
TÔN GIÁO GIÊ-SA-BÊN

 Chúng ta cứ đứng một lát, trong khi chúng ta dâng lên Đức
Chúa Trời lời cảm tạ về điều nầy. Chúng ta hãy cúi đầu.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Thánh và nhân từ, chúng con
rất vuimừng vì Cha làmột—một Đức Chúa Trời, và đấng giúp đỡ
và hiện diện ngay trong lúc gian truân. Chúng con cảm ơn Cha vì
những gì Ngài đã làm cho chúng con. Chúng con thật sự không
thể diễn tả được, từ tấm lòng chúng con, thật chúng con biết ơn
điều nầy biết bao, và cách Ngài đã đến để cứu nguy khi chúng
conở trong lúc gian truân. Chúng conđãhọc hỏi, qua nhiềunăm,
để tin cậy Cha và tin Cha.

Và con cầu nguyện, chiều nay, Chúa ôi, rằng Ngài sẽ đổ
những ơn phước của Ngài trên dân sự nầy. Xin cho không có
một người nào đau yếu ở giữa chúng con khi buổi nhóm nầy kết
thúc. Nếu có ở đây người nào không đúng với Đức Chúa Trời,
cầu xin Quyền năng đã làm Chúa Jêsus sống lại từ mồ mả, làm
sống lại thân thể phàm trần của họ, Chúa ôi, và linh hồn họ, và
đem trở về với Ngài. Xin nhậm lời, Chúa ôi. Những người không
có Đức Thánh Linh, xin cho đây là một ngày trọng đại mà họ sẽ
không bao giờ quên, vì có lẽ nó là ngày mà Đức Chúa Trời tuôn
đổ Thánh Linh Ngài trên họ. Xin nhậm lời, Chúa ôi. Tha thứ cho
tội lỗi chúng con.

Chúng con cầu xin Ngài ban phước cho Anh Sullivan, người
bạn quý báu và tử tế của chúng con, và những suy nghĩ của anh
ấy đối với dân sự và cố gắng mang lại cho họ mọi khả năng mà
anh có thể, để giúp họ. Con cầu xin Ngài sẽ ban phước cho Anh
Sullivan.

Xin ban ơn cho quí vị mục sư truyền đạo khắp nơi, trên đất
nước. Ban cho họ ơn phước dồi dào vô cùng, Chúa ôi. Xin cho
họ dũng cảm đứng trên bục giảng và tuyên bố Lời Đức Chúa
Trời, vì chúng con đang sống trong những giờ cuối cùng của lịch
sử thế gian nầy. Xin để sự nhân từ Ngài phủ bóng trên chúng
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con trong những lúc nầy. Chúng con cầu xin nhơn Danh Chúa
Jêsus. A-men.

Xin mời ngồi.

Tôi rất biết ơn anh chị em cũng như, với Đức Chúa Trời, vì
điều nầy. Chính Anh Sullivan đã hiểu điều đó. Anh em thấy đấy,
sẽ không đúng để cho Anh Sullivan làm điều đó, vì thế chúng ta
được chuẩn bị để sửa soạn cho nó. Chúng ta cảm ơn anh vì lòng
tốt của anh.

2 Còn bây giờ, vì tiền—tiền dâng yêu thương, nó…anh em
không phải làm điều đó. Không, điều đó không cần thiết. Đấy,
chỉ…Họđã trả những phí tổn, về khách sạn và thực phẩm, những
gì chúng ta có, và đó thật sự là tất cả điều cần thiết. Nhưng cảm
ơn anh em, rất tử tế, và nó sẽ hoạt động để giúp ích sự truyền
giáo vàmang nhiều người đến với Đức Chúa Trời. Sẽ không dùng
nó để mua bất cứ thuốc lá, rượu, không mua thứ gì sai trật, nó
sẽ dùng cho điều đúng đắn. Và tôi cầu nguyện Đức Chúa Trời sẽ
tăng thêm tài khoản của anh em lên, và tăng lên gấp vạn lần,
từng đô-la, hay—hay từng xu, hay hào mà anh chị em đã dâng
cho buổi nhóm nầy.

3 Và, bây giờ, tôi muốn cảm ơn Quân đội Hoa Kỳ đã cho chúng
ta có tòa nhà này để ngồi, để có những buổi nhóm này. Tôi thật
sự cảm ơn họ hết lòng.

4 Và như tôi hiểu, Anh Sullivan nói rằng mọi thứ sẽ được đền
đáp đúng. Chúng ta chưa bao giờ rời khỏi một thành phố, mà
còn nợ một xu, nhưng mọi thứ đã được lo liệu; chúng ta thực sự
không tin vào bất cứ điều gì khác. Anh em không được mắc nợ
ai, anh em phải dứt khoát và thẳng thắn. Nếu anh em nợ người
nào khác, hãy đi gặp người đó và nói rằng anh em mắc nợ họ,
nhưng chỉ cho anh emmột thì giờ ngắn, và anh emsẽ trả nó.Hiểu
không? Luôn luôn, điều đó tốt hơn…Điều đó là một dấu hiệu tốt
của Cơ-đốc giáo: hãy thật thà, ngay thẳng.

