điều đó, mỗi khi anh ấy bị đau ở cánh tay…Anh ấy có điều gì
đó không ổn với anh khi anh khoảng bảy mươi lăm tuổi, anh bị
bệnh thấp khớp. Cơn đau sẽ làm đau đớn ở đây, anh ấy sẽ chạy
lấy cuốn Kinh Thánh, vàmở nó ra, đặt nó ở trên đó, một cơn đau
khác ở dưới đây. Tôi đến đó ngày nọ và anh ấy có rất nhiều quyển
Kinh Thánh trên người đến nỗi tôi không thể thấy Anh Jim, anh
ấy chỉ có những quyển Kinh Thánh trên người anh! Anh ấy nói,
“Đó là lời hứa của Chúa!” Chính là thế.

145 “Trời đất sẽ quađi, nhưngLời Ta sẽ khôngbao giờ quađi.”

146 Nhớ người bạn già từng ghé qua gặp tôi. Và tôi không nghĩ
là không ai trong số những người của anh ấy ở đây. Và tôi cũng
đã từng giúp anh ấy một ít, anh em biết đấy, vì anh ấy đã già và
cần tiền và anh ấy sẽ đi xuống. Anh ấy nói…Ngày nọ tôi sắp lên
đường đến Canada, quay lại, vừa đi ra khỏi cổng, và anh ấy nói,
“Billy, con trai của tôi, một ngày nào đó anh sẽ trở lại và Chú Jim
già sẽ không còn lê bước trên con đường này ở đây nữa.” Đó là
lần cuối cùng. Khi tôi ở Canada, tôi nhận đượcmột bức điện; anh
ấy đã chết ngay ngoài đó trong vòng tay của Chị Morgan. Anh ấy
bị đau tim, và họ đưa anh ấy đến bệnh viện, ngước lên nhìn chị
ấy và qua đời.

147 Chị Margie, chị ấy có ở đây sáng nay không? Chị ấy thường
đến. Hết thảy anh em đều biết. Một trong những ca quan trọng
về bệnh ung thư khi chị nằm trong Bệnh viện Báp-tít, chị ấy
đã chết mười bảy năm, trong hồ sơ Phòng khám Y tế ở đó, về
“chết vì bệnh ung thư,” mười bảy năm trước. Chị ấy sống tại 412
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Knobloch Avenue, điều dưỡng trong bệnh viện ở đây. Ồ, ân điển
thật lạ lùng, nghe thật êm dịu làm sao!

148 Jim Tom Robertson, một luật sư ở Louisville, và tất cả chúng
ta đều biết Jim Tom. Đó là điều khiến anh ấy tin vào Sứ điệp này,
anh ấy đã đi đến đó. Và cha của anh ấy làmột trong những người
đứng đầu hội đồng ở bệnh viện đó. Anh đã đi lên và tìm kiếm nó,
để tìm xem có đúng là chị ấy đang chết vì bệnh ung thư không,
và bị bỏ cuộc rồi và được đưa về nhà, và nghĩ theo như họ biết
chị ấy đã chết. Và cha anh ấy đã tìm kiếm nó, và đó là sự thật. Và
Jim Tom nói, “Đó là một lời nói dối; chị ấy đang ngồi ngay tại đây
bây giờ, con có thể đưa cha đến gặp chị ấy.”

149 Ồ, ồ, Ngài—Ngài là Đức Chúa Trời chân thật, phải không? Tôi
rất vui vì Ngài có thể bỏ qua lỗi lầm của chúng ta, phải không?
Khiến chúng ta hết lòng yêumến Ngài.

150 Những ngai, các tia chớp…Gì vậy? “Bảy ngọn đèn,” hoặc
những ngọn đèn, hoặc bảy ngôi sao, được gọi là “bảy Thần Linh,”
có nghĩa là sự bày-…bảy sự bày tỏ của Đức Thánh Linh về Bảy
Thời đại Hội thánh ở bảy ngôi thi ân dành cho dân sự. Chúng có
ở đây, bảy ngôi thi ân, bảy ngai, bảy hội thánh, bảy ngôi sao, bảy
sự biểu hiện, bảy Thần Linh, bảy ngọn đèn. Ô, chao ôi, Chúa thật
là hoàn hảo làm sao! Mọi…

151 Nằm ở đó trong các con số của Kinh Thánh; những con số
của Kinh thánh là điều hoàn hảo nhất trên trái đất. Bạn không
thể tìm được một lỗi nào từ Sáng thế ký đến Khải Huyền, trong
các con số của Kinh Thánh. Không một tác phẩm văn học nào
khác được viết mà anh em không thể tìm ra thiếu sót trước khi
anh emđọc ba câu; nhưng không có trong Kinh-…

152 Họ đã cố gắng trong hơn hai trămnămđể thêm vàomột cụm
từ trong Lời Cầu nguyện của Chúa, hoặc loại bỏmột cụm từ khỏi
Nó. Nó thật hoàn hảo! Không thể thêm vào nữa hoặc bớt khỏi
Nó. Họ đã nghĩ rằng họ sẽ làm cho lời cầu nguyện tốt hơn một
chút. Họ sẽ cố gắng kết hợp cái này vào Nó, và đưa cái kia vào
Nó, hoặc lấy cái này ra khỏi Nó; điều đó chỉ là không đúng. Thấy
đó, Nó thật hoàn hảo! Tất cả đường lối của Đức Chúa Trời đều
hoàn hảo.
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153 Do đó chúng ta không hoàn hảo, nhưng Ngài đã phán “Thế
thì các ngươi hãy nên trọn vẹn như Cha các ngươi ở trên Trời
là trọn vẹn.” Làm thế nào chúng ta có thể được? Nhờ Huyết báu
của Chúa Jêsus Christ, để quên đi bản thân của chúng ta và chỉ
sống trong Ngài. Thế đấy. Nó đáng quý biết bao!
154 Được rồi, câu thứ 6 bây giờ nếu chúng ta đi sâu vào nó. “Bảy
ngọn đèn.”

Và trước ngai…có như biển trong suốt như pha lê: còn
chính giữa ngai, và chung quanh ngai, có bốn con thú
đằng trước và đằng sau chỗ nào cũng cómắt. (Ồ, chao ôi!
Nhìn này!)…những con thú đầy mắt—đầy mắt trước và
sau-… (Bây giờ, đợi đã.)…trước ngai…có một biển trong
suốt như pha lê: còn chính giữa ngai, là bốn…và xung
quanh…ngai, là bốn con thú đằng trước và đằng sau chỗ
nào cũng có mắt.

155 Bây giờ, “biển trong suốt.” Anh em mà sẽ…Tôi…Đây không
phải là một biểu tượng cho lắm ở đây, nhưng tôi muốn xóa nó
đi trong một phút. Bây giờ, bây giờ chúng ta muốn nghiên cứu
ở đây một chút xíu. Biển trong suốt được tượng trưng trong đền
thờ cũ, vì Môi-se được Đức Chúa Trời truyền lệnh xây dựng đền
thờ trên đất giống như ông đã nhìn thấy Nó trên các tầng trời.
Mọi người đều biết điều đó. Được rồi.
156 Và bây giờ hãy để tôi vẽ một chút ở đây, nói rằng, đây là hòm
giao ước trong Cựu Ước, được rồi, điều tiếp theo, mà được gọi
là “Nơi chí thánh.” Và nơi tiếp theo ở đây là bàn thờ, được gọi là
“nơi thánh.” Và ngay trước ở đây là “biển đồng,” nó được gọi như
vậy. Nói cách khác, đó là nơi của lễ dâng…của lễ dâng đã được
rửa sạch—đã được rửa ở đây trước khi chúng được nhận trên…
ở bàn thờ; tại bàn thờ bằng đồng, hoặc bàn thờ bằng đồng thau
nơi thiêu của tế lễ.
157 Bây giờ, chúng ta muốn xem điều này bây giờ nơi…nó đã ở.
Và, bây giờ—bây giờ, trong biển trong ngần này…là trước Ngai
và trước nơi thánh. Chỉ…Bây giờ hãy nhớ, bảy chân đèn bằng
vàng được đặt ở đây như thế này, và đến trong cái chậu đựng
nước thánh. Hiểu không? Bây giờ, đó là thứ phản chiếu ánh sáng
từ nơi thánh ra đến đây. Bây giờ, nếu anh em…không, anh em
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không cần phải viết điều này ra trừ khi anh em thật sự muốn,
nhưng đó là…Tôi có điều gì đó khác ở đây tôi đã tự vẽ ra, mà tôi
muốn anh em hiểu tiếp. Nhưng bây giờ, anh em thấy đấy, đây
được gọi là biển đồng thau; nó không lớn lắm, ít nhiều nó được
đặt ở một vị trí trong đền thờ. Nó được đặt dọc theo gần như
thế này ở đây, là một biển đồng thau, đó là một cái chậu đựng
nước thánh được làm bằng đồng nơi họ đã rửa sạch các của tế
lễ. Trước khi của lễ được thiêu hoặc được chấp nhận, chúng phải
được rửa sạch.

158 Ồ, điềuđóhẳnkhôngphải làmột bài giảngngaybây giờ, thưa
Tiến sĩ. Ồ, chao ôi! Sẽ không—sẽ không chỉ vậy…Nó chỉ giáng vào
tôi, “rửa sạch chúng.” Trước khi bất kỳ của lễ nào được tiếp nhận
đối với Đức Chúa Trời, thì trước tiên nó phải được rửa sạch. Bằng
cách nào? Không phải cảm xúc, nhưng được rửa sạch bởi Lời.
Bây giờ, chúng ta có thể quay lại và đến chỗ mà giáo sĩ Do Thái
này…khi tôi đang giảng bài giảng đó về nước tẩy uế, con bò cái
tơ màu đỏ, nước mà được giữ lại, chúng đã được làm thành một
thứ nước tẩy uế. Và trước khi chúng ta có thể đến với Đức Chúa
Trời với đức tin thật, trước tiên chúng ta phải đến bằng nước tẩy
uế. Vâng, thưa quý vị. Quý vị phải đến bằng gì? Lời!

159 Ồ, hãy để tôi xem liệu tôi có thể nói chuyện chỉ để anh em có
thể…mọi người sẽ hiểu được nó. Bây giờ, hãy mặc vào suy nghĩ
thuộc linh của anh em. Hãy cởi bỏ những bận tâm đi vàmặc vào
suy nghĩ thuộc linh của anh em bây giờ, vì điều gì đó đến ở đây.
“Được rửa sạch trước khi nó được nhận tại bàn thờ,” trước hết
phải được rửa sạch bởi nước tẩy uế.

160 Bây giờ, hãy cùng tôi lật nhanh đến Ê-phê-sô 5, chỉ giữ
nguyên chỗ đó và quay lui, chỉ vài trang, với Ê-phê-sô chương
5 và câu 26:

Hầu cho Ngài có thể khiến hội nên thánh và làm tinh
sạch nó…(Hội thánh, ông đang nói về.)

161 Bây giờ, hãy để tôi quay trở lại xa hơn thế một chút. Quay lại
câu thứ 21, trong khi anh em đang xem:

Hãy kính sợ Đức Chúa Trời mà vâng phục nhau.
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162 “Vâng phục nhau.” Thưa hội chúng, chính anh em phải vâng
phục mục sư của anh em. Mục sư, phải vâng phục hội chúng.
Nếu một bè phái nhỏ nổi lên, đừng theo phe nào, hãy phục tùng
cả hội chúng. Hội chúng, nếu anh chị embắt đầu lập bè phái, hãy
tuân phục mục sư của anh em trong sự kính sợ Đức Chúa Trời.
Hiểu không? Ồ, thưa anh em! Ừm!

Hỡi những kẻ làm vợ, phải vâng phục chồngmình, như
vâng phục Chúa, (Bởi vì người là chúa của chị em.)

163 Bao nhiêu người biết điều đó, thưa quý chị em phụ nữ? Điều
đó hoàn toàn đúng. Kinh Thánh đã nói như vậy ngay từ đầu. Nó
vẫn giống như vậy.

Hỡi những kẻ làm vợ, phải tự vâng phục chồng mình
như vâng phục Chúa.

Vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu hội
thánh: và Ngài là Cứu Chúa của thân thể ấy.

164 Chồng cũng vậy. Anh em nên biết điều đó, những người đã
có gia đình và trưởng thành, hay trẻ em đủ tuổi để biết được con
đường sự sống. Được rồi.

…như đối với Chúa.

Vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu hội
thánh: và Ngài là cứu chúa của thân thể ấy.

Ấy vậy như hội thánh phục dưới Đấng Christ, thì đàn bà
cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự.

Hỡi người làmchồng, hãy yêu vợmình, nhưĐấngChrist
đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh; (Đừng
khắc nghiệt với nàng! Nếu anh em làm điều đó, anh em
không xứng là chồng. Đúng vậy!)

Để người có thể…

Hãy lắng nghe, nó đây này!Hãy nắm lấy nó bây giờ:

Để người có thể khiến hội nên thánh và tinh sạch sau
khi lấy nước rửa bởi…[Hội chúng nói, “Lời.”—Bt.] Ừm!

165 Thế thì, mỗi người thờ phượng từng có được lối vàoĐiều này
phải đến bởi Lời. Có quá nhiều thứ khác đến. Tôi tin vào những
câu chuyện nhỏ và những điều, về “mẹ đãmất từ lâu và bà đang
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đợi bạn trên Thiên đàng,” tất cả đều đúng sau khi Lời đã được
áp dụng. Nhiều người đến bàn thờ bởi vì họ muốn gặp mẹ của
họ trên Thiên đàng. Điều đó ổn thôi, anh em nên làm thế, nhưng
đó không phải là lý do mà anh em đến bàn thờ. Anh em đến bàn
thờ xưng nhận những tội lỗi củamình bởi vì Đấng Christ đã chết
thay cho anh em, bởi Lời!
166 Thế thì, của lễ dâng nào không đến theo Lời thì không được
chấp nhận. Đúng thế không? (Ôi, thưa anh em, tôi ghét phải nói
điều này. Ồ, tôi ghét phải nói điều đó. Thứ lỗi cho tôi vì nói điều
đó.) Đó là lý do Công vụ 19 có trong Kinh Thánh, “Anh em đã
nhận lãnhĐức Thánh Linh kể từ khi anh em tin chưa?”

Họ nói rằng, “Chúng tôi…không cho dù có…”

Nói, “Thế thì, anh em đã được báp-têm như thế nào? Tại sao
anh em không đi vào Đây?”
167 Họ đến cách nào đó khác bên cạnh Lời! Nói, “Ồ, chúng tôi đã
trải qua hình thức, chúng tôi đã chịu báp-têm…Giăng.”

Ông bảo, “Điều đó sẽ không có tác dụng. Giăng chỉ làm báp-
têm về sự ăn năn, không phải sự tha tội.”
168 Và khi họ nghe Điều này, họ đã được làm phép báp-têm lại.
Tại sao? Bằng Lời! “Được rửa sạch bởi nước của Lời.” Lời nói,
“Danh của Chúa Jêsus Christ!” Bất kỳ điều gì gắn vào điều gì khác
vào Đó là giả dối!
169 Bây giờ, thưa anh emquý báu của tôi, tôi biết đây cũng làmột
cuốn băng ghi âm. Bây giờ, đừng phấn khích. Hãy để tôi nói điều
này với tình yêu thương tin kính, giờ đã đến gần mà tôi không
thể giữ im lặng những điều này nữa, quá gần với sự Đến. Hiểu
không? “Giáo lý bangôi là củamaquỷ!” Tôi nói rằng CHÚAPHÁN
NHƯ VẬY! Nhìn xem nó đến từ đâu. Nó đến từ Hội đồng Nicene
khi giáo hội Công giáo trở thành quyền thống trị. Từ “ba ngôi”
thậm chí không được đề cập trong toàn bộ Sách Kinh Thánh. Và
chừng nào ba Đức Chúa Trời, điều đó là từ địa ngục. Có một Đức
Chúa Trời. Điều đó hoàn toàn đúng.
170 Bây giờ, các bạn có nói sau đó, “Anh có tin rằng tất cả những
người này mà—mà là những tín đồ ba ngôi là thuộc về địa ngục
không?” Không, thưa quý vị. Tôi tin rằng họ là những Cơ-đốc
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nhân. Nhưng giờ đang đến gần rồi, thưa anh em, mà họ thật
lòng đã sai.

171 Bất kỳ người nào, ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, mà muốn nói
về chủ đề này, hãy đến gặp tôi; bất kỳ mục sư, giám mục, tổng
giám mục nào, bất kể quý vị có thể là gì. Và điều này đã được
ghi âm, sẽ đi khắp thế giới. Tôi yêu cầu trong tình yêu thương
anh em, cho bất kỳ người nào nghe tôi trên cuốn băng này trên
khắp thế giới, mà sẽ đến với tôi và cho tôi thấy một đoạn Kinh
Thánh hoặc một đoạn trong lịch sử nào (đó là lịch sử xác thực)
nơi mà bất kỳ người nào đã từng được báp-têm nhân danh “Cha,
Con, và Đức Thánh Linh” cho đến khi họ đã tổ chức với giáo hội
Công giáo, tôi sẽ thay đổi sự dạy dỗ của mình. Mọi người đều đã
được báp-têm trong Danh của Chúa Jêsus Christ! Và các anh em
quý báu của tôi, mắt các anh bị mù vì những điều đó. Hãy cầu
nguyện Chúa ban cho anh em Sự sáng!

172 Bây giờ, nếu anh em cóKinh Thánhhỗ trợ nó, tôi sẽmong đợi
anh emhoặc lắng nghe lời kêu gọi của anh em. Anh em là…anh…
Ngoài cuốn băng này, anh em đang cố tình đi trong sự thiếu hiểu
biết về thuộc linh nếu anh em không thách thức tôi về điều đó.
Nếu bạn muốn biết đâu là Ánh sáng và đâu là bóng tối, chúng ta
hãy hỏi Chúa. Hãy nhớ, tôi nói CHÚA PHÁN NHƯ VẬY! Nếu anh
em tin tôi là tôi tớ của Ngài…Và nếu điều đó không đúng theo
Lời, thì nó sẽ sai. Thế thì nếu nó không theo Lời, nhiệm vụ của
anh em là phải nói thẳng với tôi, ừ-ừm, xem điều gì sẽ xảy ra. Ừ-
m. Đó là một lỗi!

173 Tôi tin rằng hàng ngàn tín đồ ba ngôi tin vào ba Đức Chúa
Trời thì được cứu, bởi vì họ không biết sự khác biệt nào. Chúng
ta sẽ đi sâu vào vấn đề đó trong sứ điệp.

174 Bây giờ, tất cả các bạn đừng dừng cuốn băng của mình và
bước ra khỏi nhà, hỡi những người anh em ba ngôi; hãy lắng
nghe Điều này. Nhưng anh em cứ ngồi yên một vài phút. Anh
em nợ cho chính mình. Anh em nợ hội chúng của mình. Hiểu
không? Đừng ngừng nhận lấy những cuốn băng, hãy ở lại với
Nó. TìmkiếmNóbằngLời và thấyNó có đúng không. KinhThánh
nói, “Hãy xem xét mọi việc.”
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175 Tôi biết Nó không được ưa chuộng, Chúa Jêsus cũng vậy, Sứ
điệp cũng vậy, luôn luôn. Anh em yêu thương tôi khi tôi đến và
chữa lành những người đau ốm và chịu khổ ở giữa vòng anh em,
anh emnghĩ đó là những đám đông vĩ đại, vĩ đại và gây dựng hội
thánh. Bấy giờ, Chúa Jêsus đã làm giống y như vậy cho đến một
ngày Ngài phải đến với Lẽ thật. Và khi Ngài làm vậy, thậm chí
bảy mươi người đã quay lưng lại với Ngài. Và Ngài quay sang
những người còn lại, mười hai người, và nói, “Các ngươi cũng sẽ
đi chăng?”

Và Phi-e-rơ đã nói những lời đáng để ý, “Lạy Chúa, chúng tôi
sẽ đi với ai, vì chỉ Lời Ngài là Đời đời?”

176 Vàmộtmình Lời của Đức Chúa Trời là Đời đời! Và hãy tìm tôi
ở bất cứ nơi nào mà Chúa đã từng cho ai đó làm báp têm nhân
danh “Cha, Con, Thánh Linh.”

177 Anh em lật tới Ma-thi-ơ 28:19, “Cha, Con, và Thánh Linh,”
nơi Ma-thi-ơ nói, “Vậy các ngươi hãy đi, và dạy dỗ muôn dân,
làm báp têm cho họ trong Danh Cha, Con, Thánh Linh”? Và bất
kỳ ai nghĩ rằng “Cha, Con, Thánh Linh” là một cái tên, điều đó
cho thấy có điều gì không ổn trong quá trình giáo dục của họ.
(Bây giờ, để một học sinh lớp bảy nói điều đó với các giám mục
đang ngheĐiều này.) Cha không phải là tên, Con không có tên, và
Thánh Linh không phải là tên. Chúng là những tước hiệu đi kèm
vớiDanh (của Cha, Con, ThánhLinh), đó là Chúa Jêsus Christ.

178 Hãy nhớ, đó không phải là sự tức giận, điều đó được nói
lên trong tình yêu thương và sự tôn trọng tin kính, với tình yêu
thương và sự quan tâm đối với Thân thể đầy đủ của Đấng Christ
đến nơi tôi được anh em ba ngôi của tôi mời đến (và khắp nơi
trên thế giới) đến và giảng trong hội chúng của họ. Nhưng tôi
không bao giờ đề cập đến nó khi tôi ở giữa các bạn. tôi muốn trở
thành…Trừ khi chính các anh em mời tôi, và tôi sẽ đến giáo xứ
với anh em và nói chuyện với anh em về điều đó. Nhưng trước
hội chúng của anh em, nó sẽ khuấy động họ. Đó là nơi anh em
nhận được sự Mặc khải và dạy đàn chiên của mình, anh em là
người chăn bầy. Tôi đang nói với nhữngmục sư truyền đạo. Nếu
quý vị không hiểu, hãy đến, chúng ta hãy ngồi và lý luận cùng
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nhau. Kinh Thánh nói, “Hãy xem xét mọi việc, điều chi lành thì
giữ lấy.”

179 “Biển trong ngần,” nơi của sinh tế được rửa sạch…Và chúng
ta được rửa sạch…Ồ, đừng quên điều đó, chúng ta sẽ quay lại
với nó sau một lát, “Được rửa sạch bởi nước của Lời.” Thế thì
anh em phải nghe Lời trước khi anh em có thể vào đó, bởi vì chỉ
có một cách anh em có thể đến gần Đức Chúa Trời, đó là bằng
đức tin. Đúng thế không? “Đức tin đến bởi việc nghe, nghe Lời,”
rửa sạch lương tâm của chúng ta. Không phải gặp một người,
không phải gặp cha, không phải gặp mẹ, không phải gặp con trẻ
(chúng đều đúng hết thảy, chúng ta sẽ làm điều đó), nhưng điều
đầu tiên chúng ta phải đến là con đường tiếp cận của Đức Chúa
Trời; chúng ta sẽ được rửa sạch khi chúng ta nghe Lời Chúa.

180 Bởi đức tin chúng ta đang bước đi. Ân điển, “những gì Đức
Chúa Trời đã làm cho anh em.” Đúng thế. Anh em tin Đức Chúa
Trời, anh em tin vào Đức Chúa Trời; và ngay khi anh em xin lỗi,
anh em đã được tha thứ rồi.

181 Như tôi nói chuyện với một người anh em ngày hôm qua,
hầu như hơi lẫn lộn về điều đó, và tôi nói, “Này, anh ơi, nếu anh
nói điều gì đó làm tổn thương tình cảm của vợ mình, ngay lập
tức anh sẽ cảm thấy có lỗi với cô ấy, anh lấy làm tiếc anh đã làm
chuyện đó, anh đã ăn năn trong lòng rồi. Đúng vậy. Nhưng anh
phải đi bảo cho nàng về điều đó. Anh phải đi bảo và nói, ‘Em yêu,
anh lấy làm tiếc đã nói điều đó.’ Lúc đó anh em đã ăn năn hoàn
toàn.” Vậy thì, đó là cách của nó với Chúa.

182 Một người mà sẽ đi và nói, “Tôi làm tổn thương tình cảm
của nàng, chẳng quan trọng gì cả, tôi sẽ nói với cô ấy tôi xin lỗi,
nhưng thực sự tôi không,” anh em là kẻ giả hình. Hiểu không?
Đúng thế. Điều đó sẽ không bao giờ được Chúa nhận.

183 Anh emphải lấy làm tiếcmột cách hoàn toàn vì những tội lỗi
của mình. Rồi khi anh em biết rằng mình lấy làm tiếc về những
tội lỗi của mình, và rồi “Hãy hối cải, và chịu phép báp-têm trong
Danh Đức Chúa Jêsus Christ để được tha tội mình, và anh em sẽ
nhận được sự tha thứ, nhận lãnh Đức Thánh Linh.” Xem đó, thật
đơn giản, Đức Chúa Trời đã làm cho nó thật đơn giản.
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184 Ởđây…chúng ta để ý ở đây trong “biển trong ngần,” nó giống
như pha-lê. Biển trong ngần là biểu tượng, làm hình bóng bởi
biển bằng đồng. Đây là biển trong suốt, trên Trời. Môi-se coi nó
như một biển trong suốt và tạo ra cái được gọi là “biển đồng,”
một bàn thờ bằng đồng, của lễ bằng đồng…đúng hơn là, của lễ
bằng đồng.
185 Anh em biết đồng nói về điều gì trong Kinh Thánh? Sự Phán
xét. Ngài đã làm một con rắn bằng đồng. Con rắn có nghĩa là gì?
Biểu tượng của con rắn có nghĩa là “tội lỗi đã được phán xét,”
trong vườn Ê-đen, khi mà, “Gót chân của ngươi sẽ đạp dập đầu
nó; đầu nó sẽ cắn gót chân.”
186 Và đồng thau tượng trưng cho “Sự phán xét Thiêng liêng,”
bàn thờ bằng đồng, nơi của tế lễ được thiêu; chậu đựng nước
thánh bằng đồng, chỗ nó đã được rửa sạch bởi nước của Lời.
Hiểu không? Mô-…Ê-li, trong những ngày còn sống, đã đi ra
ngoài và nhìn lên, và nói, “Bầu trời trông giống như đồng thau.”
(Sự phán xét thiêng liêng đối với một dân tộc chối bỏ.) Ồ, chao
ôi! Đồng thau, bằng đồng!
187 Vậy thì chúng ta ở tại “chậu đựng nước thánh.” Và anh em
lưu ý chậu đựng nước thánh này trống không và trong như pha-
lê. Tại sao? Hội thánh đã được chuộc rồi!
188 Bây giờ, bây giờ, chúng ta để ý một chút sau đó, khi các vị
thánh thời Đại nạn xuất hiện, chúng ta lại thấy nó đầy lửa. Anh
em biết không…Anh em có muốn đọc điều đó không? Bây giờ
chúng ta hãy đi sang Khải Huyền, chương 15, câu thứ 2, và đọc
nơi chúng ta nhìn thấy ngọn lửa bằng đồng thau này một lần
nữa. Được rồi:

Và tôi thấymột thiên sứ…Tôi thấymột điềm khác ở trên
trời, (Đúng.) vừa lớn vừa lạ, bảy thiên sứ cầm…bảy tai
nạn sau cùng; vì trong chúng làm trọn với cơn thạnh nộ
của Đức Chúa Trời.

Bây giờ “cơn thịnh nộ” củaĐức Chúa Trời. Hãy xem:

Và tôi thấy như biển bằng pha-lê lộn vời lửa: (Bây giờ,
hãy xem.) và họ những người chiến thắng con thú, và
trên hình tượng nó, và trên dấu ấn, và trên số của tên nó,
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đã đứng trên biển pha lê đó, mà nâng…đàn cầm của Đức
Chúa Trời.

Và họ đã hát bài ca của Môi-se, tôi tớ của Đức Chúa
Trời,…

189 Ồ, anh em thấy điều đó không? “Thời kỳ Đại nạn.” Ồ! Anh em
có vội không? [Hội chúng trả lời, “Không.”—Bt.] Được rồi, hãy
lắng nghe, hãy để ý điều gì đó ở đây.

190 Làm thế nào để chúng ta đến? Chúng ta phải đến (Hội thánh
dân Ngoại này) với Lời này, biển trong ngần, nước, nước của Lời
(Đúng vậy không?), nhận ra Lời cách Nó được viết. Rồi của sinh
tế được nhận và đầy dẫy Đức Thánh Linh từ bên trong, chiếu
sáng qua Ánh Sáng của thời đại đó. Từ đây…Ở đây Nó ra khỏi
nơi thánh vào trong đây, ra khỏi ngôi sao vào trong đây. Hiểu
điều đó không?

191 Hãy lưu ý, bây giờ, vào cuối thời đại này, Giăng, khi nhìn thấy
biển đồng thau ở đó, nó thì “trong như pha lê.” Điều đó là gì? Lời
đã được cất lên từ trái đất, được cất lên trong Hội thánh, và nó
đã “trong như pha lê,” không còn Huyết nữa, thời đại Hội thánh
đã kết thúc.

192 Bây giờ, trong Khải Huyền 15, phần còn lại của Dòng dõi
người nữ, vốn là những vị thánh đồ đã trải qua Đại nạn, đã được
tìm thấy (Nhìn xem!) đang đứng trên biển này. Và nó chứa đầy
lửa, máu, những ngọn lửa đỏ rực lấp lánh, lửa của Đức Chúa
Trời. Họ đã giành được chiến thắng trước con thú (Rô-ma), trên
số của nó, qua chữ cái tên của nó, và trên hình ảnh của nó (Liên
hiệp các Giáo hội), và đã đi ra. Và qua sự giảng dạy của Môi-se
và Ê-li, hai nhà tiên tri đó sẽ hiện ra với dân Y-sơ-ra-ên để kéo
ra…nhóm người này, những vị thánh của Thời kỳ Đại nạn, trong
thời gian đó sẽ được đưa vào, đã…

193 Thấy đó, bây giờ Hội thánh đã được cất lên xong, nhưng hãy
nhớ Vợ Mới đang ở trên Ngai. Thời kỳ Đại nạn…Đã sống trong
các vương quốc, ra ngoài, và đưa tất cả các vị vua và sự tôn trọng
và vinh quang của họ vào Thành phố. Khi chúng ta đi đến Khải
Huyền 22, anh em sẽ thấy nó. Nếu anh em đang viết điều này ra
và nắm giữ nó, khi chúng ta đến với nó, anh em sẽ thấy chúng
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ta có ý nói gì. Chúng ta không có thì giờ để chỉ nắm bắt mỗi điều
nhỏ và chạy lui tới nó, nhưng đánh vào những chỗ cao điểm của
nó. Rồi ngày nào đó, có thể, ý Chúa, chúng ta sẽ có nhiều thời
gian để nói về điều đó.

194 Giờ đây, những vị thánh trong Thời kỳ Đại nạn này đã trải
qua những cơn đại nạn. (Hội thánh sẽ không trải qua cơn Đại
nạn! Anh em thấy họ đã ở trong sự Vinh hiển rồi không?) Và đây
là các vị thánh thời Đại nạn, những vị thánh đã được nên thánh
mà đã…là lỗi của tôi và lỗi của các bạn họ chưa bao giờ nghe
Lời. Nếu họ nghe Nó và từ chối Nó, họ sẽ đi vào địa ngục; họ bị
đuổi vào bóng tối bên ngoài vì họ khước từ Lời. Nhưng nếu họ
đã không bao giờ nghe Lời, Đức Chúa Trời là công bình, Thời kỳ
Đại nạn đến với họ.

195 Bây giờ, hãy để ý chỉ một phút. Các thánh đồ được rửa bởi
cùng một Lời, vì cùng một bàn thờ, cùng một biển trong ngần
và cùng một Lời. Khải Huyền 2:5, Khải Huyền 15: (hay đúng
hơn) :2 đến :5. Chú ý, chờ một phút. Bây giờ, chúng ta không
bao giờ mang Lời cho họ, đó là lý do họ đã—họ đã như vậy.
Chúng ta không bao giờ mang Lời cho họ, chúng ta sẽ phải
chịu trách nhiệm. Vì vậy chúng ta sẽ không thể bắt được tất cả
các dân tộc; Hội thánh sẽ không (trong thời đại này) có được Lẽ
thật. Bởi vì họ sẽ trải qua Đại nạn, họ không phải là những vị
Thánh đã chết khi xưa trong các thời đại của họ, vì người nói
“Họ xuất hiện ra từ cơn Đại nạn,” và cơn Đại nạn chưa xảy ra
trong tương lai, sau khi Hội thánh đi về Nhà.

196 Ô, thế đấy! Ôi, tôi thích nó! Hãy lắng nghe! Chúng ta hãy đi
xa hơn một chút, tôi muốn thấy họ đã nghe loại Lời gì. Bây giờ,
chúng ta hãy bắt đầu lại câu thứ 2 của chương 15.

Tôi thấy nó như biển bằng pha-lê lộn với lửa: và những
kẻ đã thắng con thú,…trên hình tượng nó,…trên dấu hiệu
của nó,…trên số của tên nó, đứng trên biển pha-lê đó, mà
nâng…đàn cầm của Đức Chúa Trời.

197 Bây giờ, hãy xem, họ chưa bao giờ bước vào, nhưng họ đã
nghe Lời. Họ đã nghe Lời. Bây giờ, hãy lắng nghe, xemhọđãnghe
loại Giáo lý gì, xemnó có giống vớiHội thánhbây giờ không.
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Và chúng đã hát bài ca Môi-se là tôi tớ Đức Chúa Trời,
(Đó là sau khi Môi-se đã băng qua.) và bài ca Chiên Con,
mà rằng, Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời Toàn Năng, công
việc Chúa lớn lao và lạ lùng thay; (Chiên Con đó là Ai?)
Chúa là Đức Chúa Trời Toàn Năng; đường lối Ngài là
công bình và chân thật, Ngài là Vua của các vị thánh.

198 Thấy họ nhận ra Ngài là gì không? Không phải người thứ ba
trong bangôi, nhưng “Chúa làĐức Chúa Trời Toànnăng, Vua của
các Thánh!” Lắng nghe! Anh em sẵn sàng chưa? Câu thứ 4:

Lạy Chúa, ai sẽ không kính sợ Ngài, (viết hoa C-hú-a,
Ê-lô-him) và tôn vinh…Ai còn lại mà sẽ không kính sợ
Ngài,…và không tôn vinh Danh Ngài?…

199 Họ đã được rửa bởi cùng dòng nước mà anh em đang được
rửa bây giờ, nghe Lời, và đức tin và quyền năng của Chúa Jêsus
Christ là Đấng Toàn Năng. Đó là toàn bộ Khải Huyền ở phần đầu.
Toàn bộ sự việc được gói gọn trong Sự Khải thị về Chúa Jêsus
Christ là Ai, “ĐứcChúaTrời đã trởnênxác thịt ở giữa chúng ta!”

…Danh Ngài là lớn và lạ lùng thay,…

Ai là kẻ sẽ không kính sợ…và không tôn vinh Danh
Ngài? Vì chỉ một mình Ngài…là…thánh: vì mọi dân tộc
sẽ đến thờ lạy trước mặt Ngài; vì các sự đoán xét Ngài đã
được tỏ ra.

200 Nói cách khác: Chúng con thấy ý nghĩa của việc không nhận
Nó, các phán xét của Ngài đang được thể hiện rõ ràng. Vì vậy
chúng con đứng đây, chúng con đang được rửa sạch bây giờ,
chúng con đang được rửa sạch bởi nước sau khi chúng con trải
qua Thời kỳ Đại nạn. Chúng con ủng hộ Ngài và chúng con tin
Ngài, và bây giờ chúng con đứng trên biển trong như pha-lê, và
chúng con rất vinh dự và tôn vinh Ngài như một sự phản chiếu
của Đức Thánh Linh của Ngài. Và những cây đèn của Ngài là thật
và những sự đoán xét của Ngài là công bình.

201 Ồ, chao ôi! Chúng ta có thể ở lại một tuần về điều đó. “Phép
báp têm bằng Đức Thánh Linh,” bây giờ chúng ta hãy vẽ điều gì
đó ngay tại đây, chỉ một phút thôi, tôi có điều gì đó tôi muốn vẽ.
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Bây giờ, chúng ta hãy…tại sao chúng ta không lấy điều đó ngay
ở đó chỗ chúng ta đang ở.

202 Bây giờ, nếu chúng ta để ý, đây là một bức tranh tuyệt vời.
Bây giờ, đây là nơi chí Thánh. Được rồi. Đây là nơi thánh. Và đây
là nơi đầu tiên, trước khi đến đó, là—là biển.

203 Được rồi, bây giờ để ý. Làm thế nào để chúng ta đến gần Đức
Chúa Trời? “Đức tin đến bởi người ta nghe, nghe Lời Đức Chúa
Trời,” điều đó đang được phản ánh từ nơi chí Thánh của những
nơi thánh thành sứ giả của thời đại.

204 Quay lại, và điều đó…Trong đền thờ của Sa-lô-môn, nó tạo ra
sự phản chiếu, những ngọn nến đó phản chiếu ánh sáng của nó
vào chậu đựng nước thánh bằng đồng đó. Vì vậy, ở đây, thiên sứ
của thời đại hội thánh đang phản chiếu trong nước đómà Người
này ở trong đây, phản ánh lòng thương xót của Ngài, Lời Ngài,
sự phán xét của Ngài, Danh Ngài. Tất cả được phản ảnh ở tại đây
chỗ anh em được biệt riêng bởi tin Nó. Anh em nắm được điều
đó không?

205 Hãy lưu ý điều này đẹp như thế nào tại đây, chúng ta đã
nói chuyện về nó ngày nọ. Hãy xem ở đây, ở đây, “Bởi vậy được
xưng công bình, được xưng công bình bởi đức tin.” Được rồi,
chỗ thứ hai, sau khi đã được rửa sạch, “được thánh hóa.” Và, rồi,
“được đầy dẫy Đức Thánh Linh.” Sự xưng công bình, sự thánh
hóa, phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh! Anh em thấy điều đó
không? Sứ điệp của Ngài như thế nào? Sự xưng công bình bởi
việc nghe; sự thánh hóa là những gì anh em làm; và liên quan
đến những gì anh em đã làm để đánh giá cao điều đó, Đức Chúa
Trời đã ấn chứng anh embởi Đức Thánh Linh.

206 Bây giờ, thưa anh em, anh em Báp-tít của tôi, tôi muốn hỏi
anh em đôi điều. Anh em nói, “Áp-ra-ham có thể làm điều gì
thêm ngoài tin vào Đức Chúa Trời? Và Đức Chúa Trời kể ông là
công bình.”