5 Anh em cần sống đúng những gì mình nói về. Nếu chính anh
em không sống với điều đó, làm sao anh em có thể trông đợi
người nào khác sống với điều đó, anh em thấy đấy. Vì vậy anh
em là những lá thư được viết ra, cho mọi người đọc, vì vậy luôn
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luôn thật thà, công bình, đúng đắn. Hãy nói sự thật, cho dù nó
có làm tổn thương điều gì đó tồi tệ đến thế nào đi chăng nữa.
Nói sự thật, dù thế nào đi nữa, bởi vì anh em có thể luôn luôn
nói điều đó cùng một cách mỗi lần. Và nếu anh em nói dối, anh
em có thể phải đi loanh quanh cả triệu dặm, mà vẫn phải trở lại
với điều nói dối đó; và anh em chỉ làm một điều khủng khiếp.
Cứ thật thà, và có thể luôn luôn nói nó cùng một cách ấy vì đó
là sự thật.
6 Đó là đường lối ở Kinh Thánh. Hãy nói theo cách Kinh Thánh
nói, đừng thỏa hiệp với nó, hãy nói chỉ cách đó, chỉ…nó được viết
ngay tại đây và—và anh em có thể chỉ tay vào nó. Nó—nó là…đó
là cách anh em đánh bại Sa-tan. Sa-tan đã nói với Chúa Jêsus,
“Nếu ngươi là Con Đức Chúa Trời, hãy cho chúng ta thấy Ngươi
làm phép lạ. Họ nói Ngươi là ‘kẻ làm phép lạ.’ Hãy biến đá thành
bánh, và để cho chúng ta thấy. Ngươi đang đói.”
7 Ngài phán, “Nhưng có lời chép rằng, Người ta sống không
phải chỉ nhờ bánh mà thôi.” Hiểu không? Ngài đã lấy Lời của
Cha mà đánh bại ma quỷ, ngay trên chính đất của nó. Thế nên
anh em có thể làm giống như vậy, đánh bại ma quỷ trên đất của
nó, bằng Lời của Chúa.
8 Thế thì, tôi sẽ luôn luôn biết ơn Anh Sullivan. Đây là…Xin lỗi
vì sự diễn đạt nầy: Tôi nghĩ vì họ đã làm cho Anh Sullivan nghĩ
rằng Ngài đã ném đi khuôn mẫu đó. Không có ai giống như anh.
Chỉ có một người duy nhất tôi từng gặp trong đời khiến tôi nhớ
đến Anh Sullivan, đó là E. Howard Cadle. Tôi không biết anh ấy
từng biết ông ấy không, từ—từ…Anh Cadle thật làmột chàng trai
miền quê tốt bụng giống như Anh Sullivan. Và anh ấy thọc tay
vào túi rất sâu đến nỗi dây đeo quần kéo xuống, và nói chuyện
với một cái đầu nghiêng qua một bên, anh ấy đúng là một E.
Howard Cadle. Và vì vậy tôi—tôi rất vui mừng có Anh Sullivan
như người bạn và một người anh em trong Phúc Âm. Và tôi cầu
nguyện Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho anh ấy và hội thánh
nhỏ bé của anh ở trên đây, cùng với người vợ yêu quí, những
người thân yêu của anh.
9 Và với anh em, quý mục sư truyền đạo khác ở đây, với anh
em và hội chúng của anh em, những thầy giảng Phúc âm Trọn
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vẹn, dựa trên những điều nhỏ nhặt thuộc về Kinh Thánh chúng
ta có thể không đồng ý với nhau. Tôi bất đồng với vợ tôi về một
số điều. Và anh em biết đó là gì không? Cô ấy thích bánh táo và
tôi thích anh đào, vì vậy chúng tôi bất đồng. Và tôi nói với anh
em điều tôi đã làm với bất đồng của tôi: Tôi thích bánh nhân anh
đào còn nóng hổi (tôi có thể cómột cái ngay bây giờ) và đổ bơ lên
trên nó, và sau đó đổ mật đường lên trên đó; và, thưa anh em,
anh em có một cái gì đó đáng ăn! Vợ tôi ngại món ấy. Tôi nghĩ
cô ấy sợ tăng cân. Cô ấy có thể thích nó, nhưng mà anh em biết
phụ nữ như thế nào rồi, họ sợ…Họ quá gầy đến nỗi anh em có
thể chọc cây ghim kẹp vào cắt chúng thấu xương, và tuy nhiên
họ muốn—họ muốn giảm cân. Đó là bản chất của họ, tôi đoán
vậy, vì vậy có…Và, nhưng tôi thích điều đó. Vậy thì, chúng tôi bất
đồng về điều đó, những điều khác chúng tôi ổn cả. Nhưng, anh
em thấy, chúng ta không hoàn toàn đồng ý. Vì thế chúng ta sẽ
thấy sự việc giống như vậy, thưa anh em, nhưng điều chính yếu,
là chúng ta đang ăn bánh, đó là điều chủ yếu.

10 Về nguyên tắc, dựa trên phép báp-têmbằngĐức Thánh Linh,
và sự đến của Đấng Christ, và những giáo lý cơ bản, thuộc về
phúc âm tuyệt vời của Kinh Thánh, chắc chắn chúng ta đứng với
nhau tay trong tay với điều đó. Như một anh em đồng lao hiệp
một lớn, không có sự ngăn trở giáo phái, không có bất cứ điều
gì cản trở chúng ta, chúng ta cùng nhau, tiến về Đồi Sọ như một
đội quân vĩ đại.