207 Đó là tất cả ông có thể làm ngay ở đây,Ông tin Đức Chúa Trời.
Nhưng Đức Chúa Trời, để chấp nhận niềm tin của ông, ban cho
ông dấu ấn của phép cắt bì và ấn chứng cho ông, cho thấy rằng
Đức Chúa Trời phải chấp-…đã chấp nhận đức tin của ông. Và nếu
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anh em xưng nhận đức tin trong Đức Chúa Trời, và chưa bao giờ
được đóng ấn bởi Đức Thánh Linh…Ê-phê-sô 4:30, nếu anh em
muốn ghi xuống, Ê-phê-sô 4:30, “Chớ làm buồn lòng Đức Thánh
Linh của Đức Chúa Trời vì nhờ đó anh em được ấn chứng!” Và
anh em sẽ không được ấn chứng cho đến khi anh em nhận được
Đức Thánh Linh.
208 Nó kéo dài bao lâu? Cho đến lần phục hưng tiếp theo? “Cho
đến sự cứu chuộc của chúng ta, chínhNgày cứu chuộc.” Không có
cách nào để thoát khỏi Nó. Anh em không thể thoát khỏi Nó, bởi
vì Nó sẽ không thoát khỏi anh em. Hiểu không? “Vì anh em được
ấn chứng cho đến Ngày cứu chuộc.” “Không có điều gì tương lai,
hiện tại, những dịch họa, đói, khát, sự chết, hay điều gì cả, có
thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời ở
trong Đấng Christ.” Phao-lô nói, “Tôi hoàn toàn bị thuyết phục
về điều đó!” Thế đấy! Anh em đó, anh em được đóng ấn cho đến
Ngày cứu chuộc của anh em.
209 Để ý, điều đó sẽ mang đến Chúa nhật vừa rồi—vừa rồi lần
nữa. Tôi còn thời gian không? Tôi chỉ…Hãy xem, hãy xem điều
này, linh…linh, linh hồn, và thân thể. Được rồi, đấy: thân thể,
hồn, linh.
210 Bây giờ, hãy để tôi xóa nó và sửa điều gì đó ở đây cho anh
em. Bây giờ, tôi sẽ vẽ cái gì đó ở đây, Tôi không có cơ hội để vẽ nó
vào Chúa nhật tuần trước nên tôi đã tự vẽ nó ra đây trên mảnh
giấy màu vàng này. Tôi muốn nó để anh em có thể đánh dấu nó
xuống và anh em có thể hiểu ý tôi, bây giờ, anh emvới những cây
bút chì của mình. Bây giờ, đây là thân thể; và đây là linh hồn; và
đây là (viết hoa S-p-i-r-i-t), Linh, Đức Thánh Linh. Được rồi. Bây
giờ, đó là những gì chúng ta tạo nên.
211 Nếu anh em lưu ý ở đây, nơi thánh, Thánh nhất của những
nơi thánh; ở đây là bàn thờ, nơi thánh; và đây là biển—biển, đó là
chỗ anh em nghe Lời, “Đức tin đến bởi việc người ta nghe, nghe
Lời,” sự phân rẽ, biển của sự phân rẽ, biển phân rẽ. Bây giờ, hãy
chú ý điều này. Bây giờ, chỉ có một lối vào duy nhất để vào đây,
và đó là anh phải đến đây trước tiên. Đúng thế không?
212 Bây giờ, tôi ước mình có chỗ, tôi sẽ đặt ở đây, “các—các trinh
nữ.” Khimà…Bữa “Tiệc Cưới,” một chỗ khác. Hãy xemngười này
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vào đây bằng cách nào ở Tiệc Cưới, và anh ta đến bằng cách nào
khác? Đây là cái Cửa. Chúa Jêsus phán, “Ta là cái Cửa.” Và bàn
tiệc cưới này đang ngồi ở đây và những người ngồi xung quanh,
và đây là một người đàn ông ở trên này khôngmặc Áo Lễ. Và khi
Vua bước vào, Ngài phán, “Bạn đến đây bằng cách nào, bạn của
Ta? Làm sao bạn vào được trong đây?” Điều đó cho thấy rằng
anh ta không đi vào bằng Cánh Cửa này. Anh ta đi vào cửa sổ
hoặc đi bằng lối sau, hoặc thông qua một số tín điều hoặc giáo
phái. Anh ta không đến bằng Cửa!

213 Bởi vì trong những xứ phương đông xưa, họ vẫn còn có một
điều không thay đổi, chàng rể mà sắp kết hôn, chàng phát ra
những giấymời và trang bị áo lễ chomọi ngườimà chàngmời.

214 Ôi, tim tôi quay cuồng thế nào khi tôi nghĩ đến điều đó!
“Không ai có thể đến với Ta nếu Cha Ta không cho người một
lời mời trước hết, và tất cả những ai Cha đã ban cho Ta sẽ đến
với Ta.” Chúng ta được kêu gọi như thế nào? Trước khi sáng thế,
tên của chúng ta đã được ghi vào Sách Sự sống của Chiên Con, để
nhìn thấy Ánh sáng, để nhận được Đức Thánh Linh, để bước đi
trongNó. Các tên của chúng ta (khi Chiên Con bị giết) đã được ghi
vào Sách cùng một lúc Danh của Chiên Con được ghi ở đó. Kinh
Thánh, chúng ta sẽ hiểu nó sau một lát, cho biết, “nó đã lừa dối
tất cả những người trên trái đất mà các tên của họ không được
ghi trong Sách Sự Sống của Chiên Con từ khi sáng thế.”

215 Chú ý, sau đó nếu người ấy…chính chàng rể, khi đứng ở cửa.
Và người đó đưa giấymời lên, nói, “Nó đây này.”

216 “Cảm ơn bạn.” Chàng nhận lấy giấy mời, đặt nó xuống đây,
và mặc một áo lễ lên cho người ấy để họ trông giống nhau hết
thảy. Tôi thích điều đó! Hiểu không? Trong quyền năng của Đức
Chúa Trời, trong Hội thánh của Đức Chúa Trời hằng sống, người
giàu, nghèo, nô lệ, tư do, đen, trắng, vàng, nâu, tất cả trông giống
nhau, vì họ được mang cùng áo lễ với Quyền phép không thay
đổi của Đức Thánh Linh. Hiểu không?

Bây giờ, điều đó cho thấyngười đó đã khôngđếnbằngCửa.

217 Bây giờ, để ý ở đây. Ồ, nếu một người cố gắng đi vào trong
nơi chí Thánh (người nào đó, một giáo viên Kinh Thánh nào đó
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nói với tôi), nếu ai đó bắt đầu vào nơi chí Thánh này mà không
đi qua đây, thì người đó chết. Con trai của A-rôn ngày kia đã lấy
ngọn lửa lạ, ngọn lửa giáo phái nào đó (khi Nó đã không phải
là ngọn lửa giáo phái), và họ chết ở cửa. Đúng thế không? Tôi
tin rằng, hoặc đó là những con trai của Ê-li. Các con trai của Ê-li
đã đem chúng vào, khi nó đại diện cho các con trai của A-rôn là
thầy tế lễ.
218 Bây giờ, bây giờ, có một cách để đi vào thân thể đó. Thân
thể này được kiểm soát như thế nào? Bây giờ, hãy xem thật kỹ
lưỡng và anh em cầm sẵn những cây bút chì. Đây là cánh cổng
ở phía bên này, đi vào trong thân thể: một, hai, ba, bốn, năm.
Bây giờ, anh em đã vẽ được chưa? Bây giờ, cánh cổng đầu tiên
ở đây là: thấy, ngửi, nghe, và nếm, và chạm hoặc cảm nhận (hay
nó muốn là cái nào, không thành vấn đề). Bây giờ, đó là các giác
quan trong cơ thể. Đúng thế không? Bao nhiêu người biết điều
đó? Sáu giác quan điều khiển cơ thể. Bây giờ, chúng ta có một
linh hồn sau khi anh em đi qua điều này. Các giác quan ở bên
ngoài, đó là hệ thống bên ngoài.
219 Bây giờ, trong đây có một, hai, ba, bốn, năm, năm thuộc tính
trong linh hồn. Bây giờ, anh em muốn viết chúng không? Cái
đầu tiên là trí tưởng tượng, sự tưởng tượng. Cái thứ hai là lương
tâm. Và thứ ba là trí nhớ. Và điều thứ tư là lý lẽ. Và thứ năm là
tình cảm.
220 Bây giờ, anh em hiểu hết những điều đó không? Nếu không,
thì cho tôi biết nào. Anh em hiểu hết không? Thấy, nếm, cảm
nhận, ngửi, và nghe; thân thể, đó là phầnmởđối với thân thể.
221 Linh hồn là trí tưởng tượng, lương tâm, trí nhớ, lý trí, và tình
cảm, là các giác quan hoặc các thuộc tính, giống như các giác
quan của linh hồn. Và linh hồn là bản chất của tâm linh mà ở
bên trong, bởi vì linh hồn chỉ tạo ra bầu không khí của những gì
bên trong anh em. Nó chiếm chỗ của sự thánh hóa, linh hồn là,
nằm trong cùng một phạm trù ở đó. Được rồi, bây giờ, mọi…mọi
người đã ghi tất cả điều đó chưa? Được rồi.
222 Bây giờ, đến cổng này chỉ cómột, một cổng, được gọi là “ý chí
bản thân.” Anh em là ông chủ của những gì diễn ra trong đó. Và
nó làm gì? Cái này là gì? Thân thể phải được rửa sạch, chậu đựng
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nước thánh; được thánh hóa, tại đây; được đầy dẫy Đức Thánh
Linh, ở đây, và đây lại trở thành ngai phán xét của Đức Chúa
Trời, nơi Đức Chúa Trời ngự trong lòng bạn, và nếu bạn làm sai
điều gì đó, hãy nói, “Ô, chao ôi, tôi đã làm sai.”
223 Một số người nói, “Tôi không bị lên án việc để—để tóc ngắn,”
những người nữ. “Tôi không bị lên án việc làm móng tay hay
trang điểm, hay bất cứ điều gì. Tôi không bị lên án việc đi khiêu
vũ. Tôi không bị kết án khi nói một lời nói dối trong trắng nhỏ
nhoi. Tôi không bị định tội khi chơi bài trong nhóm chơi bài của
tôi.” Các bạn biết tại sao không? Các bạn không có gì để lên án.
“Điều đó không làm tổn thương lương tâm của tôi.” Bạn không
có lương tâm nhiều hơn là con rắn có hông. Vì vậy bạn chỉ…Bạn
chẳng có lương tâm, chẳng có điều gì ở đó sẽ làm tổn thương
bạn. Bạn thuộc về thế gian!
224 Nhưng tôi thách các bạn để Chúa Jêsus Christ đến trong đây
và thử làm điều đó một lần! Thưa anh em, anh em sẽ bị định
tội đến nỗi anh em sẽ bật ngửa trở lại và lắc đầu khỏi điều đó
chắc chắn như tôi đang đứng đây, bởi vì Ngài là thánh. Hãy lắng
nghe, tôi đang trích dẫn Kinh Thánh, “Nếu anh em yêu những
thứ thuộc về thế gian, những điều của thế gian, đó là bởi vì tình
yêu của Đức Chúa Trời không ở trong anh em.”
225 Làm điều đó cách nào? Kiên quyết làm theo ý muốn bản
thân. Tại sao anh lại gọi đó là ‘làm theo ý muốn bản thân,’ Anh
Branham?” Bởi vì nó đưa một người nam và người nữ trở lại
giống như A-đam và Ê-va tại vườn Ê-đen. Về những gì? Hai cây!
Tự ý, cây này là sự chết. Cây này Sự Sống, ý muốn bản thân. Trái
đạo đức…Ý chí tự do! Đức Chúa Trời đã đặt con người đầu tiên,
A-đam và Ê-va, ngay tại đây trên quyền luân lý tự do. Ngài đặt
anh em ở cùng một nơi. Và cách duy nhất để anh em có thể sửa
chữa điều này ở đây là ý muốn bản thân anh em. Ha-lê-lu-gia! Ý
muốn bản thân của mình! Anh em phải muốn làm theo Ý muốn
Đức Chúa Trời. Bạn phải gạt bỏ ý riêng của mình để cho Ý Chúa
đi vào, vì đây là kênh duy nhất dẫn đến tấm lòng.
226 Ồ, anh em có thể gia nhập giáo hội, anh emBáp-tít và Trưởng
Lão. Và các bạn GiámLý vàHành hương Thánh có thể đến với sự
thánh hóa. Nhưng anh em phải có ý muốn làm theo Ý muốn của
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Đức Chúa Trời, ý muốn bản thân, để cho Đức Thánh Linh ngự
vào đây, để sinh ra. “Những dấu hiệu này sẽ theo những người
tin. Trong Danh Ta họ sẽ đuổi quỷ. Họ sẽ dùng tiếng mới mà nói.
Họ sẽ đặt tay lên người bệnh hoặc uống nhằm những thứ chết
người, và vân vân. Những dấu hiệu này sẽ theo họ, đã để ýmuốn
của họ trở thành Ý muốn của Ta, và những công việc mà Ta làm
thì họ cũng sẽ làm.” Tôi hy vọng anh em không bỏ qua Điều đó.
Đó là một ý muốn để thực hiện Ý muốn của Đức Chúa Trời. Anh
em hiểu tôi muốn nói gì không?
227 Hãy nhìn đây, đang nói về nơi thánh, chậu đựng nước thánh.
Đây là những ngọn đèn, những chân đèn (một, hai, ba, bốn, năm,
sáu, bảy), mỗi cái đều cómột ánh sáng. Họ đang lấy ánh sáng của
họ ở đâu? Ánh sáng của họ đựơc phản ảnh ở đâu, Nó đang phản
chiếu tới đâu? Nó không phản ánh ở đây trong một góc về giáo
phái nào đó. Nó đang phản ánh lại ở đây với Lời! Đó là nước tẩy
uế. Chà!
228 “Vì sự ăn năn và sự tha thứ tội lỗi” (Lu-ca 24:49) “phải được
rao giảng trong Danh Ngài cho muôn dân, bắt đầu ở Giê-ru-sa-
lem.” Sự ăn năn và tha tội lỗi được dạy tại Giê-ru-sa-lem như thế
nào? Bao xa? Nó phải đi đến khắp thế giới. “Hãy hối cải,” Phi-
e-rơ nói, trong Công vụ 2:38, “và được báp-têm trong Danh của
Chúa Jêsus Christ để được tha tội mình.” Sứ điệp đó phải đi khắp
thế gian, và rồi kỳ chung kết sẽ đến. Sau đó kết thúc sẽ xảy ra,
sau khi Sứ điệp này đã đi đến khắp thế giới.
229 Làm thếnào, những chânđènnày ởđây phản chiếu ánh sáng
ở trên đây trên một số người giáo phái Giám Lý, Trưởng Lão,
hoặc Ngũ Tuần? Ồ, chắc chắn là không!
230 Nó phản ánh ở đây như “TA LÀ,” không phải “Ta đã là.”
Không phải ba hay bốn người khác nhau, mà là Đức Chúa Trời
sắp đặt trong đó để phản chiếu Chính Ngài đến từng một trong
các giáo hội đó. Hãy nhìn trở lại đó và thấy những gì họ đã làm
(chúng ta vừa đi qua lịch sử), chúng đã phản ảnhNgài giống như
Ngài vốn đã có, và giống nhưNgài luôn luôn sẽ có.
231 “Đấng đã có…” Ngay khi Giăng có cái nhìn lướt qua đầu tiên
về Nó, ông đã nói, “Đấng Đã Có, Hiện Có, và Còn Đến, Đức Chúa
Trời Toàn Năng, sự sáng tạo của Đức Chúa Trời, An-pha, Ô-mê-
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ga, Đấng Bắt Đầu và Đấng Kết Thúc.” Đó là Sự Sáng thực sự cần
đượcphản chiếu. Anh chị emhiểuĐiềuđó không?A-men! Chà!
232 Saumười hai giờ, và tôi—tôi đã nhận…Hãy lắng nghe, chúng
ta hãy nhanh lên để anh em có thể chép lại nó. Tôi thật ghét giữ
anh em lâu quá, nhưng tôi không biết khi nào tôi sẽ gặp lại anh
em. Hiểu không? Và tôi muốn anh em hiểu được điều này, thưa
các bạn, đây là Sự sống. Nào, hãy nhìn xem, tôi không có ý vì tôi
đang nói Điều đó. Nếu tôi—nếu tôi đang phản ánh loại…thế thì
tôi là…các bạn—các bạn hiểu sai tấm lòng tôi. Tôi không cố gắng
phản ánh, “Ồ, đây chỉ là…Anh chẳng là gì cả.” Tôi không cố gắng
làm điều đó. Nếu các bạn chưa nhận được Sự sáng, tôi đang cố
chỉ các bạn đến một Đấng ở đây. Không phải người ở đây tại bục
giảng này, Đấng ở đó tại Ngai đó. Và Ngai đó phải trở nên trong
lòng anh em, rồi anh em sẽ thấy chính xác điều giống như nó
được phản ảnh ở đây.
233 Điều này là gì trên đây? Nó đang phản ảnh Điều này. Và đây
là Điều này, là Lời. Được rửa sạch bởi nước của Lời, bởi Lời; được
rửa sạch (thông qua nước tẩy uế) khỏi những điều của thế gian—
thế gian, bởi Lời. Lời nói Ngài hôm qua và đời đời không hề thay
đổi. Nó không nói, “Ngài không thay đổi trong thời đại Ngũ Tuần,
trong thời những môn đồ, và rồi thời đại kế tiếp Ngài đã thay
đổi.” Không, Ngài không thay đổi! Hiểu không? Anh em không
thể buộc nó nói điều gì khác. Chúng ta thật có thể ở lại một trong
những điều đó trong nhiều giờ, nhưng tôi hy vọng rằng các bạn
đang hiểu Nó bây giờ. Nếu Đức Chúa Trời đã kêu gọi các bạn,
các bạn sẽ nhận được Nó. Đó là những gì mà tôi tin. Được rồi,
thưa quý vị.
234 Bây giờ, nó là gì? Sự xưng công bình, sự thánh hóa, báp-têm
bằng Đức Thánh Linh; linh hồn, thân thể, linh; tất cả giống nhau.
Bây giờ, ngọn đèn đang phản chiếu Lời. Lời chân chính phản
ánh điều gì? Ngọn đèn này sẽ ra sao, nếu nó được phản chiếu
từ sự Vinh Quang Shekinah này? Nó sẽ phản ánh sự Vinh quang
Shekinah. Đúng thế không?
235 Nếu anh em có trong viện thần học, anh sáng của anh em,
anh emsẽphảnảnhviện thầnhọc. Anh emcóđượcnó trong viện
thần học Giám Lý, anh em sẽ phản ảnh Giám Lý. Anh em phản
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ảnh! Nếu anh em có được nó trong viện thần học Ngũ Tuần, anh
em phản ánh giáo lý Ngũ Tuần. Nhưng nếu anh em có được Nó
trong sựVinh quang củaĐức Chúa Trời, bên bụi gai cháy…
236 Ồ, khi Môi-se đi ra từ Sự Hiện Diện của Ngài, ông đã phải
đặt cái gì đó trên mặt của ông, để dân sự thậm chí không thể
nhìn vào ông. Đúng thế không? Ông đầy dẫy quyền phép của
Đức Chúa Trời.
237 Ê-tiên,một người đầy dẫy Đức Thánh Linh. Càng cố chặn ông
lại, ồ, nó giống như đang cố đốt nhà vào một ngày đầy gió, trong
đám cháy; càng dập lửa khỏi nó…và ngôi nhà bốc cháy vào một
ngày đầy gió. Ồ, họ càng—họ càng thổi nó, nó càng tồi tệ hơn. Tại
sao, anh emkhông thểngăn cản ôngđược.Một cách trực tiếp, khi
người ta điệu ông trước Tòa Công Luận, Kinh Thánh nói, “Ông đã
đứng ở đó, trông giống nhưmột thiên sứ.”
238 Bây giờ, tôi không nghĩ rằng một “thiên sứ” chỉ có nghĩa là
người là một Thực thể nào đó đang đứng ở đó; nhưng, một thiên
sứ biết chính xác những gì người đang nói về. Bất kỳ một Thiên
sứ nào cũng vậy, một sứ giả của thời đại Hội thánh, không phải
quay trở lại và nhìn thấy những gì viện thần học nghĩ. Người biết
những gì Đức Chúa Trời đã phán trong Kinh Thánh của Ngài,
và quyền phép đang phản ảnh để chứng minh rằng Ngài hôm
qua, ngày nay, và đời đời không hề thay đổi. Người không sợ hãi,
người đang nói một cách chính xác những gì người biết là Lẽ
thật. Và Đức Chúa Trời đứng ngay đó ủng hộ Nó với cùng một
loại dấu hiệu và điều kỳ diệu, và với cùng một Lời giống như
vậy. Đó là một thiên sứ!
239 Ê-tiên đứng tại đó, nói, “Tôi biết những gì tôi đang nói về.”
Nói, “Hỡi các ngươi là những kẻ cứng đầu cứng cổ và không chịu
cắt bì trong lòng và tai, các ngươi luôn luôn chống cự Đức Thánh
Linh. Tổ phụ các ngươi thế nào, thì các ngươi cũng thể ấy!” Nói,
“Ai trong các tổ phụ các ngươi đã không giết hại các vị tiên tri và
rồi đã xây mộ cho họ?”
240 Các người, những giáo phái, ai trong các người đã không làm
điều giống như vậy? Hiểu không? Xây dựng các lâu đài lớn có
tường trắng và những nhà xác và những thứ xung quanh đây,
rồi nói về Đức Chúa Trời! Các người chính là những người đưa
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Ngài vào trong nhà mồ, các người chính là những người bỏ Ngài
vào trong mộ. Đó chính là thứ đã đưa Ngài vào trong ngôi mộ ở
đó, là một nhà thờ lớn bằng lâu đài màu trắng, giáo phái, Những
người Pha-ri-si và Sa-đu-sê đã đặt Ngài vào đó và sau đó cố gắng
xâymột đài tưởng niệm cho Nó.
241 Hãyđể tôi bảo với anh emrằngĐấng Christ làmộtĐấng đang
sống. Ngài không phải là điều gì đó đã chết, Ngài là Điều Gì Đó
mà “đã sống lại từ kẻ chết và sống mãi mãi.” Ồ, thưa anh em!
Chắc chắn! Nó làm gì? Nó phản ảnh điều gì? Nó đang phản ảnh
từ đây, nó sẽ là gì? Nó sẽ phản-…Sự phản ánh thực sự của Ngài
là gì? Thế thì điều đầu tiên nó phản ánh, sẽ là Danh Ngài. Đúng
thế không? Nó sẽ phản ánh Danh Ngài. Điều tiếp theo phản ánh,
sẽ là quyền năng của Ngài. Hiểu điều tôi muốn nói không? Nó
phản ánh tất cả mọi thứ của Ngài.
242 Vì vậy nếu điều này đang phản ảnh cho thời đại này ở đây,
mọi điều mà Ngài đã có, thì Ngài không hề thay đổi! Chà, vinh
hiển thay! Vinh hiển thay! Nó là gì? Nó đang phản ánh Ngài như
Ngài đã có, như Ngài hiện có, như Ngài sẽ luôn như vậy, bởi vì
nó đến thẳng từ Ngai của Chúa; Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày
nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi; Đức Chúa Trời không
thay đổi, cùng Quyền phép, cùng sự Vinh quang, cùng mọi thứ.
Ngài hôm qua, ngày nay, và đời đời không hề thay đổi. Ồ, thưa
anh em!
243 Chúng ta hãy đi xa thêm một chút. Bây giờ, chúng ta hãy lấy
phần còn lại của câu 6 này ở trên đây, của chương thứ 4. Tôi có
một số nhận xét được viết ra ở đây về điều đó, và tôimuốnnhanh
chóng và đi đến nếu tôi có thể. Bây giờ, phần—phần còn lại, sau
khi anh em rời khỏi chương này-…sau khi chúng ta để lại câu
này, chỉ đơn giản nó luân phiên, nói những gì họ đã làm. Chúng
ta hãy xem thử chúng ta có thể đi qua được đó không.

…trong ngần…biển trong ngần…(Bây giờ, chúng ta biết
đó là gì.) ở giữa ngai,…bốn Sanh vật sống, những con
thú…

244 Bây giờ, bây giờ, bao nhiêu anh em có bản Kinh Thánh hiệu
đính? Trong bản hiệu đính của anh em, nó nói “các Sanh vật
sống.” Ồ, tôi tự hỏi như thế nào bản King James này ở đây bảo
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sống…là bốn “con thú”? Tôi lấymột quyển từ điển tiếngHy Lạp—
Hy Lạp, và trở lại trong từ điển Kinh Thánh và tìm thấy điều
đó có nghĩa là gì. Bây giờ, đây là những gì nó là. Bây giờ, để ý
kỹ. Từ được dịch ở đây, bây giờ anh em đánh dấu nó xuống để
anh em cũng có thể tra tìm nó, cho chắc chắn. Xem đó, tôi muốn
anh em đánh dấu xuống những gì tôi nói và…nếu anh em có thể
và muốn. Được rồi, bản nhuận chánh nói, “các Sanh vật sống,”
trong nó. Nào, hãy xem:

Và…ở đó…là bốn con thú đầy mắt trước và sau.

245 Và nó tiếp tục và mô tả “những con thú,” mà chúng ta sẽ đến
với nó trong một phút. Bây giờ, con thú ở đây được đại diện. Anh
em có đọc phần lề trong Kinh Thánh của mình không, về—về
những con thú? Nếu anh em có, hãy lật đến chỗ phần đọc bên
lề. Tôi lưu ý Tiến sĩ Scofield ở đây đã đánh dấu ra ngoài trong
quyển của ông. Những con thú có nghĩa là, ông đã ghi ở đây, nói,
“các Sanh vật sống.” Ồ, chao ôi! Bây giờ, hãy xem. Từ ngữ Hy Lạp
đó là, “Z, hai chữ o, m”…hoặc, “Z, hai chữ o, n” nó là, “Z, hai chữ
o, n.” Bây giờ, trong—trong tiếng Hy Lạp, nó được gọi là Zoon có
nghĩa là “một Sinh vật.”

246 Bây giờ, nó không phải như vậy…nếu anh em muốn đọc nó
ngay bây giờ. Chúng ta không có thời gian. Tôi đã định đọc nó,
nhưng tôi chưa đọc. Hãy ghi xuống Khải Huyền 11, 13, và 17.
Bây giờ, nơi con thú ở đó, các chương trong Khải Huyền 11, 13,
và 17, được gọi là con thú theo cùng một cách; nhưng những con
thú ở đó, giải thích là “t-h-e-r-i-o-n,” therion. Từ này, từ tiếng Hy
Lạp therion, có nghĩa là “một con thú hoang dã, chưa được thuần
hóa.” Therion, đó có nghĩa là “một con thú hoang dã, chưa được
thuần hóa.”

247 Nhưng Zoon có nghĩa là “một Sanh vật,” đấy, “Bốn Sanh vật
(Zoon) sống.” Không phải những con thú “hoang dại,” therion;
nhưng, “Zoon, Sinh vật sống.”

248 Và therion là “hoang dã, hoang dã chưa được thuần hóa.”
Nói cách khác, nếu anh em xem chương 11, “con thú của Rô-
ma.” Chương 13, “nước Hoa Kỳ.” Chương thứ 17, “cả Hoa Kỳ và
Rô-ma,” của các giáo hội giáo phái được hợp nhất với đạo Công
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giáo khiến họ trở thành một người không được cải đạo, không
thuần với Phúc Âm. Chà! Chưa được thuần hóa!

249 “Chúc tụng Chúa, chúng tôi đến từ giáo hội Giám Lý lớn,
Báp-tít, Trưởng Lão, giáo phái Ngũ Tuần. Chúng tôi biết những
gì chúng tôi đang nói! Không ai lãnh đạo…sẽ nói cho chúng
tôi biết!” Thế đấy. Chưa được thuần hóa! Không được cải đạo!
Không có tình cảm tự nhiên! Những kẻ khó hòa thuận! Những
người hay phao vu! Không tiết độ! Và thù người lành! Có hình
thức của…

250 [Băng trống—Bt.]…trải qua điều đó bây giờ. Và tôi chỉ muốn
xé thứ đó ra từng mảnh ngay bây giờ, nhưng tôi…vì vậy, dù sao
thì nó cũng sẽ xuất hiện trên cuốn băng này. Nhưng chúng ta
không có thời gian để làm điều đó. Bây giờ, anh em hiểu. Bao
nhiêu người hiểu? Hãy nói “A-men.” [Hội chúng nói, “A-men.”]
Thấy đó, đây là…

251 Zoon, Z-hai chữ o-n là gì? Sanh vật sống. Nó có thể được phát
âm là Zoon, Z, hai chữ o, n. Anh em sẽ phát âm từ đó như thế
nào, “Zoon”? “Zoon,” tôi muốn nói.

252 Và therion là t-h-e-r-i-o-n, therion, đấy. Vậy điều đó có nghĩa
là “những con thú chưa thuần, hoang dã, man rợ.” Đó là những
gì chúng những con thú…Anh em lấy củamình…lấy từ điển tiếng
Hy Lạp của mình và lật lại ngay và xem nếu đó không phải là từ
giống như vậy. Anh em nhìn vào đó và thấy nó. Lấy sách—lấy
sách giáo khoa tiếng Hy Lạp của anh em, lấy tự điển Emphatic
Diaglott của anh em. Bây giờ, hãy tìm hiểu xem điều đó đúng
không, điều đó đúng, điều đó có nghĩa là “một con thú chưa được
thuần hóa,” trong Khải Huyền 11, 13 và—và 17.

253 Và ở đây trong Khải Huyền 4, nó có nghĩa là “một Sinh vật
sống,” không phải làmột con thú; nhưng nó được gọi là “con thú”
nhưng không phải vậy. Tương tự trong Ê-xê-chi-ên 1:8, 1 đến :28,
cũng vậy. Có thể có được nó trongmột phút.

Được rồi, “Con thú hoang dã, chưa được thuần hóa, chưa
được chuyển đổi.” Chưa được thuần hóa!
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254 Nhưng đây là “những Sanh vật sống.” Họ là ai? Họ không
phải là Thiên sứ. Tôi nói cho anh embiết điều gì, chúng ta hãyđọc
trongKhảiHuyền 5, ngay trên trang. Khải huyền 5, và câu 11:

Và tôi nhìn, và…nghe tiếng của nhiều thiên sứ (“các
thiên sứ,” số nhiều) ở quanh gần ngai (“Và” là liên từ.)
và các con thú và…những trưởng lão:…

255 Thấy đó, “và,” một liên từ. Hiểu không? Họ không phải là
Thiên sứ, họ cũng không phải là trưởng lão, họ là “những Sanh
vật sống” tại Ngai. Ồ, anh em không yêu thích điều này sao?
Những Sanh vật sống! Không phải là những Thiên sứ, vì điều
này chứngminh nó ngay ở đây, đấy:

…Đoạn tôi nhìn xem, và…nghe tiếng của nhiều thiên sứ
chung quanh gần ngai và các con thú cùng các trưởng
lão:…

256 Bây giờ có ba đối tượng khác nhau ở đây. Tôi hy vọng tất cả
anh em có hệ thống này ở đây bây giờ. Bây giờ, tôi muốn cho anh
em thấy. Có ba loại khác nhau của nó, ba loài khác nhau (Bây giờ,
hãy nhìn xem.) Xung quanh Ngai.

257 Đây là Ngai. Bây giờ, người đầu tiên ở Ngai này là bốn Sanh
vật sống. Bên ngoài đó là hai mươi bốn (giống như thế ) trưởng
lão đang ngồi trên ngai, trên ngai—ngai của họ, ngai nhỏ ở dưới.
Và xung quanhđây, là đạo Thiên binh lớn xung quanhNgai. Hiểu
ý tôi chứ? Chúng khác biệt nhau, mỗi loại. Có các Thiên sứ; đây
là những bậc trưởng lão; và đây là những Sinh vật sống.

258 Chúng ta hãy đừng rời điều đó trong một phút. Chúng ta hãy
giữnó trongmột phút, “các Sanh vật sống.”Họ là gì nếuhọ không
phải là Thiên sứ, họ không phải là người được cứu chuộc? Họ là
ai? Anh em có muốn biết không? Đây là cách giải thích của tôi.
Tôi hy vọng nó đúng; Tôi tin rằng nó đúng. Họ là những người
canh giữ của Đức Chúa Trời về Ngai của Ngài. Bây giờ, chúng ta
sẽ xóa điều này trong giây lát. Bây giờ, anh em thấy đấy, họ là—
họ không phải là các Thiên sứ hay con người. Họ không phải là
những con thú hoang dã. Họ là những Sanh vật, “những Sanh
vật sống.”
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259 Bây giờ, đây là Ngôi của Chúa. Và đây là những người cận
vệ của Ngài. Chúng ta hãy đọc một chút về điều đó và tìm hiểu
sau vài phút. Hãy xem, họ là những Thiên sứ của Đức Chúa Trời
hoặc những người bảo vệ của Đức Chúa Trời về Ngôi Ngài, và
họ…Chúng ta hãy bắt đầu…chỉ—chỉ một phút nữa thôi, chúng ta
hãy quay lại với Ê-xê-chi-ên. Tôi—tôi đã viết những điều này ra
đây, và tôi thật sự ghét bỏ qua chúng, tôi biết rằng đây là một…
[Băng trống—Bt.] Chúng ta hãy quay lại chương đầu tiên của Ê-
xê-chi-ên, và bắt đầuvới câu thứ12đến câu thứ17, chỉmột phút.

Và chúng mỗi sanh vật đi thẳng tới phía trước:…

260 Bây giờ, chúng ta sẽ xem xét trong vài phút…Và anh em
còn nhớ câu thứ 7 này ở đây, bây giờ, hãy xem họ trông như
thế nào ở đây trong câu thứ 7 của cùng một chương của Khải
Huyền, “bốn.”

Và con thú thứ nhất giống như sư tử,…con thú thứ nhì
thì giống như con bò tơ,…con thú thứ ba thì có mặt…có…
củamột con người, và bốn con thú thì giống như…những
chim ưng đang bay…con thú thứ tư…như một chim ưng
đang bay.

261 Bây giờ, khi Ê-xê-chi-ên nhìn thấy SựVinhhiển củaĐức Chúa
Trời, ông cũng thấy điềumàGiăng đã thấy. Anh emcònnhớChúa
nhật tuần trước chúng ta đã hiểu như thế nào “sự Vinh hiển của
Đức Chúa Trời,” và có được bức ảnh ở nơi mà Ngài đã chụp Nó
với chúng ta không? Anh chị em nhớ điều đó không? “Sự Vinh
quang của Chúa,” điều tương tự mà Ê-xê-chi-ên đã thấy, giống
như điều Giăng đã thấy, Nó ở đây ngày nay. Làm cho Chúa Jêsus
Christ giống như trong thời Ê-xê-chi-ên, điều tương tự đã có ở
đây trên trái đất, cũng Đức Chúa Trời đó đang ở đây với chúng
ta ngàynay; hômqua, ngàynay, và chođếnđời đời khônghề thay
đổi; He là Đấng Đã Có, Hiện Có, và Còn Đến; lối vào linh hồn, thể
xác, và tinh thần; biển bằng đồng sáng (Lời), Đấng Thánh Hóa
của linh hồn chúng ta, và Đấng Làm Đầy với Đức Thánh Linh.
Điều tương tự, đấy, giống như nhau!

262 Bây giờ, hãy xem này. Được rồi:
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…và thần linh…bất cứ nơi nào chúng đi;…bây giờ…
khiến đi đâu, thì chúng đi đó; và chúng không quay lại
trong khi đi.

263 Chúng không thể quay lại. Nếu chúng đi theo hướng này, nó
sẽ đi nhưmột người; đi theo hướng này, giống nhưmột con chim
ưng; đi theohướngnày, giốngnhưmột conbòđực; đi theo hướng
này, chúng sẽ giống nhưmột con sư tử. Họ không thể đi lùi bước!
Chúng phải đi về phía trước ởmọi nơi chúng đến, mỗi một trong
những con thú. Bây giờ, con thú có nghĩa gì trong Kinh Thánh?
Quyền lực. Được rồi, có nghĩa là “một quyền lực.”
264 Bây giờ:

Hình trạng của những sanh vật sống ấy, và hình trạng
của chúng giống như than lửa đang cháy, và giống như…
của…hình trạng của những ngọn đèn: nó đi lên và đi
xuống giữa các sanh vật sống; và lửa nhoáng sáng, và
có chớp từ lửa phát ra ánh sáng.

Đó là Đức Chúa Trời. Từ ngọn lửa đã phát ra Ánh sáng; không
phải ánh sáng vũ trụ, bây giờ, là Ánh sáng Đời đời.

Các sanh vật sống ấy chạy đi và trở lại (Chúng ta hãy
xem.)…các sanh vật sống ấy chạy đi và trở lại và như
hình trạng của chớp nhoáng.

Bấy giờ đang khi ta ngắm xem các sanh vật sống ấy, nầy
trên đất có một cái bánh xe ở kề bên các vật sống ấy, mỗi
một trong bốn mặt đều có một bánh xe.

Hình trạng của những bánh xe ấy…công việc của chúng
thì giống như…màu của…bích ngọc: và chúng hết thảy
bốn bánh đều giống nhau: và hình trạng và kiểu của
chúng thì…nó là bánh xe ở giữa của một bánh xe.

265 “Biểu tượng ở đây là gì, Anh Branham?Nó là gì?” Nó có nghĩa
là những người bảo vệ—những lính canh này là hòm giao ước
của Đức Chúa Trời…Họ đang đi trong chặng hành trình, đang
lăn trên những bánh xe khi Ê-xê-chi-ên nhìn thấy họ; nhưng khi
Giăng nhìn thấy họ, họ đã đi vào đúng vị trí của họ ở trên Trời.
Hòm giao ước của Đức Chúa Trời ở trên đất, đang lăn trên những
bánh xe, khi họ đem nó từ nơi này đến nơi khác, có nghĩa là nó
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đang đi, họ mang nó đi khắp nơi trong đồng vắng và vào tận
đền thờ và vân vân; nhưng bây giờ nó đã được tiếp nhận vì thời
đại Hội thánh đã qua rồi, nó đã được nhận vào trong sự Vinh
quang. Hiểu không? Nó đang đóng lại giờ đây trên Trời, với tất
cả các Thiên sứ và những thứ chung quanh nó. Chúng ta tìm thấy
họ sau một lát trong khi lấy ra những mão triều thiên của họ và
sấp mặt xuống và dâng vinh quang lên cho Ngài. Hiểu không?
Đó là những người bảo vệ đền thờ của Đức Chúa Trời, của chiếc
hòm giao ước.
266 Bây giờ, hãy nhớ đến những người bảo vệ hòm giao ước, hay
ngai thi ân củaĐứcChúaTrời. Bây giờ, hãynhớ. Baonhiêu, Giăng
đã nhìn thấy bao nhiêu, bao nhiêu? Bốn. Người đã—người đã
thấy bao nhiêu? Người cũng nhìn thấy bốn Sanh vật sống. Bây
giờ, hãy quan sát, cả hai đềunhìn thấy cùngmột khải tượng.
267 Và bốn là con số của trái đất. Anh chị em có biết điều đó
không? Bao nhiêu người biết bây giờ trước khi chúng ta phải
đi vào nó, bốn là một con số thuộc về thế gian? Chắc chắn rồi!
Giống như bốn người Hê-bơ-rơ…Đó là con số-…Nó là con số của
trái đất, của “sự giải cứu, sự giải cứu.” Bây giờ, hãy ghi nhớ điều
đó trong tâm trí mình, “sự giải cứu,” bởi vì tôi sẽ đánh vào nó,
chỉ một phút, thật mạnh. Đấy, “Sự giải cứu!” Bấy giờ, có ba người
Hê-bơ-rơ trong lò lửa hực, nhưng Người thứ tư đến, đó là sự giải
cứu. La-xa-rơ ở trong mồ ba ngày, nhưng khi người thứ tư đến,
ông đã được giải cứu. Bốn là số của Đức Chúa Trời về “sự giải
cứu,” vì vậy nó cho thấy rằng những Sanh vật này phải là điều
gì đó về trái đất.
268 Tôi hy vọng bây giờ các bạn không quá đói. Tôi hy vọng sự
thèm ăn thuộc linh cao trên một chút—một chút so với sự thèm
ăn tự nhiên của anh embây giờ. Hiểu không?Được rồi.
269 Bây giờ, chú ý, “Chúng có mắt” (trong Ê-xê-chi-ên tại đây) “ở
phía trước và phía sau và bên trong.” Chúng ta hãy đọc điều đó.
Nhìn vào đây, đấy. Anh em thấy ở đây, tôi tin họ đã nói qua đây,
“các con thú,” bốn gương mặt, giống như chim ưng, và đôi cánh,
đầymắt bên ngoài, bên trong. Nhìn đây:

Và bốn con và mỗi con trong chúng có sáu cánh bao
quanh nó;…
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270 “Và chúng bay,” và đại loại như vậy, “và có mắt bên ngoài,
bên trong, và phía sau.” Nó nói về sự thông minh của họ. Họ đã
biết điều gì đã có, hiện có, và sẽ đến; vì họ ở ngay tại Ngai, thật
gần đến nỗi họ không phải là người. Những người canh giữ đền
thờ, hoặc, không phải những người canh giữ đền thờ (Những
người canh giữ đền thờ, một trăm bốnmươi bốn nghìn.), Nhưng
đây là những người canh giữ ngôi thi ân, những người canh giữ
Ngai, Ngai, ngay kế bên Đức Chúa Trời, “Các sanh vật sống,”
người kế bên Đức Chúa Trời, đang đứng ở đó. Sự thông minh
của họ, họ biết điều đã có, hiện có, điều gì sẽ đến. Họ có “những
mắt bên ngoài,” tỏ cho thấy những gì họ có thể nhìn thấy, những
gì sẽ đến; “mắt bên trong,” biết mọi sự bây giờ; và “mắt ở phía
sau,” mà biết những gì đã có. Những gì đã có, hiện có, sẽ đến,
đang phản ảnh xuyên qua các thời đại hội thánh “Ngài là Đấng
Đã Có, Hiện Có, và Sẽ Đến; Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày
nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi.”
271 Hãy nắm giữ chúng bây giờ. Chúng ta sẽ đưa ra điều đó qua
bảngđen trongmột vài phút. Hãy xemnó. Bây giờ, chỉmột phút.
272 Bày tỏ sự thông minh của họ, và nó tỏ cho thấy họ đã biết,
biết. Họ biết tất cả tương lai và hiện tại và quá khứ, và tất
cả về nó!
273 Và của họ…Họ đã không mệt mỏi. Họ không bao giờ trở nên
mệt mỏi. Họ không thể là bất kỳ điều gì có liên quan với con
người, con người trở nên mệt mỏi. Nhưng họ không mỏi mệt, họ
ca hát “Thánh thay, thánh thay, thánh thay! Thánh thay, thánh
thay, thánh thay! Thánh thay, thánh thay, thánh thay, Chúa là
Đức Chúa Trời Toàn Năng! Thánh thay, thánh thay, thánh thay!”
suốt ngày và suốt đêmquamọi thời đại. “Thánh thay!”
274 Chúng ta hãy quay trở lại chỉ một phút. Chúng ta hãy quay
trở lại, tôi có câu Kinh Thánh trong trí, Ê-sai 6, thật nhanh. Xem
nào! Ê-sai đã nhìn thấy điều tương tự thật chính xác.
275 Mọi khải tượng về Chúa…Đó là những gì tôi nói. Nếu những
khải tượng mà chúng ta có ngày nay không chính xác là những
khải tượng trong Kinh Thánh, thì chúng đã sai. Nếu chúng phản
ánh, hoặc, bất kỳ sự mặc khải nào mà tỏ cho thấy Đức Chúa Trời
bất cứ điều gì ngoại trừ những gì Ngài luôn đã có, thì đó là một
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sự mặc khải sai lầm. Toàn bộ Hội thánh được xây trên đó, Ma-
thi-ơ 17.
276 Chúng ta hãy xem, Ê-sai, chương 6. Tiên tri trẻ tuổi này đã
dựa trên cánh tay của nhà vua nhân lành, và người đã sắm cho
ông tất cả các loại quần áo tốt đẹp. Và ông là một nhà tiên tri, và
ông đã hòa hợp với tất cả mọi nơi…Nhưngmột ngày nọ, nhà vua
băng hà, vì vậy ông phải—ông phải thay đổi cho chính mình. Vì
vậy ông đã xuống đền thờ để cầu nguyện. Bởi vì ông bắt đầu đi
ra khỏi nơi có vị trí của nhà vua ở đó, sau đó, để có đượcmột…Vị
vua nhân lành ngày xưa là một người thánh thiện. Nhưng ông
đã ra ngoài và thấymọi người đang sống như thế nào, vì vậy ông
đã xuống trong đền thờ. Bây giờ, hãy lắng nghe.

Vào năm vua Ô-xia băng tôi cũng thấy Chúa đang ngồi
trên ngôi, cao sang và tôn quý, và vạt áo Ngài đầy dẫy
đền thờ.

277 Vinh quang thay! Điều gì là “Vạt áo của Ngài”? Đó là, “những
Thiên sứ, các Thực thể,” vạt áo của Ngài mà đi theo Ngài. Vạt là
những gì theo sau, hiểu không?

…vạt áo Ngài đầy dẫy đền thờ.

Và những sê-ra-phim đứng bên trên: vàmỗi sê-ra-phim
trong chúng có sáu cánh; với hai cái che mặt,…hai cái
che chân, và hai cái dùng để bay.

Các sê-ra-phim cùng nhau kêu lên, và nói rằng, Thánh
thay, thánh thay, thánh thay, là CHÚA vạn quân: khắp đất
đầy dẫy…sự vinh hiển.

Và khi tiếng kêu đó các nền ngạch cửa rúng động, và
ngôi đền đầy những khói.

278 Chao ôi! Ồ, chao ôi! Điều đó tỏ cho thấy những khải tượng là
thật chính xác đối với mỗi một trong những người đó. “Thánh
thay, thánh thay, thánh thay!” Họ không mệt mỏi, ngày và đêm,
“Thánh thay, thánh thay, thánh thay, cho Chúa!”
279 Chúng ta hãy quay trở lại chỉ trong một phút bây giờ, chắc
chắn rằng chúng ta hiểu đúng được những người này. Lần đầu
tiên mà những người canh gác được nhắc đến, là trong Sáng
thế ký. Bây giờ, hãy nhớ, mọi điều mà chúng ta rao giảng phải
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đến từ Sáng thế ký cho đến Khải Huyền. Bất kỳ lúc nào anh em
muốn đặt câu hỏi, hãy đến hỏi tôi. Hiểu không? Nó phải là toàn
bộ Kinh Thánh, không chỉ là một phần của nó, bởi vì Đức Chúa
Trời không thay đổi! Những gì Ngài đã có trong Sáng thế ký, thì
Ngài có hômnay, và Ngài đã có trong thời đại trung cổ. Ngài luôn
luôn giống như vậy! Hiểu không? Bây giờ, trong Sáng thế ký, khi
những Chê-ru-bim này…Đó là cách mà tôi tìm thấy chúng, tôi đã
phải quay lại để tìm hiểu xemhọ là gì lúc ban đầu.
280 Bây giờ chúng ta hãy lật qua Sáng thế ký 3:24 trong chốc lát
bây giờ. Sáng thế ký, chương thứ 3 và câu thứ 24. Anh chị em yêu
thích Nó không? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Được rồi. Bây
giờ, hãy bắt đầu khoảng câu thứ 22. Tôi—tôi chỉ thích Điều này!
Đây là điều mà tôi thật muốn đưa vào đây, chỉ bổ sung một chút,
nhưngnó có thể làmđược rất nhiều điều tốt đẹpngàynàođó.

Và CHÚA…phán rằng, Nầy, người nam đã trở nên…một
như chúng ta,…

281 Bây giờ, những người chị em đáng yêu và quý báu và yêu
dấu của tôi (Hãy để tôi đặt nó giống như thế.), Đừng nghĩ rằng
tôi đang đưa ramột sự phản ảnh dựa trên lòng trung thành và là
viên ngọc quý, đầy ân điển của phụ nữ. Tôi đang cố gắng tỏ cho
thấy ở đây một người phụ nữ như thế nào…Xin vui lòng! Và với
quý vị nghe cuốn băng, những người phụ nữ sẽ nghe băng ghi
âm này, tôi không cố gắng quở trách các chị, Tôi chỉ là đầy tớ của
Chúa để mang đến Sự sáng. Điều thấp kém nhất và vô đạo đức
và bẩn thỉu nhất trên trái đất là một người phụ nữ khi cô ấy tồi
tệ. Và viên ngọc quý nhất mà người đàn ông có được, bên cạnh
sự cứu rỗi của mình, chính là một người phụ nữ tốt. Và tôi đang
nói tới thứ thấp kém, vô đạo đức, hạ cấp đó. Và tôi sẽ cho các bạn
thấy ngay tại đây trong khi chúng ta đang xem nó, cũng có thể
chỉ cho các bạn thấy lý do tại sao tôi…rằng Kinh Thánh dạy phụ
nữ không được làm thầy giảng, mục sư, giáo sư, hoặc bất cứ điều
gì khác trong hội thánh. Bây giờ, chỉ lắng nghe điều này:

Và CHÚA…phán rằng, Nầy, người nam đã trở nên…một
như chúng ta, (Bấy giờ, Ngài không bao giờ nói người nữ
đã trở nên đồng một bậc, “người đàn ông đã trở thành
một bực.”)…và biết điều thiện và điều ác:…(Người nữ
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thì không; nàng đã bị lừa dối. Anh chị em thấy điều đó
không?)

282 Vậy thì, Phao-lô đã nói, “Ta không cho phép một người nữ
giảng dạy hay nắm quyền hành nào, nhưng…vì A-đam đã được
dựng nên đầu tiên và rồi Ê-va. Và A-đam đã không bị lừa phỉnh,
nhưng người nữ đã bị lừa phỉnh.” Vì vậy nàng đã không trở
thànhmột người của Đức Chúa Trời. Nàng không đã biết là có sự
khác biệt, nàng đã bị lừa dối. Anh chị em hiểu điều đó không?
Nếu anh chị em nắm được, hãy nói “A-men,” vì vậy tôi…[Hội
chúng nói, “A-men.”—Bt.]

…CHÚA…phán rằng, Này, người nam đã thành…một bậc
như chúng ta, về sự phân biệt điều thiện và điều ác: và
biết…và bây giờ hãy coi chừng, e người giơ tay lên, và
cũng hái trái cây sự sống, mà ăn, và được sống đời đời
chăng:

Do đó CHÚA…bèn đuổi loài người ra khỏi vườn Ê-đen,
đặng cày cấy đất là nơi có người ra.

Vậy Ngài đuổi loài người ra khỏi vườn; rồi Ngài đặt tại
phía đông vườn Ê-đen các thần Chê-ru-bim, vàmột thanh
gươm bay…thanh gươm chói lòa để canh giữ mọi con
đường, (Thấy bốn con thú không? Bạn chỉ có thể đi bốn
conđường, đấy: đông, bắc, tây, vànam.Những thầnChê-
ru-bim này có thanh gươm bằng lửa ngay tại cổng của
vườn…) để giữ con đường đi đến cây sự sống.

283 Vì nếu loài người nắm giữ được Cây Sự Sống, thì loài người
có thể sống mãi mãi.

284 Và những Chê-ru-bim này, lần đầu tiên được nhắc đến, đã
được đặt tại cổng phía đông của vườn, đi bốn đường. Tôi lẽ ra
nên làm điều đó khác một chút so với điều đó; Tôi không thể
làm một cách công bằng theo các mệnh lệnh của Đức Chúa Trời
và những điều giống như thế, nhưng tôi—tôi chỉ…để anh embiết
tôi có ý nói gì. Đó là vườn Ê-đen. Và đây là cánh cổng ngay đây,
mở ra ở đây, bật ra, và tại cánh cổng này có các Chê-ru-bim. Các
Chê-ru-bim! Và, hãy nhớ, nó không nói “một Chê-ru-bim,” nó nói
“Các Chê-ru-bim.” Chê-ru-bim đã được đặt tại đó để canh gác Gì?
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Cây Sự Sống. Đó là những Gì họ phải canh gác, Con Đường của
Cây Sự Sống. Con Đường, Ai là Con Đường? [Một anh em nói,
“Chúa Jêsus.”—Bt.] Nó được phản ảnh từ đâu? Đây là nơi thánh,
đây là những Chê-ru-bim.
285 Bây giờ, hãy xem, đặt tất cả những thứ này xuống. Đây
là Thánh—Thánh…nơi Chí Thánh này, nơi Thánh của các nơi
thánh, đây là nơi thánh, và đây là biển, và đây là ánh sáng các
ngọn nến, bảy chân đèn phản chiếu Ánh sáng từ đây, trong
đây, trong đây, trong đây, trong đây, trong đây, trong đây. Hiểu
không? Chúng phản ánh điều gì? Chúng đang canh giữ và phản
chiếu với Lửa của Đức Chúa Trời Con Đường dẫn đến Cây Sự
Sống. Xem đó, nó không thể đến từ đây, viện thần học Trưởng
Lão hay viện thần học Ngũ Tuần, nó phải đến từ Đây, phản ảnh
Sự sáng. Được rồi.
286 Anh em lưu ý, những Chê-ru-bimnày—nàymàGiăng đã thấy
ở đây phải được quan tâm đến để gìn giữ Cây Sự Sống, vì vậy họ
phải quan tâm đến con người. Hoặc đọc Sáng thế ký, quay trở lại
Sáng thế ký lần nữa, “Họ gìn giữ Cây Sự Sống, canh gác Nó, Con
Đường Sự Sống.” Con Đường Sự Sống! Con Đường như thế nào?
Chúa Jêsus phán, “Ta là Con Đường đó. Ta là Bánh đó mà đến từ
Đức Chúa Trời từ Thiên đàng. Nếumột người ăn Bánh này, người
sẽ sống đời đời.” Vậy thì có một Con Đường quay trở lại Cây Sự
Sống đó. Anh em hiểu điều đó không?
287 Bây giờ, tại chỗ này, tôi muốn tỏ cho anh em bây giờ và làm
cho điều này thật chắc chắn: đó là một bàn thờ. Bây giờ, đây hẳn
làmột bàn thờ trong vườn Ê-đen. Tôi bảo cho anh embiết tại sao.
Anh emcónhớ cả Ca-in vàA-bênđều lênđâyđể thờphượng chứ?
Vì vậy điều đó cho thấy rằng bàn thờ của Đức Chúa Trời đã được
di chuyển và đặt ở đây trong vườn Ê-đen, và con đường duy nhất
để trở về Ê-đen là bằng bàn thờ. Anh em đang ở đâymột lần nữa,
đấy, trở lại với Ê-đen qua bàn thờ. Và họ phải giữ con đường đó
ở đó, canh giữ nó, để họ không thể quay lại đó cho đến khi bàn
thờ này được bao phủ bằng huyết.
288 Ôi Chúa, dân sự không thể nhìn thấy điều đó sao? Xem đó,
không là gì khác ngoài Huyết! Phải có sự chuộc tội, một ngôi thi
ân ở đó, bàn thờ này của sự đoán xét phải trở thành ngôi thi ân;
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và khi bàn thờ này, nếu Huyết được nhấc lên, sẽ đứng trên Ngày
phán xét đó, ngọn lửa thịnh nộ của Đức Chúa Trời sẽ canh giữ
Cây đó một lần nữa. Điều duy nhất để đi vào cổng này để đến
vườn Ê-đen một lần nữa, sẽ là qua Huyết của Chúa Jêsus Christ.
Anh em hiểu điều đó không?
289 Bây giờ, lưu ý. Vâng, bây giờ Ca-in…Ồ, đây là Ca-in; và đây là
A-bên, A-bên. Được rồi. Bây giờ, cả hai chàng trai đều lên cổng
này để thờ phượng. Đúng thế không? Vì vậy nó phải là bàn thờ
của Đức Chúa Trời. Đúng thế không? Và trước bàn thờ này họ
xây một bàn thờ thay thế, bàn thờ khác. Đây là bàn thờ thật của
Đức Chúa Trời, là ở trong lòng con người. Sau đó có một bàn
thờ khác ở dưới đây, tượng trưng cho nơi Chí Thánh trong các
nơi thánh.
290 Ồ! Ồ! Tôi cảm thấy nhưmuốn nói bằng tiếng lạ. Ồ, chao ôi, sự
Vinh quang của…Anh em không thấy Nó hoàn hảo sao? Cứ để ý!
Ồ, lý do tôi nói vậy, bởi vì tôi không thể tìm thấy đủ từ ngữ trong
thổ ngữ tiếng Anh của riêng mình để diễn đạt cảm xúc của tôi.
Xem đó, điều gì đó phải diễn đạt.
291 Giống như Anh Rowe, một nhà ngoại giao cho Tổng thống…
khoảng bốn hay năm đời Tổng thống khác nhau, anh ấy nói, “Ồ,
Anh Branham, đêm nọ tôi đến dự buổi nhóm.” Anh ấy nói, “Tôi
không biết phải làm gì,” anh ấy nói, “tôi đứng ngoài đó.” Và anh
ta nói, “Ồ,” nói, “tôi đã yêu Chúa suốt cuộc đờimình.” Anh ấy nói,
“Tôi đã là một” (Tôi nghĩ) “tín đồ Anh giáo.” Anh ấy nói, “Và tôi
nghĩ rằng tôi đã biết Chúa.” Anh ấy nói, “Vàmột đêm nọ, tôi nhìn
xung quanh, tôi không biết phải làm gì.” Nói, “Tôi—Tôi không
muốn vào vì điều gì cả, nhưng” nói, “tôi nghe Lời đang đến. Ồ,
Nó bắt đầu đến.” Anh ấy nói, “Tôi bắt đầu đi lên và đi xuống
bên ngoài trại, đi tới đi lui,” và nói “một cách trực tiếp, tôi không
thể đợi để đến cửa, tôi chui xuống dưới cửa khi có sự kêu gọi tin
nhận, chạy đến bàn thờ và sấpmình xuống, thưa, ‘Lạy Chúa, con
là một tội nhân!’” Và nói, “Sau đó Ngài đã đổ đầy tôi bằng Thánh
Linh Ngài.”
292 Và nói, “Tôi có thể nói tám ngôn ngữ khác nhau,” vì anh ấy là
một nhà ngoại giao. Hiểu không? Anh ấy là một…anh ấy đang ở
trongmột…anh ấy—anh ấy làmột—một nhà ngoại giao với Tổng
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thống, và…từWoodrowWilson về sau. Anh ấy là nhà ngoại giao
đối với mỗi một Tổng thống của chúng ta, nhà ngoại giao nước
ngoài, có thể nói bất kỳ ngoại ngữ nào. Anh ấy nói, “Tôi về thực
tế biết mọi ngôn ngữ viết được biết đến trên thế giới.” Nhưng đã
nói, “Tôi đã tràn đầy vinh quang đến nỗi không thể dùng bất kỳ
lời nào trong số chúng để ca ngợi Ngài, vì vậy Chúa ban cho tôi
một ngôn ngữ mới toanh từ Thiên đàng để ngợi khen Ngài.” Ồ!
Ôi! Thế đấy.

293 “Canh gác cổng này.” Ca-in và A-bên đã lên đây để thờ
phượng. Vì vậy nó phải là một bàn thờ mà họ canh giữ. Đúng
thế không, những Chê-ru-bim này?

294 Một điều khác, hãy lưu ý đây làmột bằng chứng khác. Ca-in…
Hãy xem Kinh Thánh bây giờ! Tôi muốn lật tới nó, nhưng nó…
không sao, anh em có nó trong Sáng Thế Ký. Được rồi, hãy xem.
Ca-in đi ra ngoài, Ca-in đi ra khỏi Sự Hiện Diện của Chúa từ cổng
vườn. Vì vậy Sự Hiện Diện của Chúa phải ở trên bàn thờ, và bàn
thờ ở cổng. Vinh hiển thay! Ồ! Được rồi. Đó là nơi ngự của Đức
Chúa Trời, tại bàn thờ của Ngài. Bây giờ, Ca-in đã đi ra khỏi Sự
Hiện Diện của Chúa, từ nơi này. Anh emmuốn ghi câu đó không?
Sáng thế ký 4:16, nếu anh emmuốn ghi câu đó. Bây giờ, bây giờ,
anh emđã có tất cả điều đó, anh emđã viết chưa?