11 Nếu tôi có thể giúp đỡ được anh em điều gì, tôi sẽ vui lòng
làm điều đó. Và tôi tin chắc anh em cũng sẽ nói điều tương tự với
tôi. Và anh em có thể giúp tôi. Và đó là một điều anh em có thể
làm, mà tôi biết, là cầu nguyện cho tôi, hầu cho Đức Chúa Trời
sẽ không bao giờ để tôi hành động sai trật. Tôi—tôi—tôi…Không
phải trong lòng tôi hành động sai trật, tôi—tôi muốn hành động
đúng đắn, tôi muốn làm điều gì đúng đắn. Bởi vì tôi nhận ra,
như Anh Jack Moore đã nói với tôi một lần nọ, anh ấy nói, “Anh
Branham, tôi sẽ không ủng hộ anh vì tất cả kinh nghiệm của anh,
vào Ngày Phán xét, bởi vì Đức Chúa Trời sẽ đòi hỏi anh một sự
trả lời quan trọng,” nói, “bởi vì Ngài đã ban cho anh hàng triệu
người trong tay anh.”
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12 Vậy thì, nếu tôi biết tôi sẽ đứng ở đó và trả lời cho những
người kia, thế thì tôi phải rao giảng loại Phúc Âmnào? Loại chân
thành gì, khi tôi nắm giữ sự mua chuộc của Huyết Ngài trong
tay? Và khi Ngài tặng cho tôi một món quà…vượt ra ngoài một
bóng tối của sự nghi ngờ, bất kỳ người nào có tư duy nhạy bén
sẽ biết nó phải đến từ Đức Chúa Trời. Với điều đó, nếu tôi đã
hướng dẫn nhiều người đi sai đường chỉ vì nhóm nào đó đã nói
thế, Đức Chúa Trời sẽ khiến cho tôi trả giá cho điều đó vào Ngày
Phán xét.

13 Nhưng khi tôi nhìn thấy khải tượng, ở đây không lâu, và nghe
thấy nhiều người hét lên…Anh em đã có được quyển sách nhỏ
củamình tối hôm qua không? Tiếng của những—những Thương
Gia. Tốt lắm. Và trong khải tượng…Lúc nào đó chúng ta sẽ in ra
đầy đủ chi tiết; đó không phải là tất cả về nó. Nhưng trong đó,
và nhìn thấy điều đó, và tôi đã đứng đó đúng như—đúng như tôi
đang đứng ngay bây giờ. Và tôi đã nhìn thấy chính mình đang
nằm trên giường ở đó, nhìn vợ tôi, và tuy nhiên đang đứng đây
nhìn chính tôi. Và đây là những người đứng xung quanh như thế
khi tôi nói, “Phao-lô có phải bị phán xét vì Phúc âm mà ông đã
rao giảng không?”

14 Nói, “Có.”

15 Tôi đã nói, “Tôi đã giảng mọi Lời thật đúng cách mà người
đã giảng.”

16 Và hàng triệu người hét lên, “Chúng tôi đang yên nghỉ trên
Điều đó!”

17 Đó là cách tôi muốn nó có khi tôi băng qua đó, đấy. Tôi muốn
nó diễn ra cách ấy, giống y như thế, hoàn toàn đúng những gì
Phao-lô đã nói. Không thêm gì vào Nó, không bớt đi điều gì khỏi
Nó. Chỉ những gì Kinh Thánh dạy, điều đó chính xác đường lối
tôi muốn nó cứ tiếp diễn, anh em biết đấy. Và tất nhiên, anh em
cứ giữ nó như vậy, các giáo phái ở mọi phía sẽ dựng lên một rào
cản chống lại Nó.

18 Và rồi, nhiều lần, anh emđồng lao nghĩ rằng tôi chống lại anh
emmình. Đức Chúa Trời biết khác hẳn thế, miễn là Ngài biết đó
là sự thật. Hiểu không? Không chống lại anh em, mà chính là hệ
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thống đang khiến chúng ta không là anh em. Đó không phải là
Lời Chúa ngăn chúng ta trở thành anh em, chính là hệ thống mà
chúng ta tham gia khiến chúng ta không còn là anh em. Đúng
thế. Vậy, chúng ta phải đứng ở đâu? Đứng trên Lời, và Đức Chúa
Trời sẽ lôi kéo tất cảmọi người đến với Lời (điều đó đúng) trên—
trên vấn đề đó. Đừng bao giờ biến nó thành tổ chức, lập nó thành
giáo phái, cứ giữ nó ở trong Chúa, và cứ tiếp tục tiến lên; chỉ nhìn
xem sự cuối cùng, nắm vững, Đức Chúa Trời sẽ làm phần còn
lại của nó.

19 Có rất nhiều điều anh em đã làm cho tôi, mà tôi biết ơn sâu
sắc. Bây giờ nếu tôi có thể giúp anh em, với việc phát vải cầu
nguyện hay điều gì đó. Bây giờ, đừng hỏi tôi giáo lý, bởi vì tôi—
tôi không muốn làm điều đó. Vì vậy rất nhiều người viết thư hỏi
tôi về hôn nhân và li dị và vân vân, là một tình trạng rối ren
trong hội thánh. Tôi luôn luôn nhắc họ, và nói, “Hãy hỏi mục sư
của bạn.”

20 Nhiềungười đã viết thư cho tôi ở đây và hỏi, “Còn điều nầy thì
sao? Còn điều kia thì sao?” Tôi hồi âm thư đó, anh chị em sẽ nhận
được nó. Hãy gặpmục sư củamình về những việc nhỏ bởi vì, rốt
lại, ông là người chăn bầy của các bạn. Ông—ông là người—ông
ấy là người mà Đức Chúa Trời sai đến quan phòng anh chị em.
Và chúng ta có thể bất đồng về điều đó, và rồi điều đó gây ra sự
lộn xộn trong hội thánh của anh chị em. Chúng ta không muốn
thế. Không! Không! Chúng ta chỉ muốn anh em đừng làm những
việc tội lỗi, những việc không có trong Kinh Thánh, và cứ tiếp tục
hướng đến Đức Chúa Trời. Hiểu không? Và nếu anh em gây ra
những xô xát nhỏ và những việc giống như thế, điều đó làm đảo
lộn hội thánh. Vì thế, tôi muốn mục sư của các bạn nói về hôn
nhân và li dị hơn, và những việc nầy cùng những việc khác, hãy
để ông ấy làm điều đó. Ông cũng là đầy tớ của Đức Chúa Trời, và
ông được trang bị để làm điều đó.

21 Còn nhớ người Sa-ma-ri nhơn lành đã tìm thấy người bị
thương chứ? Ông đã mang anh ta đến quán (đó là nhà thờ) và
cho người đó hai xu, và bảo nếu anh ta cần gì hơn nữa ông sẽ trả
cho anh ta khi ông trở lại. Vì vậy, anh ta đã có hai xu, anh ta có
thể đến bác sĩ nếu ông ấy là người của Đức Chúa Trời. Nếu ông
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ấy là người của Đức Chúa Trời đứng trên Lời của Đức Chúa Trời,
anh ta—anh ta nhận được những gì Đức Chúa Trời ban cho anh
ta: Thánh Linh và Lời. Đúng thế không? Chúng ta thờ phượng
như thế nào? Bằng Tâm thần và Lẽ thật. Và Lời là Lẽ thật. Đúng
thế không?

22 Bây giờ, một lần nữa, cảm ơn anh em rất tử tế. Và bây giờ,
tôi mệt kinh khủng, và thật sự mệt mỏi chiều nay, tôi không hề
có ý định ở lại trong khách sạn nữa chừng nào còn sống. Những
tiệc rượu lớn, và suốt đêm trường, đánh nhau ở cửa phòng và la
hét, và phụ nữ…Ồ! Tôi cứ ngồi dậy, suốt đêm. Chỉ thế thôi. Và vì
thế tôi—tôi không hề có ý định ở khách sạn nữa. Tôi sẽ đến một
nhà nghỉ. Tôi sẽ kiếm chomìnhmột chiếc xe tải để tôi có thể ngủ
trong đó, bên ngoài trên mặt đất ở nơi nào đó. Tôi định mua nó
thật, mua cho tôi một cái lều và cái túi ngủ, hay nơi nào đó mà
tôi có thể tự kiếm được, ở đâu đó. Đúng thế.

23 Thật tội lỗi, quốc gia này, không có gì lạ! Nó đã bị đục thủng
như tổ ong, vàmục nát đến tận cốt lõi. Ngay ở trên đây trong nơi
khác, trong bang của anh em…Không chỉ ở bang nầy, khắp mọi
nơi. Ngay trên đây, cách đây vài năm, tôi đã ở trong một—trong
một buổi nhóm tôn giáo ở trong bang trên đây, một thành phố
lớn. Và đêm đó một nhóm tôn giáo, giáo hội chính thống có đại
hội đồng, thanh thiếu niên. Tôi—tôi chưa bao giờ…Tôi đã ở Châu
Phi dưới sự tin vào tà thuật cùng mọi thứ, tôi chưa bao giờ nghe
điều gì như thế. Và sáng hôm sau, (tôi không thể nói chính xác
cho các bạn biết, chúng ta là cử tọa nhiều thành phần)…đang
nằm trên sàn nhà, đã làm những việc đồi bại, những chai rượu
whiskey nằm lăn lóc khắp nơi. Và họ là những người trẻ, những
cậu con trai và các cô gái ở trong cùng một căn phòng suốt đêm,
với nhau. Và sáng hôm sau, “cha thánh” ngồi ngoài đó, và chúng
đến cúi đầudưới ôngnhư thế . DướiDanh củaChúa Jêsus Christ!

24 Tôi đã phát điên lên không? Điều gì—điều gì xảy ra với tôi
vậy? Tôi không thể chịu đựng được những điều đó! Nó…Điều
gì đó lay lắc tôi thành từng mảnh khi tôi thấy thế. Điều đó là
đại diện cho Chúa Jêsus chúng ta không? Một bữa tiệc phóng
đãng, say sưa cùng với những chuyện đồi bạimà…thường xảy ra
với những thanh niên thiếu nữ đó, nằm trên nền nhà và trong
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những sọt rác, là những chai rượu và…Ồ, chà, chao ơi! Anh chị
em có thể gọi đó là Cơ-đốc giáo sao? Không ngạc nhiên khi thế
gian ở trong tình trạng tội lỗi như vậy. Chà, tội nhân nói gì khi
nhìn vào điều đó?Hàng ngàn người trong số họ.

25 Các cô gái trẻ say đến mức không thể đứng dậy được, và ở
trong phòng cả đêm với các cậu con trai, và nói chuyện bẩn thỉu
kinh khủng nhất anh chị em chưa từng nghe trong đời. Tôi đè
gối lên đầu như thế nầy, để cố gắng ngủ. Ngoài nền nhà, say sưa,
và chạy lên chạy xuống như thế, sùng đạo!