295 Bây giờ, tôi có điều gì khác mà tôi muốn vẽ ở đây chỉ một
phút. Tôi chỉ hy vọng không có hạt đậu nào của anh em bị cháy
xém, hoặc bất cứ thứ gì về anh em…Bây giờ, hãy để ý…Hãy để
chúng thiêu rụi, được thôi, dù thế nào đi nữa chúng cũng sẽ hư
nát. Chúng ta hãy—hãy nghĩ về đây, đây là—đây là điều mà có—
điều mà có thật.

296 Môi-se đã được cất lên Trời, Môi-se, đã được cất từ đất lên
Trời và nhìn thấy bàn thờ của Đức Chúa Trời. Đúng thế không?
Tôi đang cố gắng chứng minh điểm của tôi ở đây. Anh em biết
những gì tôi đang cố gắng làm, phải không? Được rồi. Ông đã đi
lên trong SựHiệnDiện củaĐức Chúa Trời. Và khi ông đi xuống từ
Sự Hiện Diện của Đức Chúa Trời, ông nói, Môi-…Đức Chúa Trời
nói với Môi-se, “Hãy làm mọi thứ trên trái đất theo khuôn mẫu
của Thiên đàng.” Đúng thế không? Được rồi.
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297 Vậy thì, rồi khi ông thực hiện, ông đã tạo nên Hòm Giao ước,
ông đã đặt hai Chê-ru-bim để canh gác hòm giao ước. Thấy nó là
gì không? Đó là đền thờ…đó là bàn thờ, những người canh giữ
Ngai. Hai Chê-ru-bim, Ngài phán, “Hãy đúc chúng bằng đồng và
đặt những cánh của chúng chạm vào nhau như thế này,” bởi vì
đó chính xác là những gì ông đã thấy trên Thiên đàng.
298 Đó là chính xác những gì Giăng đãnhìn thấy trênThiênđàng,
bốn Chê-ru-bim này ở bốn phía của hòm giao ước của Ngai trên
Trời. Họ là những người bảo vệ chiếc hòm. Chê-ru-bim, những
người canh giữ ở ngôi thi ân.
299 Nếu anh emmuốnđọc câuKinh Thánhđó (vì chúng ta không
có thì giờ để đi đến chỗ đó), hãy ghi xuống Xuất Ê-díp-tô ký
25:10 tới 22.
300 Giờ đây, họ canh giữ ngôi thi ân khi Đức Chúa Trời ở trong
sự Vinh quang Shekinah của Ngài. Vinh Quang Shekinah ở đâu?
Tại ngôi thi ân. Đúng thế không? Họ canh gác Vinh Quang
Shekinah. Ừm! Chà! Hãy lắng nghe, thưa các bạn! Rồi nó tỏ
cho thấy rằng mỗi tên vô lại không thể đi vào đó và lấy Điều
đó đi. Anh em phải được chuẩn bị trước khi anh em đi vào Sự
Hiện Diện của Nó.
301 Hãy nhìn A-rôn, trong hình bóng. Trước khi…Bây giờ, hãy
nhớ, hội chúng trong những ngày đó thậm chí đã không thể tiếp
cận nó trong bất kỳ cách nào. Nhưng khi A-rôn đi vào…Ông đã
vào được trong Nó bao nhiêu lần? Mỗi năm một lần. Làm thế
nào ông có…? Ông đã phải có những loại áo quần nào đó, được
những bàn tay nào đó may, kiểu áo quần đặc biệt. Ông ấy phải
mặc theo cách như vậy. Ông có quả thạch lựu và quả chuông, để
mỗi lần ông bước đi nó kêu “Thánh thay, thánh thay, thánh thay,
cho Chúa.” Ông đang đến gần ngôi thi ân, với huyết.
302 Và ông phải được xức bằng một loại dầu nào đó, được xức
bằng một loại nước hoa nào đó làm từ hoa hồng của Sha-rôn. Và
Chúa Jêsus là Hoa Hồng Sha-rôn đó. Và, lưu ý, hoa hồng là hoa
xinh đẹp, nó có hương thơm trong đó. Nhưng trước khi nước
hoa có thể chảy ra, hoa hồng phải được nghiền nát, và rồi nước
hoa được ép từ hoa hồng. Chúa Jêsus, trong đời sống của Ngài,
là cuộc đời đẹp đẽ nhất đã từng sống; nhưng Ngài không thể
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tiếp tục cách đó, vì Ngài phải xức dầu cho Hội thánh của Ngài
(để đến gần sự Thánh khiết của Ngài), vì vậy sự sống của Ngài
đã bị vắt kiệt. Và cũng Đức Thánh Linh đó đã ở trên Ngài được
giáng trên Hội thánh, và Ngài làm cho Ngài giống như ngày hôm
qua, và ngày nay, và mãi mãi, Hoa Hồng của Sha-rôn, hương
thơm từ đó. Người đang đến gần trong nơi Chí Thánh này của
những nơi thánh phải được xức dầu cùng một Đức Thánh Linh
như vậy. Và khi ông bước đi, “Thánh thay, thánh thay, thánh
thay, cho…” (Không phải ngậm xì gà trongmiệng.) “Thánh thay!”
(Không phải với cổ áo chung quanh.) “Thánh thay, thánh thay,
thánh thay,” được mặc lấy trong sự thánh khiết của Đức Chúa
Jêsus Christ. Ừm! Ngài tuyệt vời biết bao! Ồ!

303 Bây giờ, “ngôi thi ân.” Bây giờ, ngôi thi ân ở trong lòng, chỗ
ngồi nơi chiếu ra sự sáng Vinh quang của Ngài—của Ngài trong
tất cả con cái của Ngài, Vinh quang Shekinah trong lòng con
người. Đây là tấm lòng con người. Đúng thế không? Đó có phải
là ngôi thi ân không? Làm thế nào anh em đi xuyên qua nó vào
Điều đó, xuyên qua những hệ thống khác nhau này? Xuyên qua
ý chí bản thân, ý chí tự lập. Đi vào đây, và qua đó, đi ra điều gì? Sự
Vinh hiển Shekinah. Điều gì—điều gì là Vinh Quang Shekinak?
Là Sự Hiện Diện của Đức Chúa Trời. Và khi một người đàn ông
đang bước đi, hoặc một người phụ nữ, người đó đang phản ánh
Vinh quang Shekinah. Người đó không đi vào các ổ cờ bạc và—
và hành động kỳ cục, và đi ra đây và phủ nhận Lời. Bất kể mọi
người nói gì, người ấy đều đặt tấm lòng mình vào một điều: Đức
Chúa Trời. Và nếu người đó thực sự được Đức Chúa Trời gọi thì
Chúa Jêsus Christ phản chiếu chính Ngài qua người đó với Vinh
quang Shekinah, làm những điều tương tự Ngài đã làm ở đó; bày
tỏ cùngmột Phúc âm, rao giảng cùngmột Lời, cùngmột Lời được
bày tỏ theo cùng một phương cách như nó đã có trước đó, giống
như nó thực sự xảy ra vào Lễ Ngũ tuần nó được đo lại lần nữa.
Ồ, chao ôi!

304 “Ngôi thi ân.” Cả Ê-xê-chi-ên và Giăng đã nhìn thấy những
điều giống nhau. Bây giờ, để ý, bây giờ chúng ta sắp đi đến phần
cuối, chỉ trong một chút nữa. Bây giờ, đây là nơi tôi muốn hiểu
điều gì đó. Ồ, xin đừng bỏ lỡ nó! Bây giờ, bao nhiêu anh em biết
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rằngnhữngChê-ru-bimđó lànhững SanhVật sống và khôngphải
là những con thú?Họ ở…một phẩm trật cao hơn.
305 Bây giờ,một Thiên sứ có phẩm trật cao hơnmột người hay có
phẩm trật thấphơn?Được rồi, thưaquývị. Ai là lớnnhất, con trai
của Đức Chúa Trời hay một Thiên sứ? Con của Đức Chúa Trời!
Mà Đức Chúa Trời sẽ nghe rõ nhất, một Thiên sứ đang đứng đó
trước mặt Ngài cầu xin điều gì đó, hay một trong hết thảy anh
chị em đang cầu xin? Một trong anh chị em! Đấy, vì anh chị em
là các con trai và các con gái. Họ là—họ là những tôi tớ. Hiểu
không? Họ là tôi tớ, còn anh chị em là con trai và con gái. Vì vậy
hãy xem anh chị em có thẩm quyền nào, chúng ta chỉ ngại sử
dụng nó.
306 Bây giờ, tôi muốn anh chị em để ý ở đây, điều này thật đẹp.
Ồ, chao ôi! Hãy để tôi đi qua đây và bỏ qua một số điều này để
tôi có thể bắt đầu việc này. Lấy bút chì của anh chị em ngay bây
giờ, đây là những gì tôi thực sự muốn anh chị em vẽ ra. [Anh
Branham vẽ trên bảng đen—Bt.] Có lẽ tôi nên vẽ nó nhỏ hơn
một chút. Bây giờ, Y-sơ-ra-ên trong cuộc hành trình của họ, khi
họ cắm trại, bây giờ xem kỹ điều này, họ đã cắm trại: một, hai,
ba, bốn. (Không, tin rằng tôi sai.) Một, hai, ba; một hai ba; một
hai ba;một hai ba; đó là cách họ đóng trại quanh ngôi thi ân. Bây
giờ, tôi biết, tất cả anh chị em biết điều đó, anh chị em đã xem
và đọc trong Cựu Ước.
307 Bây giờ, ở phía đông, phía đông, ngay tại đây, tôi sẽ đặt nó
xuống để anh chị em chắc chắn sẽ hiểu được nó. Phía đông, phía
đông luôn luôn là Giu-đa. Đây là cánh cổng, G-i-u-đ-a, Giu-đa. Và
với Giu-đa…là người đứng đầu ba chi phái với ngọn cờ của họ;
ba chi phái với ngọn cờ của họ, ngọn cờ của Giu-đa. Anh chị em
nhớ…Bao nhiêu người đã xem phim Mười Điều Răn, Mười Điều
Răn của Cecil DeMille? Được rồi. Hoặc, anh em đọc nó ngay tại
đây trong Kinh Thánh, trong Kinh Thánh ở đó, đúng hơn, đó là
Giu-đa ở phía đông. Được rồi.
308 Ở phía tây, dưới đây, (Bây giờ anh em ghi nó xuống, anh em
đọc nó đúng…nó ở Xuất Ê-díp-tô ký, và vân vân, khi họ đi ra.) là
Ép-ra-im, E-p-h. Và ông có ba chi phái với ngọn cờ của họ. Được
rồi, Ép-ra-im.
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309 Bây giờ, và ở phía nam là Ru-bên, R-u-b, với ba chi phái, với
ngọn cờ của họ.
310 Và ở phía bắc là Đan, Đan với ba chi phái, và ba chi phái và
ngọn cờ của họ. Được rồi.
311 Bây giờ, đó là cách họ cắm trại. Bây giờ, hãy nhớ, bây giờ
chúng ta hãy đọcKinh Thánhđể chúng ta hiểu điều nàymột cách
chính xác. Tôi sẽ bắt đầu lại câu thứ 7:

Và con…thúđược sánhnhư sư tử, và con thứ nhì…được
sánh như con bê, (hay con bò tơ) và con thú thứ ba giống
như mặt của một người, và con thú thứ tư thì…và…con
thú thứ tư như chim ưng đang bay.

Và bốn con sanh vật ấy mỗi con có sáu cánh chung
quanh mình; và trong mình chúng đều đầy những con
mắt: và chúng ngày đêm lúc nào cũng nói luôn không dứt,
Thánh thay, thánh thay,…Chúa là Đức Chúa Trời Toàn
Năng, trước đã có, nay hiện có, và sẽ đến.

Và khi các con thú này dâng sự vinh hiển và tôn quí và
cảm tạ cho Đấng ngự trên ngôi, là Đấng hằng sống đời
đời,

thì hai mươi bốn trưởng lão đã sấp mình xuống trước
mặt Đấng ngự trên ngôi, và đã thờ lạy Đấng hằng sống
đời đời, rồi quăng mão triều thiên mình—quăng mão
triều thiên mình trước ngôi, mà rằng:

Lạy Chúa, Chúa đáng nhận được sự vinh hiển…tôn quí…
quyền lực: vì Chúa đã dựng nên muôn vật, và ấy là vì sự
vui thích Chúa mà muôn vật được…dựng nên.

312 Bây giờ, bây giờ, anh em xem. Ở phía đông—phía đông, ông
đã thấy loại khuôn mặt? Nếu anh em để ý, đó là một con sư tử,
s-ư-t-ử, đó là ngọn cờ. Đó là—đó là ngọn cờ chuẩn của Giu-đa.
Bởi vì Ngài là…Chúa Jêsus đến từ…Thật! Và Ngài là Sư Tử của
chi phái Giu-đa.
313 Bây giờ, bao nhiêu anh em đã từng nhìn thấy cung hoàng
đạo? Nhiều người trong các anh em biết nó là gì: ngôi sao. Hiểu
không? Đó là Kinh Thánh đầu tiên của Đức Chúa Trời. Bây giờ,
nó bắt đầu từ cái gì, con số đầu tiên trong cung hoàng đạo, con
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số đầu tiên? Là trinh nữ! Đúng thế không? Và cái cuối cùng là gì?
Leo, sư tử. Sự Đến lần thứ Nhất và sự Tái lâm của Đấng Christ,
tất cả đều thông qua đó. Họ đi qua cung cự giải giao nhau…hoặc
thời đại giao nhau là đúng với nơi mà song ngư giao nhau, đó là
thời đại cự giải, và chúng ta đang sống qua nó.

314 Và hãy chú ý trong kim tự tháp khi ông xây dựng nó, vào
thời Hê-nóc, mọi viên đá đều ở trong đó. Họ có thể đo lường thật
chính xác mọi thứ và kể lại các cuộc chiến và các thứ. Mọi thứ
đều hoàn thành ngoại trừ Hòn Đá Đỉnh. Tại sao? Anh em có để
ý trên tờ đô-la của mình không? Lấy nó ra và nhìn, cái nắp của
nó đã bị tháo ra khỏi nó. Tại sao? Nó không bao giờ được đậy
nắp. Đấng Christ là Hòn Đá Đỉnh đã bị chối bỏ, Ngài là Hòn Đá
Đỉnh bị loại bỏ. Ngài sẽ trở lại chẳng bao lâu nữa. Hãy xem cách
Hội thánh đó, cách trở lại đó trong thời đại Lutheran, con đường
rộng ở phía dưới đáy; sau đó trở thành thiểu số, nhỏ hơn một
chút, nhỏ hơn một chút cho đến lúc nó đi ngay xuống; sau khi
nó rời khỏi thời đại Ngũ tuần, rồi đi xuống ngay từng viên đá để
lắp ngay vào đó để đặt nắp đó vào đó, một Hội thánh sẽ mang
đến Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và đời đời không
hề thay đổi. Thật hoàn hảo như nó có thể!

Bây giờ, Ngài là Sư Tử của chi phái Giu-đa.

315 Bây giờ, bất kỳ ai đã từng đọc Kinh Thánh đều biết số của
Đan là gì hoặc điều gì—điều gì Đan…Ồ, ý tôi là, đúng vậy, Đan là
gì? Của người, người là một chim ưng. Đúng thế. Người là chim
ưng. Ai đó đang đọcKinh Thánh. Người làmột chimưng.

316 Bây giờ, Ru-bên là một người. Ông là người đầu tiên, người
yếu nhất trong đám. Gia-cốp há đã chẳng nói vậy trong—trong
Sáng thế ký 49? “Hỡi Ru-bên, con là sức lực đầu tiên sựmạnhmẽ
của cha; nhưng giống như nước, con đã lên giường của cha và
làm ô uế giường của cha,” và sống với vợ lẽ của cha mình. Hãy
xem, đó là những điều trái đạo đức của con người. Anh em hiểu
không? Con vật không có những sự vô đạo đức, con sư tử, không
con nào trong số những thứ này có điều đó; nhưng người đàn
ông, chạy theo vợ của người khác và vân vân. Giống như…Cũng
giống như vậy, mọi thứ đã hoàn thành.



KHẢI HUYỀN CHƯƠNG BỐN, PHẦN III 73

317 Bây giờ, cái nàyởdưới đây, connày, Đan làmột con chimưng.
Và, đây, Ru-bên là mặt của con người. Và Ép-ra-im là bò đực. Bây
giờ, anh em có được bức tranh ở đó không? Ép-ra-im…Đó là cách
họ cắm trại, trong Kinh Thánh.

318 Bây giờ, nếu anh em để ý, Đan là người đứng đầu ba chi phái,
Giu-đa là người đứng đầu ba chi phái, Ru-bên là đầu trưởng của
ba chi phái, Ép-ra-im là đầu trưởng của ba chi phái. Ba lần bốn là
mười hai, mười hai chi phái cúa Y-sơ-ra-ên. Nhìn xem, mỗi một
chi phái với ngọn cờ của họ; ngọn cờ của Giu-đa là sư tử; ngọn
cờ của Ru-bên, con người; ngọn cờ Ép-ra-im, con bò đực; ngọn
cờ của—của—của Đan là chim ưng.

319 Bây giờ, nhìn lại đây những gì Giăng nói, “Và một con có
gương mặt…” Bây giờ chúng ta hãy đọc ở đây, chỉ xem nó có
giống như trên Thiên đường không:

…con thú đầu tiên giống như con sư tử, (Giu-đa)…con
thú thứ hai thì giống như một con bê, (đó là bò tơ) …con
thú thứ ba thì có mặt của một người, và con thú thứ tư
là…chim ưng đang bay.

320 Một cách chính xác các chi phái của Y-sơ-ra-ên cắm trại xung
quanh, canh gác, họ là những người canh gác trên đất này cho
quyền đến với hòm giao ước. Ồ, Ha-lê-lu-gia! Anh em há không
thấy điều đó sao?

321 Tại đây! Sự thương xót, m-e-r-c-y s-e-a-t, “ngôi thương xót.”
Không gì có thể đến bất cứ đâu xung quanh nó nếu không vượt
qua những chi phái đó. Giao nhau cái gì? Con sư tử; vượt qua
người đàn ông, sự thông minh của con người; và vượt qua ngựa
thồ, như một con bò đực; hoặc vượt qua chim ưng, sự nhanh
nhẹn của nó. Hiểu không? Trời, đất, khoảng giữa, và tất cả chung
quanh; anh em thấy, họ là những người canh gác. Và ở trên đó là
Trụ Lửa. Thưa anh em, không có gì chạm vào ngôi thi ân đó nếu
không có sự đến gần…

322 Và thứ duy nhất có thể đến gần nó là qua huyết. A-rôn đi vào
trong đó mỗi năm một lần với huyết. Bây giờ anh em hiểu điều
đó không? Bây giờ, hãy quan sát. Mỗi người đứng đầu của ba
chi phái canh giữ ngôi thi ân, ngôi thi ân của Cựu Ước. Bây giờ,
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các bạn đã hiểu chưa, mọi người? Bây giờ, đây là một điều hoàn
toàn mới, thưa anh em. Nghe này, sau đó chúng ta sẽ đi. Bây giờ,
hãy nhớ, đó là những người lính canh của Cựu Ước. Bao nhiêu
người đã từng đọc nó trong Kinh Thánh, anh em biết điều đó
đúngkhông?Hãyxem, đó là nhữngngười canh giữ củaCựuƯớc.