26 Vậy thì, tôi có thể trông mong gì những con người tội lỗi như
thế, lúc nầy,mà tự xưng họ là thể thao, ở ngoài đây trong trò chơi
lăn bóng gỗ. Một trong những đứa con của tôi bắt đầumuốn đến
bãi chơi bi, tôi sẽ đuổi nó ra khỏi xứ. Ừ-m. Gọi đó là thể thao, đó
không phải làmôn thể thao. Đây là gì…Nếu bạnmuốn sống đúng
đắn, hãy sống đúng đắn với Chúa. Đúng.

27 Tôi muốn đọc cho anh em, chỉ một lời từ trong Kinh Thánh.
Anh em tìm thấy vài lời này tôi muốn đọc ở đây cho chủ đề, được
tìm thấy ở trong chương thứ 17 của Các VuaNhất, câu 1.

…Ta đứng trước mặt CHÚA Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-
ên hằng sống mà thề rằng, mấy năm về sau đây,…nếu ta
chẳng nói chắc sẽ không có sương cũng không có mưa.

Các VuaNhất, chương thứ 1-…chương thứ 17, câu 1.

28 Nếu như tôi có thể gởi vải cầu nguyện cho anh em, bất cứ
lúc nào, cứ viết thư cho tôi; thư ký của tôi ở đây, nó được tặng
lúc nầy, Anh Maguire. Bao nhiêu người đã nhận được vải cầu
nguyện của chúng ta? Hãy giơ tay cho chúng tôi thấy. Hãy đứng
lên, Anh Jim. Tôi muốn thấy…anh, và cả vợ anh nữa. Đây là thư
ký của tôi và vợ của anh ấy, những người làm việc đó, đã gửi…
Đó là chàng trai và cô gái mà gởi vải cầu nguyện đến các bạn từ
buổi nhóm, cả hai đều là những Cơ-đốc nhân đã dâng mình. Và
tiếng đó, tiếng êm dịu nhỏ nhẹ đó các bạn nghe trên mi-crô khi
các bạn gọi tôi, đó là cô gái trẻ đang ngồi đó, vợ anh ấy. Chamẹ cô
ấy, và họ, ở đây với chúng ta ngày hôm nay; và—và những người
thân yêu, khắp các nơi. Vì thế…Và rồi anh em biết thư ký truyền
giáo của tôi, Ông Mercier, Anh Leo Mercier, anh ấy có mặt ở đâu
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đây, và Anh Gene Goad. Và vì thế nếu chúng tôi có thể gởi vải
cầu nguyện, bất cứ lúc nào, bất kỳ điều gì chúng tôi có thể làm,
cầu nguyện cho anh chị em trên điện thoại; bất kỳ điều gì có thể
được, thì chúng tôi sẽ làm.
29 Người đàn ông trông có vẻ lạ lùng nầy có cây gậy trong tay,
bước đi vững vàng, đôi mắt sáng chiếu ra sự Vinh hiển của Đức
Chúa Trời, bộ râu xõa tung bên hông, một mảnh da cừu cũ đầy
lông quấn quanh người, ông đang bước đi đều đều vững chãi
trên conđườngđi xuống xứ Sa-ma-ri. Ông không có gì đáng chú ý
lắm, nhưng ông có CHÚA PHÁNNHƯVẬY cho dân tộc lớn đó của
Y-sơ-ra-ên. Vâng, Ê-li người Thi-sê-be,một đấng tiên tri của Chúa.
Ông không có gì đángnhìn lắm, nhưng ông có Lời của Chúa.
30 Ông không sợ đứng trước vua, vì ông đã ở trong sựHiện diện
lớn hơn vua, ông đã ở trong sự Hiện diện của Đức Giê-hô-va. Do
đó, ông biếtmình đang đứng ở đâu. Và khi ông bước đi đến trước
vua ông không nói cà lăm hay nói lắp, ông biết mình đang nói
về điều gì. Ông có thể đã nói với vua, “CHÚA LÀ ĐỨC CHÚA TRỜI
CỦA Y-SƠ-RA-ÊN PHÁN NHƯ VẬY, ‘Sẽ không có mưa cho tới khi
ta cầu xin điều đó.’” Tại sao ông nói thế, “Cho tới khi ta cầu xin
điều đó. Theo như lời của ta”? Bởi vì ông đã có Lời của Chúa, ông
làmột tiên tri, và tiên tri có Lời của Chúa.
31 Đó là điều đang đánh động để thấy mối quan hệ song song
giữa dân Y-sơ-ra-ên của Cựu Ước và nước Mỹ bây giờ. Cả hai đều
là những dân lớn. Cả hai đều đã được thành lập, và người dân
của họ đã đến đó, vì các cuộc đàn áp tôn giáo.
32 Y-sơ-ra-ên đã bị Pha-ra-ôn ngược đãi và bị ở dưới ách nô lệ
hàng trăm năm, nơi họ đã bị tước bỏ sự thờ phượng Đức Chúa
Trời hằng sống và chân thật, và đã bị tước bỏ đặc quyền đó; và
họ trở thành những nô lệ. Nhưng Đức Chúa Trời đã hứa với họ
trong Kinh Thánh, hay trong Lời Ngài, và bởi tiên tri Ngài, rằng
Ngài sẽ ban cho họ một xứ. Và họ đã đi vào xứ nầy và đẩy lui
những kẻ chiếm hữu xứ đó, và đã sở hữu cơ nghiệp của họ, vì
Đức Chúa Trời cómộtmục đích để làmđiều đó.
33 Và quốc gia vĩ đại này của chúng ta cũng vậy. Chúng ta đến
đây, và trên Plymouth Rock, quốc gia này được thành lập về
quyền tự do tôn giáo bởi vì tổ tiên của chúng ta đã trốn chạy



10 LỜI ĐƯỢC GIẢNG

khỏi sự đàn áp của La Mã đối với hệ thống Giê-sa-bên hiện đại,
và đã đứng lên và chịu nhiều cuộc bách hại và tử đạo lớn dưới
hệ thống sai lầm đó của Giê-sa-bên. Và theo Kinh Thánh, trong
Khải Huyền, chương 13, Đức Chúa Trời đã hứa cho họ một ốc
đảo, và một nơi, vì người đàn bà đã được đưa vào đồng vắng,
nơi bà được nuôi trong một kỳ, kỳ, và nửa kỳ. Đức Chúa Trời đã
hứa với nước Mỹ, hoặc với hội thánh (với người đàn bà), đến đất
nước này.
34 Anh em có để ý Khải Huyền 13 không? Tất cả các con thú
khác đã lên khỏi biển, các dòng nước; Khải Huyền 17:17, cho
biết, “Dòng nướcmà ngươi nhìn thấy là đám đông dày đặc và rất
nhiều người.” Tất cả các con thú khác, chúng lên khỏi mặt nước,
dày đặc và rất nhiều người. Nhưng khi nước Hoa Kỳ đi lên, “Nó
ra từ trái đất nơi không có dân.” Và nên nhớ, khi đến gần, nó
trông giống nhưmột chiên con.
35 Bây giờ, chiên con có hai sừng, đó là quyền lực dân sự và
giáo hội. Nhưng khi chúng đã hợp nhất, nên nhớ, lúc đó chiên
con ấy đã nói giống như con rồng đã có trước nó; và con rồng
là Rô-ma.
36 Khi con rồng đứng trước người đàn bà đã ăn thịt con mình
trong đồng vắng ngay khi nó được sanh ra, con rồng màu đỏ…
Ai đã đứng trước người đàn bà Y-sơ-ra-ên, để ăn thịt Con Trẻ đó
ngay khi Nó được sanh ra, và ban hànhmột sự bắt bớ và giết chết
mọi con trẻ dưới hai tuổi? “Rô-ma, con rồng, đứng trước người
đàn bà để chực ănnuốt con bà ngay khi nó được sanh ra.”
37 Và rồi, chúng ta thấy, đất nước nầy xuất hiện như một nước
tự do, và đã có…đã có một chiên con, nghĩa là Chiên Con của
Đức Chúa Trời. Nhưng, saumột thời gian, cùngmột hệ thốngmà
chúng ta có, nói giống như con rồng và sử dụng mọi quyền lực
con rồng đã có trước đây.
38 Chúng đi song song, với nhau, một cách hoàn hảo. Và nên
nhớ khi những người này…Y-sơ-ra-ên đến và chiếm lại quê nhà
củamình và Palestine, đẩy lui mọi kẻ chiếm hữu của xứ đó và sở
hữu xứ. Chúng ta đã đến và chiếm lấy nó từ thổ dân da đỏ Anh-
điêng, xua đuổi họ và chiếm hữu đất đai. Đức Chúa Trời có lý do
cho điều đó. Đức Chúa Trời sẽ cho thế giới thấy những gì Ngài có
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thể làm với một—một nhóm nhỏ những người muốn tự do, và
tự do tôn giáo, để hầu việc Chúa.
39 Họ đã làm gì cho Y-sơ-ra-ên? Ngài đã biến Y-sơ-ra-ên trở
thành quốc gia hùng mạnh nhất trên thế giới, và nó đã ở lại như
vậy cho đến khi nó ra khỏi ý muốn của Đức Chúa Trời. Ngài đã
làm gì với nướcMỹ? Ngài đã làm cho nó trở thành quốc gia hùng
mạnh nhất trên thế giới cho đến khi nó đi ra khỏi ý muốn của
Đức Chúa Trời. Song song, cái này với cái kia, chính xác.
40 Khi Y-sơ-ra-ên đến trong xứ, họ đã làmột—một dân tộc tuyệt
vời bởi vì họ có sự lãnh đạo tuyệt vời. Họ có những người kính sợ
Đức Chúa Trời ở trên họ, chẳng hạn như Đa-vít, Vua Sa-lô-môn.
Cả thế giới đều kính sợ họ, và họ được hưởng đặc ân đó là không
có chiến tranh, không gặp rắc rối, và được sống dưới quyền năng
của Đức Chúa Trời, cho đến khi mọi người từ khắp nơi trên thế
giới đến để xemhọ. Đức Chúa Trời đã ban cho họ ân tứ phân biệt,
điều đó đã ở trên Sa-lô-môn. Và nữ hoàng phương Nam, từ…nữ
hoàng nước Sê-ba tìm mọi cách băng qua Sa mạc Sa-ha-ra (mất
ba tháng) chỉ để nghe sự khôn ngoan của Sa-lô-môn. Và khi bà
thấy Sa-lô-môn có sự phân biệt các thần linh, và đã tỏ cho bà biết
những bí mật trong lòng bà, bà đã nói, “Mọi điều tôi đã nghe về
vua đều đúng, và còn nhiều hơn thế nữa.” Bà tin chắc rằng đó là
Đức Chúa Trời.
41 Và nước Mỹ, trên cơ sở tổ tiên của chúng ta đã đến đây vì
tự do tôn giáo…Chúng ta có những người tin kính vào thời của
họ, như là những nhà lãnh đạo: George Washington, Abraham
Lincoln, những người có nhân cách nổi tiếng, những người của
Đức Chúa Trời. NướcMỹ là nướcMỹ, trong nhữngngày ấy.
42 George Washington, tại Valley Forge, trước khi băng qua
Delaware, cầu nguyện suốt đêm, cho đến khi ông ướt sũng đến
thắt lưng, quỳ gối trong tuyết. Và sáng hôm sau khi người Mỹ bắt
đầu băng qua, chỉ có khoảng hai mươi phần trăm trong số họ có
giày để mang, quân đội Mỹ. Nhưng họ có một nguyên tắc, họ có
điều gì đó mà họ phải đấu tranh cho. Họ không quan tâm điều
gì đến hoặc đi. Những người nông dân đi vào, ngưng cày bừa và
bán hết bò của mình, và mua khẩu súng trường của mình và đi
chiến đấu cho những gì người đó biết là tự do. Và ngày hôm sau,
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tôi nghĩ là, bốn hay năm lỗ đạn, đạn súng hỏa mai, đi xuyên qua
áo khoác vàmũ củangười ấy và không hề chạmvào anh ta.
43 Những con người của Đức Chúa Trời, đã chiến đấu cho đất
nướcnầy, những conngười vĩ đại! Khôngngạcnhiên khi họ viết:

Cầu mong đất nước chúng con sáng ngời
Với ánh sáng thánh khiết của tự do,
Che chở chúng con bằng sức mạnh của Ngài,
Đức Chúa Trời vĩ đại, Vua chúng con!

44 Cách đây một thời gian, tôi đã nói chuyện với một cụ già
ở Corydon, Indiana. Ông đã kể với tôi về khi trụ sở quốc hội ở
Corydon, và cách mà ông…đã nói cách mà ông đã đi bằng xe bò
đến để nghe thống—thống đốc nói. Ông ấy và thống đốc là hai
người duy nhất có hai mảnh, một bộ đồ, để mặc. Nói rằng ông
đã nuôi cừu và xén lông cừu, và tẩy lông cừu, các chị ông đã xén
lông cừu và làm cho ông một cái áo khoác để mặc với quần tây.
Và cụ già ấy đang ngồi đó, lúc đó khoảng tám lăm hay chín mươi
tuổi, đã vuốt râu như thế, và ông nói, “Billy à, đó là khi người Mỹ
là người Mỹ.”
45 Tôi nhìn ông bạn già đó, và tôi nghĩ, “Này, ông bạn, rất nhiều
người trẻ nầy sẽ không muốn tin điều đó, nhưng ông đang nói
sự thật.”
46 Điều gì đã xảy ra với dân Y-sơ-ra-ên sau bối cảnh tin kính
đó? Họ bắt đầu vô tư. Họ bắt đầu đến chỗ mà họ không quan
tâm đến chuyện gì đã xảy ra. Họ bắt đầu thờ phượng Đức Chúa
Trời uể oải, mặc dù họ giữ hình thức tin kính giống như chúng
ta. Họ có một hình thức tin kính. Nhưng họ bắt đầu tự do với
những người của họ, và—và họ bắt đầumang vào những tà giáo
khác nhau trong nhà thờ của họ. Sự thờ phượng của Ba-anh bắt
đầu len lỏi vào, và dân Y-sơ-ra-ên trở nên khoái lạc điên cuồng,
say sưa, và những thứ như vậy, và cuối cùng đã đưa vàomột nhà
lãnh đạo không biết Đức Chúa Trời; A-háp, người nối nghiệp cha
mình. Và cha ông là một người đàn ông không tin kính, giàu có,
nhưng là một người không tin kính. Và ông ta đã làm tất cả mọi
tội lỗi, nhiều hơn bất cứ ai trước ông đã từng làm. Nhưng Y-sơ-ra-
ên, trong trạng tháimêmẩn vì say rượu, họ đã đặt vàomột người
không tin kính như vậy, và đặt ông lên ngai làm người lãnh đạo
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họ. Họ nghĩ rằng mọi chuyện đã ổn, giống như rất nhiều người
Mỹ ngày nay làm, “Ông ta là một nhà chính trị giỏi, vì thế điều
đó có gì quan trọng đâu? Sẽ không có gì quan trọng, bởi vì ông
ấy là một chính trị gia giỏi.”
47 Nhiều người Mỹ, quá nhiều người trong họ, đã bán quyền
thừa kế của họ, như là một người Mỹ, và nói, “Có gì quan trọng
đâu, miễn là anh có thể kiếm được thêm nhiều đô-la từ chính
quyền và sống?” Họ đã bán hết vì cái bụng của mình, và đến
phạm tội tà dâm và thèmmuốn thế gian đầy tội lỗi, và quênmất
chính điều mà chúng ta đã giành được trên Plymouth Rock. Họ
đã quên cơ nghiệp của chúng ta, và đi và bán hết cho những
đám đông điên dại vui thú. Như việc đã xảy ra với Y-sơ-ra-ên thể
nào, thì nó cũng đã xảy ra như vậy, nước Mỹ đã chọn con đường
tương tự, con đường giống y như vậy, sự vui thú!
48 Sau một thời gian, chính quyền đã tán thành tội lỗi: “Miễn
là quý vị có nhà hội, điều đó có gì quan trọng?” Đó chính xác là
những gì nước Mỹ đã làm. Và chúng ta bắt đầu tổ chức lại với
nhau và tạo thành những nhóm nhỏ, và tội lỗi hơn, tội lỗi hơn,
tội lỗi hơn. Chúng ta đã tuân thủ các nguyên tắc thực tếmà chúng
ta đã đạt được ở đây! Tội lỗi bắt đầu len lỏi vào các nhà thờ giống
như nó đã làm lúc đó. Phụ nữ bắt đầu cắt tóc, mặc quần áo vô
đạo đức, cắt chúng đi nhiều hơn mỗi năm và…Và những người
đàn ông bắt đầu làm điều này, điều kia, và điều nọ, và chơi bài và