323 Bây giờ chúng ta đang sống trong một thời đại khác. Vinh
hiển thay! Ôi, tôi yêu thời đại này! Còn anh chị em? Bây giờ, Đức
Chúa Trời hôm nay có một ngôi thi ân được canh gác. Anh em
có tin điều đó không? Ngôi thi ân đã được tìm thấy ở đâu? Trong
lòng con người. Nó đã đến trong lòng người khi nào? Vào ngày Lễ
Ngũ Tuần khi Đức Thánh Linh (tức là Đức Chúa Trời) đến trong
lòng con người. Đúng thế không? Bây giờ, hãy đánh dấu điều
này ở đây, và sẵn sàng vẽ nó nếu anh emmuốn. Ngũ tuần, N-g-ũ-
t, tôi sẽ đặt lễ Ngũ tuần. Đây là ngôi thi ân, Đức Thánh Linh. Hãy
đặt vào đây…Tôi sẽ bảo anh em những gì, làm cho nó xứng hợp
hơn, chúng ta hãy đặt vào đây “Bồ Câu” có nghĩa là…con chim,
đấy. Được rồi, canh gác ngôi thi ân, bây giờ Đức Chúa Trời đã có
những người đứng canh cho ngôi thi ân ngày nay không? Bây giờ
thì…Bây giờ, hãy xemnó được vẽ ra đẹp như thế nào.

324 Hômnọ tôi đangngồi và nhìn thấy điềunày, và tôi chỉ bật dậy
và chạy xung quanh và xung quanh chiếc ghế, nói, “Vinh quang
thay! Vinh quang thay! Vinh quang thay! Vinh quang thay! Vinh
quang,” chung quanh, chung quanh. Charlie, một lúc nào đó tôi
sẽ hành động tệ hơn lúc ở trong rừng. Chị Nellie, nếu tôi hành
động như vậy, chị sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà khá nhanh. Hử? Ồ, tôi
vừa có một thời giờ vinh hiển. Bây giờ, hãy quan sát xem đó là
gì, Chúa đã làm gì.

325 Bây giờ, Lễ Ngũ Tuần, sau Lễ Ngũ Tuần, đã viết một Cuốn
sách về (Điều gì?) Công vụ của Đức Thánh Linh, A-c-t-s. Đúng
thế không? Công vụ bắt đầu với điều gì, điều đầu tiên để đi vào
sự cứu rỗi? Công vụ 2:38. Đây là người cuối cùng, chung quanh.
Đúng thế không? “Tất cả họ đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh
và bắt đầu nói các thứ tiếng khác. Và Phi-e-rơ đứng dậy và giảng
cho họmột bài giảng. Họ nói rằng, ‘Chúng tôi có thể làm gì? Làm
thế nào chúng tôi đi vào đó?’ Ông nói, Công vụ 2:38, ‘Hãy hối cải,
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ai nấy trong anh em phải chịu báp têm nhơn Danh Đức Chúa
Jêsus Christ.’”
326 Bây giờ, hãy nhớ rằng, Chúa đã có một số người canh giữ
cho điều đó—cho ngôi thi ân đó. Ngôi thi ân mà họ canh giữ là
gì? Được rồi. M-a-t-h, Ma-thi-ơ, ở phía đông; Lu-ca, Lu-ca; Mác;
và Giăng. Tất cả bốn sách Tin lành của họ chứng thực cho Sách
Công vụ sắp đến, họ canh giữ nó bất kỳ chỗ nào anh em muốn
xem nó.
327 Chúng ta hãy đơn cửmột, chỉ một, chúng ta không có thì giờ.
Tôi có haimươi hay nhiều hơnnữa được viết xuống ở đây, nhưng
chúng ta hãy đơn cửmột về đề tài cứu rỗi này. Chúng ta còn thời
gian để cầu nguyện không? Không, một giờ rồi, vì vậy tôi nghĩ
chúng ta sẽ không có phần đó trừ phi tất cả anh em muốn cầu
nguyện cho người đau. Bây giờ, tôi có…Tôi thật sự có nhiều thời
gian. Hiểu không? Được rồi.
328 Bây giờ, để ý điều này! Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca, và Giăng, đó là
gì? Con số trên đất, của các sách Tin lành, bốn. Được rồi, để ý.
329 Bây giờ, Ma-thi-ơ 28:19. 28, bây giờ, đó là nơi mà các anh
em ba ngôi đang làm, 28:19. Được rồi. Ma-thi-ơ, ở phần cuối của
chương đó, nói, “Vậy các ngươi hãy đi, dạy dỗ muôn dân, làm
báp-têm cho họ trong Danh của Đức Cha, Đức Con, Đức Thánh
Linh”; nhưng ở đây đến vào khoảng Lễ Ngũ tuần, và Phi-e-rơ đã
nói “Hãyhối cải, và chịu phépbáp têm trongDanhChúa Jêsus.”
330 Có điều gì đó sai trật tại đó. “Ma-thi-ơ, ông có phải là người
canh gác cổng đông đó không?”
331 Cổng như thế nào? Cổng là gì? Chúa Jêsus. Chúa Jêsus phán,
“Cổng thì hẹp.” Đúng thế không? Nó được đánh vần…Nó được
đánh vần như thế nào, s-t-r-a-i-t hay s-t-r-a-i-g-h-t? S-t-r-a-i-t có
nghĩa là “nước,” “nước là cổng.” Anh em vào bằng cách nào?
“Hãy hối cải, mỗi người trong anh em và chịu phép báp têm
trongDanh củaĐứcChúa Jêsus Christ,”mở các cổng. Đúng! Chà!
332 “Ồ, nhưng, Anh Branham à, anh có Ma-thi-ơ 28:19 được viết
xuống đó.” Điều đó hoàn toàn đúng. “Nhưng, Ma-thi-ơ, ông có
phải là người canh giữ nó không?”

“Chắc chắn, tôi là người canh giữ trọn vẹn.”



76 LỜI ĐƯỢC GIẢNG

333 Bây giờ, hãy xem Ma-thi-ơ 1:18 và xem nó nói gì, xem nó có
canh giữ—canh giữ cổng này không. Hãy xem Ma-thi-ơ 1:18 có
đang canh giữ Ma-thi-ơ 1…28 và Công vụ 2:38 không. Xem nó có
canh giữ không!

Vả sự giáng sanh của Đức Chúa Jêsus Christ là như
vầy:…

“Đây làĐức ChúaCha, Đức ChúaCon, Đức ChúaThánhLinh,”
họ cố gắng nói.

…sự giáng sanh của Đức Chúa Jêsus Christ là như vầy:
Khi…Ma-ri mẹ Ngài, đã hứa gả cho Giô-sép, trước khi họ
ănở cùng nhau, thì nàng đã chịu thai bởi Đức ThánhLinh.

Người nào? Điều đó đặt cả hai họ thànhMột!

Và đây là…tất cả…xong rồi, mà…Và kìa,…

Bấy giờ Giô-sép chồng nàng, là người có nghĩa,…chẳng
muốn làm cho nàngmang xấu, bèn toan đem để nhẹm về
điều này.

…kìa, thiên sứ của Chúa, giáng xuống, đến trên người
(Anh em biết đấy.) mà phán rằng, Hỡi Giô-sép, con cháu
Đa-vít, ngươi chớ ngại lấy Ma-ri là vợ: vì con mà nàng
chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh. (Hiểu không?)

Và nàng sẽ sinh một con trai,…người ta sẽ gọi tên Ngài
là JÊSUS:…

Mọi việc…nó đã…xảy ra như vậy, để có thể làm ứng
nghiệm…bởi đấng tiên tri,…

Mà, một gái đồng trinh sẽ chịu thai…(Ê-sai 9:6)…một
gái đồng trinh sẽ chịu thai, và…sinh một con trai, và
người ta sẽ đặt tên con trai đó là…[Hội chúng đáp, “Em-
ma-nu-ên.”—Bt.]

334 Người có canh gác điều đó không? “Cha, Con, và Thánh
Linh,” Cha, Con, và Thánh Linh, chỉ điều này: đặt các tước hiệu
cho một Danh. Vậy người canh giữ đứng ngay đó để yểm trợ nó.
Anh emhiểu điều đó không?Ồ, chao ôi! Bây giờ, bao nhiêu người
biết điều đó? Đây rồi! Ông làmột người canh giữ.
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335 Bây giờ, chúng ta hãy chỉ…Tôi có cả một nhóm những câu
khác cho sự cứu rỗi, hãy lấy những người khác. Nhưng bây giờ
nếu chúng ta sẽ cómột hàng cầu nguyện chỉ trongmột phút nữa,
chỉ khoảng mười phút chúng ta hãy cố gắng làm điều gì đó khác
ở đây chỉ một phút. Bây giờ chúng ta hãy xem một số lời Kinh
Thánh. Tôi viết câu này ở đâu? Chúng đây rồi. Được rồi.

336 Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu và xem liệu Ma-thi-ơ ở đây bây
giờ có canh giữ nó cho sự chữa lành Thiêng liêng không. Hãy lấy
bút chì của anh em và các thứ ra bây giờ, anh em đang viết điều
này xuống không? Được rồi. XemMa-thi-ơ có phân chia…sẽ canh
giữ nó không. Chúng ta hãy xemMa-thi-ơ 10:1.

337 Chúng ta hãy lấy và xem thử Giăng…chỉ một hoặc hai, chúng
ta hãy lấy hai, hoặc một hoặc hai trong số những câu này, Giăng
14:12, và 15:7.

338 Xem thử họ có đang canh gác sự Chữa lành Thiêng liêng
chung quanh Ngai của Đức Chúa Trời không! Mác 16, Mác
11:21 và 22.

Lu-ca 10:1 đến 12, và Lu-ca 11:29 đến 31. Chúng ta hãy xem
một vài câu trong chúng, xem họ có canh giữ không, xem họ có
canh giữ quyền đến với chữa lành Thiêng liêng không giống như
việc họ canh cổng cho phép báp têm củaDanhChúa Jêsus. Chúng
ta có thể đơn cử nó qua từng điềumột. Đúng thế.

339 Bây giờ chúng ta hãy quay lại và xemMa-thi-ơ 10:1. Chỉ quay
lại bây giờ để chúng ta…và sau đó chúng ta sẽ kết thúc chỉ trong
khoảng năm, mười phút nữa, là nhiều nhất, ý Chúa. Được rồi,
hãy lấy Ma-thi-ơ 10, xem Ma-thi-ơ có canh giữ Công vụ các sứ
đồ không.

340 Anh em nghĩ rằng—rằng Đức Chúa Trời không đặt người
canh gác quanh Lời Ngài sao? Hãy xem liệu con bò đực, sư tử,
con người, đại bàng đó có còn đang đóng ở những cánh cổng đó
ngay ở đây trên trái đất ngay bây giờ không? Đây là các Phúc
âm, bốn Phúc âm. Hiểu không? Và, anh em để ý, mọi con đường
chúng đã đi, chúng đều thẳng về phía trước. Chúng không mâu
thuẫn với nhau, chúng ở lại với nhau. Hiểu không? Một người đi
với sự khôn ngoan sắc sảo của con người; còn người khác đi với
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sự nhanh nhẹn của chim ưng; người khác là một mục sư…Một
nhà truyền giáo, để bay như nhà truyền giáo, hãy xem; người
kia là mục sư; người khác thì mạnh mẽ; người khác thì lanh lợi.
Hãy xem, được canh giữ ở mọi phía, Đức Chúa Trời đang canh
giữ Phúc ÂmĐức Thánh Linh này! Hãy tin điều đó, thưa anh em!
Được rồi.

341 Bây giờ chúng ta hãy xemMa-thi-ơ 10:1.

Và khi Ngài đã gọi mười hai môn đồ đến với Ngài, Ngài
ban cho họ quyền phép…(Ừm!)

Họ nhóm lại ở phòng cao,
Hết thảy đều nhơn Danh Ngài cầu nguyện,
Được báp-têm bằng Đức Thánh Linh,
Quyền phép cho sự hầu việc đã đến;
Những gì Ngài đã làm cho họ ngày đó
Ngài cũng sẽ làm cho anh em như vậy,
Tôi rất vui đến nỗi tôi có thể nói tôi là một
người trong họ.

342 Ồ, dỗ embé chỉmột phút nào. Hãy lắng nghe, nghe kỹ:

…và ban cho họ quyền phép chống lại những tà linh,…

343 Nhiều mục sư cứ để những tà linh ở ngay trong hội thánh
của mình; phụ nữ ăn mặc, tiệc tùng bài bạc, nhảy đầm, các bữa
xúp khuya, mọi…Ồ, chao ôi!

…chống lại những tà linh, đuổi chúng ra, và chữa lành
mọi thứ đau ốm và mọi thứ tật bịnh.

344 Thấy người canh gác đó đang ngồi tại cổng đó không? Người
canh gác Phúc âmyểm trợ cho sách Công vụđóđã được viết!

345 Bây giờ, cách đây không lâu tôi đã nghe một người thầy vĩ
đại, nói rằng,…một…một người đàn ông tuyệt vời, một người tốt,
đã gặp anh ấy, bắt tay anh, một người anh em tốt. Ông ấy nói,
“Nhưng Công vụ của các sứ đồ chỉ là khuôn khổ cho Hội thánh.”
Hừ! Nói cách khác, ông ấy đã có sẵn khung hoạt động ở ngoài
đây, đấy. Khi mà, Công vụ của các sứ đồ đã ở bên trong, và các
sách Phúc âm này là khuôn khổ để giữ Nó lại với nhau và bảo vệ
Nó. Xem cách tâm—tâm—tâm trí của một người có thể làm bất
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cứ điều gì. Tôi cũng nghĩ điều tương tự nếu đó không phải là vì
Ngài. Hiểu không?

346 Cơ cấu, Ngũ Tuần không phải là cơ cấu của Phúc âm. Bốn
sách phúc âm là cơ cấu để hỗ trợ Ngũ Tuần! Sau khi họ thiết lập
cơ cấu này, Ngũ Tuần đã ra đời. Đúng thế không? Sách nào được
viết trước, Sách Công vụ hoặc—hay các sứ đồ? Các sứ đồ. Chúa
Jêsus đã bước đi thực hiện những công việc và tiên đoán những
gì sẽ đến, và Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca, và Giăng, họ bốn người canh
giữ đến và đã viết tất cả những gì họ đã thấy sắp xảy ra, nói nó
giống như nó hiện có, nó sẽ diễn ra như thế nào, điều gì sẽ xảy
ra. Rồi tất cả đột nhiên họ đóng khungNó xung quanh, và đâyNó
đến! A-men! Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca, và Giăng, là khung hoạt động
hay là người canh gác làm công việc bảo vệ đền thờ chính, Ngai,
Ơn phước Ngũ Tuần.

347 Thưa anh, chị em, không phải giáo phái Ngũ Tuần, họ đang
trở lại bên ngoài của toàn bộ vấn đề, ừ-um, xa hơnbất kỳ giáo hội
nào khác. Họ cách xa hơn những tín đồ Lutheran đã có. người
Lutheran đã giữ tốt hơn một chút so với họ, và điều đó đúng, và
nhiều hơn như vậy. Thật hoàn toàn chính xác, Gene à, vì, bây
giờ, tôi không thấy Chúa Jêsus ở bên ngoài giáo hội Luther, cố
gắng vào, nhưng cố gắng…bởi vì tôi nghĩ rằng Ngài chưa bao giờ
đã ở trong chỗ trước tiên. Nhưng Ngài—Ngài đã ở trong giáo hội
Ngũ Tuần và bị đẩy ra ngoài. Đúng thế.

Bây giờ, Ma-thi-ơ 10:1.

348 Bây giờ chúng ta hãy chuyển sang đây với Giăng 14:12 và
xem thử—thử—thửGiăng sẽ yểm trợ và canh giữ những thứ quý
giá củaNgũTuầnkhông. TrongGiăng, chương 14 và câu 12, Chúa
Jêsus phán:

Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, Kẻ nào tin Ta,
thì người đó cũng sẽ làm các công việc Ta làm; và người
sẽ làm những công việc lớn những việc này; vì Ta đi về
cùng Cha Ta.

349 Ồ, thưa anh em, cánh cổng đó ở đấy, nơi chim ưng đang ngự
ngay ở đó vì đó là sự hầu việc truyền giáo, anh em biết đấy, đang
bay giống nhưmột chim ưng. Sự nhanh nhẹn, đi thẳng lên vùng
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đất tiên tri ở trên đó, anh em thấy đấy, có thể thấy trước các sự
việc và nói những điều đã có, hiện có, và sẽ đến. Hiểu không?
Ngồi ngay đó canh giữ nó, nói, “Những công việc mà Ta làm!”
Hãy quan sát chim ưng đó, đấy.

350 Đây là sư tử, tôi tớ. Chúa Jêsus đã ban cho họ quyền năng. Và
Ngài bảo vệ Nó, Ngài bảo vệ Công vụ 2:38. Ngài hỗ trợ nó ngay
tại đó, sư tử đó.

351 Đây là sự nhanh lẹ của Phúc Âm đến, với chim ưng này, nói
rằng, “Những công việc này Ta làm các ngươi cũng sẽ làm. Các
ngươi sẽ làm nhiều hơn điều này,” bay khắp thế giới với Nó!
Giống như chim bồ câumà đầu của con bạn bị vặn ra khỏi, và đổ
ra, huyết rảy xuống đất, kêu lớn, “Thánh thay, thánh thay, thánh
thay, cho Chúa,” tẩy sạch người bị phung. Vâng.

352 Bây giờ, tôi có một câu khác ở đó, Giăng 15:7. Chúng ta hãy
lật sang chương 15, câu thứ 7:

Nếu các ngươi cứ ở trong Ta, bây giờ, và những lời của
Ta…(không phải lời của viện thần học)…những lời Ta ở
trong các ngươi, Hãy cầu xin những gì các ngươi muốn,
và sẽ được điều đó.

353 Đúng không? Thế thì Phúc âm đó đã canh gác ngay ở đây. Ơn
phước Ngũ Tuần này được canh gác bởi Giăng và Phúc âm của
ông; Nó được canh gác bởiMa-thi-ơ, Phúc âm của ông.

354 Bây giờ, chúng ta hãy đi xuống Phúc âm tiếp theo, Mác,
chương 16, xem liệu Mác có canh giữ Phước lành Ngũ tuần này
hay không. Mác, chương thứ 16. Bây giờ, hãy bắt đầu ở đây về…
sau…nói về sự sống lại. Bây giờ, hãy tiếp tục cho đến khi chúng
ta nói câu—câu thứ 14 củaMác 16:

Sau đó Ngài hiện ra cho mười một sứ đồ đang khi họ
ngồi ăn, và quở trách về sự không tin và lòng cứng cỏi
của họ, vì họ chẳng tin những kẻ từng thấy Ngài sống lại.

355 Họ không tin những người đang cố nói với họ sứ điệp. Hãy
xem, đó là cách xảy ra ngày hômnay. Những người đã làm chứng
vềĐức Thánh Linh;mọi người nói, “Vớ vẩn, họ làmột đámngười
thánh quá máu.” Và Ngài đã quở trách họ vì sự cứng lòng của



KHẢI HUYỀN CHƯƠNG BỐN, PHẦN III 81

họ, đấy, và sự không tin của họ; mà đã biết Ngài trong sự sống
lại của Ngài.

VàNgài phán cùng họ rằng, Hãy đi khắp thế gian, giảng
phúc âm cho mọi người.

356 Điều gì? Để giảng về…đây…chỉ có một Phúc Âm; bốn người
canh giữ. “Hãy giảng Phúc Âm này cho mọi người!” Bây giờ, hãy
nhớ rằng, Ngài đang nhận cả hai, cả bốn người canh (Ma-thi-ơ,
Mác, Lu-ca, vàGiăng), đấy, “Hãy giảng PhúcÂmchomọi người!”

Ai tin và chịu phép báp têm sẽ được cứu; và kẻ không
tin sẽ bị đoán phạt. (Thấy đó, bạn phải đi vào phép báp-
têm này ở đây.)

Ai tin và chịu phép báp têm sẽ được cứu;…kẻ không tin
sẽ bị đoán phạt. (Ồ, thưa anh em, hãy tin, làm ơn!)

Và…(Liên từ, để liên kết phần còn lại của các câu với
nhau.)…Và những dấu hiệu này sẽ theo những kẻ tin;…

357 Ồ, bây giờ, chúng ta hãy xem, người Giám Lý nói gì? “Nếu
anh có thể la lớn, sống một đời sống tốt đẹp.” Những tín đồ Báp-
tít nói, “Chỉ cần có đức tin và chịu báp-têm.” Tín đồ Anh giáo nói,
“Hãy đứng nhưmột người Anh giáo, như thế, và cúi đầu khi cầu
kinh.” Người Công giáo nói, “Hãy nói ‘Kínhmừng,Ma-ry.’” Người
Ngũ Tuần nói, “Hãy gia nhập giáo phái của chúng tôi. Chịu báp-
têm trong Danh của ‘Cha, Con, và Thánh Linh.’” Các bạn làm thế
đấy. Hiểu không?

…những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy; Nhân Danh
Ta…(Hmm. Không phải “Cha, Con, Thánh Linh” về điều
đó.)…Nhân Danh Ta họ sẽ trừ quỉ; họ sẽ dùng tiếng mới
mà nói;

Họ sẽ bắt rắn trong tay;…nếu họ uống giống chi độc,
cũng chẳng hại gì; họ sẽ đặt tay của họ trên người đau,
và người đau sẽ bình phục. (A-men! Ồ, thưa anh em!)

358 Bây giờ hãy quay lại ngay với câu thứ 11, và rồi chúng ta
chuẩn bị kết thúc. Ma-thi-ơ 11, và tôi có 20 và 21, Chúa Jêsus
phán. Tất cả những câu này là Chúa Jêsus đang phán, bây giờ,
không phải là một trong số chúng nhưng là những gì Chúa Jêsus
đang phán, mọi lời.
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Và sáng ngày, khi họ…đã đến gần làng Bê-tha-ni rồi, thì
Ngài đói:

Và nhìn thấy một cây vả…
359 Đó là khi Ngài rủa cây đó (đó là Ma-thi-ơ 21). Tôi đã có…:12,
làm ơn thứ lỗi cho tôi. Mác 11:21 và 22:

Bấy giờ Phi-e-rơ nhớ lại chuyện đã qua thưa cùng Ngài
rằng: Thầy ơi, coi kìa, cây vả Thầy đã rủa nay khô đi rồi…

Và Đức Chúa Jêsus trả lời và phán cùng người rằng,
Hãy có đức tin nơi Đức Chúa Trời. (Hiểu không?)

Vì quả thật Ta phán cùng các ngươi, (thế thì, nó nằm ở
bên trong)…phán cùng các ngươi, Hễ ai sẽ biểu hòn núi
này rằng,Hãy dời đi, và quăng xuống biển;mà chẳng nghi
ngại trong lòng, nhưng…tin chắc rằng những điều mình
nói sẽ ứng nghiệm; thì người đó có thể có…người đó sẽ
có bất cứ điều gì mình đã nói.

360 Các bạn, cổng nam được canh giữ bởi bò đực. Cổng bắc được
canh giữ bởi sư tử, cổng phía bắc…tôi có ý nói cổng phía đông. Và
cổng phía bắc được canh giữ bởi chim ưng đang bay, Giăng, nhà
truyền giáo. Sau đó bác sĩ phía bên này, Lu-ca, conngười đó.
361 Bây giờ, hãy xem Lu-ca nói gì. Lấy Lu-ca, chương đầu tiên-…
Tôi tin rằng chúng ta có Lu-ca 10:1 đến 12, đó là—đó là sựủy thác.
Tất cả các bạn đều biết nó là gì, nhưng…Lu-ca, chương 10, và 1
đến 12. Được rồi, chúng ta có thể tiếp tục và đọc tất cả, nhưng
chúng ta sẽ không có thời gian để làm điều đó. “Hãy đi đường…”
Tôi sẽ bắt đầu ở câu 3:

Hãy đi đường: nầy, Ta sai các ngươi đi khác nào như
chiên con ở giữa bầy muông sói.

Đừng đem túi, cũng đừng đem bao,…
362 Thấy đó, “Đừng đi theo danh của một giáo phái nào đó. Các
ngươi đi như Ta sai các ngươi. Hiểu không? Đừng đi với sự đảm
bảo rằng các ngươi sẽ nhận được một trăm nghìn đô la cho buổi
nhóm phục hưng này; nếu không, các ngươi đừng đi. Các ngươi
thấy đấy. Hãy sắp đặt các chiến dịch của các ngươi.” Ngài phán,
“Hãy đi nơi Ta đang sai các ngươi đi.” Đấy.
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Đừng đem túi, cũng đừng đem bao, giày:…đừng chào ai
dọc đường.

363 “Đừng dừng lại và nói, ‘Tôi sẽ đi qua và xem làm thế nào…
những thứ này đang làm cùng…làm thế nào những người này…’
Hãy đi ngay chỗ Ta sai các ngươi đi. Đừng chú ý đến bất kỳ người
nào khác.”

Và hễ các ngươi vào với bất cứ nhà nào,…hãy nói, Cầu
sự bình an cho nhà nầy.

…nếu nhà đó có người nào đáng được bình an, sự bình
an của các ngươi sẽ trở về…sẽ giáng cho họ: bằng không,
nó sẽ trở về với các ngươi.

Và hãy ở giờ đó, ở lại trong nhà đó (đúng hơn), ăn uống
đồ như vậy người ta sẽ cho các ngươi: (Bây giờ, tất cả
những thứ này về “không ăn thịt, và vân vân.” Chà, chao
ôi! Hiểu không?) vì người làm công đáng được tiền lương
mình. Đừng đi nhà nầy sang nhà khác.

364 Đi với nhà Jones hôm nay, để ăn tối, và đi với cặp—cặp tiếp
theo ngày hôm sau, và cặp tiếp theo ngày kế tiếp. “Anh em ở lại
ngay đó!”

Đó là khi tôi đi vào một buổi nhóm, anh em biết, tại sao tôi
ở lại ngay trong khách sạn, và ở lại ngay đó, đó chính xác là nơi
tôi tìm thấy sự bình yên. Hiểu không? Đừng đi từ nhà này sang
nhà khác!

Và hễ các ngươi sẽ vào thành nào, mà ở đó khi người ta
tiếp rước ngươi, hãy ăn đồmà họ sẽ dọn cho các ngươi:

Và hãy chữa kẻ bịnh—chữa lành kẻ bịnh ở đó, và nói với
họ rằng, Vương quốc thì…Đức Chúa Trời thì đến gần các
ngươi.

365 Nhưng bây giờ, hãy để tôi đọc câu tiếp theo:

Song hễ các ngươi vào thành nào, và họ không tiếp
rước, hãy đi đường ra ngoài…của thành phố trong…
cùng…ngày,…

Ngay cả chính bụi của thành phố, mà bám vào—vào
chúng ta, chúng ta…(Hãy xem nào.)…Ngay cả… Và…



84 LỜI ĐƯỢC GIẢNG

Ngay cả bụi của thành phố của ngươi, bám vào chúng ta,
chúng ta cũng phủi sạch khỏi các ngươi: nhưng các ngươi
phải biết nước Đức Chúa Trời đã đến gần các ngươi rồi.

Nhưng Ta phán cùng các ngươi, đến ngày phán xét,
thành Sô-đôm sẽ đáng được dung thứ hơn thành đó.

366 Ồ, thưa anh em, với sự đảm bảo phước hạnh đó! Nếu họ
không thấy, tiếp anh em, thì cứ tiếp tục, cứ bảo, “Chà, nếu anh
khôngmuốn, tôi sẽ chỉ lau bụi, khỏi giày, và đi ngay ra.” Nói cách
khác, hãy nói, “Tôi không hề lấy gì cả; nếu tôi ăn bất cứ thứ gì,
tôi sẽ trả tiền cho anh, và chúng ta hãy đi tiếp.” Ngài phán, “Quả
thật…” Và mỗi một trong những thành phố đó mà họ đã đến và
không được tiếp nhận, mỗi một trong chúng đều bị chìm và biến
mất ngày nay. Vàmọi thành phố—thành phốmàđã tiếp nhận họ,
vẫn tồn tại cho đến ngày nay. Thế đấy.
367 Bây giờ, thêmmột câunữa, và rồi kết thúc. Chúng ta hãy xem,
chúng lấy câu 10. 11:29 đến 31, Lu ca 11:29 đến 31, rồi chúng ta
sẽ kết thúc. Ồ, tôi yêu thích Điều này!

Và khi dân chúng đã nhóm lại…
368 Chúng ta hãy xem, tôi đã có…Đó có phải là Lu-ca, Lu-ca 11:29
không? Vâng, tôi đoán đây sẽ là nó. Vâng:

Và khi dân chúng nhóm lại đông lắm, Ngài bèn phán
rằng, Dòng dõi này là dòng dõi độc ác: họ tìm kiếm một
dấu lạ; song sẽ…là…không cho dấu lạ nào…được ban cho
nó, khác hơn dấu lạ của tiên tri Giô-na.

Vì Giô-na là dấu lạ cho dân thành Ni-ni-ve, thì…cũng
một thể ấy Con người sẽ là dấu lạ cho dòng dõi nầy.

Nữ hoàng phương nam sẽ đứng dậy…trong ngày phán
xét với…dòng dõi nầy, và sẽ lên án nó: vì người từ nơi đầu
cùng đất đến nghe lời khôn ngoan vua Sa-lô-môn,mà nầy,
ở đây có Đấng hơn vua Sa-lô-môn; mà, nầy, ở đây có đấng
vĩ đại hơn vua Sa-lô-môn.

Đến ngày phán xét, dân thành Ni-ni-ve sẽ đứng dậy với
người của ḍòng dõi nầy, và…lên án nó: bởi vì họ đã nghe
lời Giô-na giảng dạy mà ăn năn; và, nầy, ở đây có Đấng vĩ
đại hơn Giô-na.



KHẢI HUYỀN CHƯƠNG BỐN, PHẦN III 85

369 Tôi đang nói gì bây giờ? Kết thúc, tôi sẽ chỉ phải để phần còn
lại của nó đi. Nhưng, để kết thúc, tôi muốn nói điều này bởi vì tôi
đã giữ anh chị em quá lâu. Ngài đang nói gì ở đây? “Sẽ đến một
ngày mà dòng dõi gian ác, gian dâm,” (Bây giờ hãy nhớ!) “sẽ tìm
kiếmmột dấu lạ. Và đây là một dòng dõi độc ác và gian dâm.” Và
Ngài phán, “Dòng dõi đó sẽ nhận được một dấu lạ.” Hãy xem nó
buộc như thế nào với phần còn lại của Kinh Thánh, dấu lạ của
Giô-na. “Giô-na đã ở trong bụng cá voi ba ngày đêm; vì vậy Con
người phải ở trong lòng của trái—trái đất ba ngày đêm.” Nó sẽ
là gì? Dấu hiệu của sự phục sinh. Hiểu không? Dấu hiệu của sự
phục sinh sẽ được thực hiện trong một dòng dõi gian ác và gian
dâm, và nó đã được thực hiện trong Sách Công vụ. Chúa Jêsus đã
từ kẻ chết sống lại, đến trong Phi-e-rơ, Gia-cơ, và Giăng, và các sứ
đồ, và họ đã làm theo Sách Công vụ này (đó không phải là hành
động của các sứ đồ), đó là hành động của Đức Thánh Linh hoạt
động trong các sứ đồ.

370 Đó không phải là một người đàn ông ngày nay; đó là Đức
Thánh Linh hoạt động thông qua một người, hoặc nhiều người,
đấy, điều đó thực hiện công việc. Đó không phải là con người;
con người chỉ là một chiếc bình, đấy, nhưng Đức Thánh Linh là
Dầu ở trong bình đó. Hiểu không?

371 Và hãy nhìn những gì họ đã làm, hãy nhìn những dấu hiệu
mà họ đã làm cho Chúa Jêsus. Họ phải chú ý đến chúng vì…Họ—
họ là những người dốt nát, không được học hành, Phi-e-rơ và
Giăng. Nhưng người ta phải chú ý đến họ, họ đã ở với Chúa Jêsus!
Họ đã làm những điều mà Ngài đã làm. Vì vậy, anh em thấy đấy,
mọi Sách trong Kinh Thánh, mọi…bốn Sách đó, bốn sách Phúc
âm canh giữ Phước lành Ngũ tuần bằng mọi lời Kinh Thánh để
hỗ trợmột cách chính xác những gì họ đã nói. Và bây giờ Công vụ
các sứ đồ đã chứng thực ngày hôm nay bằng bốn sách Phúc âm
rằng Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và đời đời không
hề thay đổi. Anh chị em có yêu Ngài không?

Họ nhóm lại trong phòng cao đó,
Hết thảy đều nhơn Danh Ngài cầu nguyện,
Được báp-têm bằng Đức Thánh Linh,
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Và quyền năng cho sự hầu việc đã đến;
Những gì Ngài đã làm cho họ ngày đó
Ngài sẽ làm giống như vậy cho anh em,
Tôi rất vui đến nỗi tôi có thể nói tôi là một
người trong họ.

372 Hãy để tôi hát nó:

Họ nhóm lại trong phòng cao đó,
Hết thảy đều nhơn Danh Ngài cầu nguyện,
Được báp-têm bằng Đức Thánh Linh,
Và quyền năng cho sự hầu việc đã đến; (Đó là
những gì chúng ta cần ngày nay.)

Những gì Ngài đã làm cho họ ngày đó
Ngài cũng sẽ làm cho anh em như vậy,
Tôi rất vui đến nỗi tôi có thể nói tôi là một
người trong họ.

Những người này có thể không học hành,
(Không…Giống như Phi-e-rơ, Gia-cơ, và
Giăng.)

Hay khoe khoang về danh tiếng thế gian,
Hết thảy họ đều nhận được lễ Ngũ tuần của
mình,

Được báp-têm trong Danh Chúa Jêsus;
Và bây giờ đang nói, cho cả những kẻ ở xa,
Quyền năng của Ngài vẫn không hề thay đổi,
(Chỉ giống như nó đã từng có.)

Tôi rất vui đến nỗi tôi có thể nói tôi là một
người trong họ.

Tôi là một trong số họ, tôi là một trong số họ,
Tôi rất vui đến nỗi tôi có thể nói tôi là một
người trong họ;

Một trong họ, tôi là một trong họ,
Ô, tôi rất vui đến nỗi tôi có thể nói tôi là một
người trong họ.

Ôi, hỡi các anh em của tôi, hãy tìm kiếm phước
lành này

Điều đó sẽ thanh tẩy lòng anh em khỏi tội lỗi,
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Điều đó sẽ bắt đầu những tiếng chuông vui
mừng vang lên

Và sẽ giữ linh hồn anh em trên ngọn lửa;
Ồ, nó đang cháy trong lòng tôi bây giờ,
Ồ, vinh hiển thay Danh Ngài,
Tôi rất vui đến nỗi tôi có thể nói tôi là một
người trong họ.

Một người trong họ, một người trong họ,
Tôi rất vui vì có thể nói rằng tôi là một trong số
họ; (Ha-lê-lu-gia!)

Một trong họ, tôi là một trong họ,
Tôi rất vui đến nỗi tôi có thể nói tôi là một
người trong họ.

373 [Băng trống—Bt.] Nó lừadối rất nhiềungười trong sốhọ. Là…
Nhiều người ở đây ngoài đường đi nhà thờ, thuộc về những giáo
hội, họ đã bị lừa dối giống như Ê-va thuở ban đầu. Họ không biết
điều gì khác biệt.
374 Ồ, hãy đến nhận lấy Cây Sự Sống! Bây giờ, thay vì những Chê-
ru-bimđó…Bây giờ, tôimuốnnói đôi điều. Thay vì nhữngChê-ru-
bim đó đang canh gác Ngai này, họ đang ra ngoài đây tìm kiếm,
cố để đuổi người ta chạy, canh giữ họ khỏi tới Ngai, cố gắng đưa
họ qua cổng, quay lại Cây Sự Sốngmột lần nữa hầu cho họ có thể
nhận lấy Điều này. Chúa Jêsus phán, “Ta là Bánh Sự Sống đến từ
Đức Chúa Trời trên Trời. Kẻ nào ăn Thịt Ta là uống Huyết Ta có
Sự sống Đời đời và Ta sẽ khiến người ấy sống lại vào ngày sau-
rốt.” Đúng thế. Ồ, tôi rất vui!
375 Bao nhiêu người đau ốm trong phòng? Hãy cho chúng tôi
thấy bàn tay của các bạn, hãy giơ tay lên. Được rồi. Bao nhiêu
người đã có…Có phải…Tôi—tôi có hiểu Billy không? Anh ấy ở
đâu? Anh ấy có phát thẻ cầu nguyện không? Anh đã…? [Băng
trống—Bt.] Được rồi, ai có…[Băng trống.]
376 Bây giờ, tất cả anh chị em, nhìn lối này. Bây giờ, điều đó giống
như là khi nó đến dưới sự Vinh hiển ở đây, đấy. Hiểu không?
Hiểu không? Nó đến…Đó là Ánh sáng ở trên đây. Các bạn đang
di chuyển đến đây, các bạn thấy đấy. Bây giờ, hãy nhìn xem, nó
chỉ là—nó chỉ làmột sự phản chiếu, chỉ làmột sự phản chiếu, tức
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là, thấy đó. Đó không phải là Ánh sáng. Đây là Ánh sáng đang treo
ngay tại đây, hãy xem, ngay đây tại người phụnữnày. Tôi chỉ tình
cờ nắmbắt đượcNó và tôi nghĩ Nó đã ở trên ai đó.
377 Bây giờ, anh em đang thấy một và tôi đang thấy hai. Một
trong chúng là tự nhiên,Một cái khác là Siêu nhiên. Cómột người
đàn ông đang ngồi ở bên ngoài đây, dọc theo hàng này nhìn về
phía Ánh sáng đó. Nó đã đánh anh ta. Anh ấy đến từ Seymour,
Indiana và anh ấy đã…bị đột quỵ. Nếu ông tin, thưa ông, Chúa sẽ
chữa lành ông khỏi cơnđột quỵ đó. A-men!Hãy tin bây giờ!
378 Chị tin hết lòng không? Vậy thì nếu Chúa là Đức Chúa Trời,
Đấng Tạo Dựng trời và đất, sẽ cho tôi làm điều gì đó để chứng
minh cho ông thấy rằng đó là Đức Chúa Trời, thì chị sẽ tin với
tất cả tấm lòng của mình chứ? Tình trạng—tình trạng của chị
là một tình trạng thần kinh gây ra bởi một—một—một sự mãn
kinh. Chị có tin rằng Đức Chúa Trời có chữa lành chị không? Chị
cũng không phải là người ở đây.
379 [Băng trống.]…bệnh của bà là gì? Và, đang làm vậy, để Ngài
có thể làm cho bà khỏemạnh chứ? [Băng trống.]…có thể làm cho
bà khỏe mạnh, bởi vì không phải bà muốn trở nên khỏe mạnh,
đó là con trai của bà. Hiểu không? Anh ấy ở Virginia. Bà có tin
rằng tôi có thể cho bà biết anh ấy có gì không ổn, nhờ sự giúp
đỡ của Chúa không? Anh ấy bị những chỗ loét. Đúng vậy. Và có
một điều khác không ổn với anh ấy, anh ấy chưa được cứu. Và
bà đang cầu nguyện cho anh ấy. Bây giờ, Bà Baker, bà hãy trở
về Somerset và tin tưởng bằng cả tấm lòng, Chúa Jêsus Christ
sẽ làm cho anh ấy khỏe lại. [Băng trống.]…?…làm cho bà khỏe
mạnh, bà tin nhận Ngài là Đấng Chữa Lành của bà không? Nếu
bà có thể…[Băng trống.]…người chữa lành. Phao-lô đã nói một
lần…[Băng trống.]
380 Cử tọa này đã lắng nghe chăm chú cho đến lúc này ở đây
trong ngày, lạy Chúa, bây giờ, lạy Chúa là Đức Chúa Trời, con cầu
xin lòng thương xót và sựnhân từ củaNgài sẽ ngự trên họ.
381 Hỡi Sa-tan, ta thách thức ngươi trong Danh Đức Chúa Jêsus
Christ, hãy đi ra khỏi những người này! Họ ở lại để nghe Phúc
âm. Ngươi không thể giữ họ nữa. Hãy để quyền phép củama quỷ
mà đã trói buộc những người này, hãy lìa khỏi! 
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