chơi trò lừa bịp trong nhà thờ, và đúng như thế gian đã làm, vui
chơi điên dại, say sưa choáng váng vì rượu.
49 Các mục sư tốt nghiệp từ chủng viện, và giámmục nói, “Hãy
giảng đi, các bạn, bất cứ điều gì các bạnmuốn. Theo như tôi được
biết, Huyết của Đức Chúa Jêsus Christ đã chết khô cách đây một
ngàn chín trăm năm.” Cho đến nỗi mà hội thánh chẳng nhận
được gì ngoài một tổ chức, giống như một nhà nghỉ. Mong các
bạn không bao giờ quên chiều nay! Trở nên giống như một nhà
nghỉ, thế giới bắt đầu bò vào, cácmục sư bắt đầu thỏa hiệp giống
như họ đã làm trong thời A-háp. Tội lỗi, mục nát đến tận cốt lõi,
và cứ thế tiếp tục diễn ra như nó có thể.
50 Mặc dù Đức Chúa Trời đã phái đến hết tiên tri này đến tiên
tri khác, và với lòng nhân từ dịu dàng, Ngài cầu xin dân chúng,
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và họ quay lưng lại với Nó. Họ muốn theo cách của họ, họ là
người Y-sơ-ra-ên, họ được tự do, họ là một quốc gia vĩ đại, tổ
tiên của họ đã làm như vậy (Đa-vít và Sa-lô-môn), họ có thể làm
những gì họ muốn. Thật cũng giống như điều mà chúng ta đã
dựa trên chính mình, chính xác; điều mà Washington, tổ tiên
của chúng ta, và những gì họ đã chiến đấu cho. Nhưng, thưa anh
em, chúng ta cách xa những điều đó hàng triệu dặm; những giáo
hội của chúng ta thì, cách xa hàng triệu dặm.
51 Xưa…Giáo hội Giám Lý ngày nay, không giống với giáo hội
Giám Lý trước đây! Những gì Ngũ Tuần có ngày nay, và những
gì trước đây nó đã có! Những gì Báp-tít có ngày nay, với những
gì trước đây nó đã có! Chúng ta đã có thời gian đi trở lại và nói
về John Smith và nhiều nhà cải chánh đầu tiên kia. John Smith
nói, trước khi chết, đã nói, “Thật kinh khủng là phụ nữ Giám Lý
bắt đầu đeo nhẫn vàng trên những ngón tay.” Giám Lý! Ông ấy
sẽ nói gì ngày nay khi thấy họ cắt tóc ngắn, và vẽ mặt mày, mặc
quần đùi? Chính là vì tội lỗi!
52 Đức Chúa Trời đã làm gì ở nước Mỹ? Đã ban cho sự phục
hưngnầy đến sự phục hưng khác, phục hưng tiếp nối phục hưng.
Những vịmục sư truyền đạo đã giảng Lời, cố gắng kêu gọi dân sự
trở về với Đức Chúa Trời. Và họ đã làm gì? Y-sơ-ra-ên đã làm điều
tương tự, đã hất hủi Nó! Lấy họ làm trò cười! Gọi họ là “thánh
quá máu”! Ném họ vào tù!
53 Nếumột trong những chị em của tôi vàmột trong những anh
em tôi, từ nhà thờ nầy đi ra hôm nay, đứng trong khách sạn đó
tối hôm qua và đưa tay lên ngợi khen Đức Chúa Trời và la lớn
trong phòng đó, họ chắc bị ném vào tù vì điều đó. Nhưng một
người say rượu, một đám “bất khiết” ngu dại loạng choạng vì
say có thể đứng lên ở đó và la lớn suốt đêm; và say rượu, và chửi
rủa và giật phăng áo quần ra khỏi phụ nữ của họ và hành động
như thế, và ngã trên sàn nhà và la hét suốt đêm, và thậm chí
họ không thể nói một lời nào về điều đó. Không ngạc nhiên khi
chúng ta bị định tội dưới tay của Đức Chúa Trời!
54 Để ý, Đức Chúa Trời đã liên tục sai những mục sư truyền
đạo, thi hành những dấu kỳ phép lạ, minh chứng Lời Ngài. Và
điều quan trọng nhất, hầu hết các giáo sĩ hiện đại đã gạt bỏ Nó
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và lấy mọi sự phục hưng làm trò đùa. Chẳng hạn như cái gọi là
Hội thánh của Đấng Christ và họ, “Thời kỳ phép lạ đã qua rồi.”
Cố hết sức của họ tách nó ra khỏi dân sót lại ít ỏi của Đức Chúa
Trời. Như đã xảy ra ở Y-sơ-ra-ên, ngày nay cũng vậy. Nhiều lần,
Đức Chúa Trời phải đưa dân Ngài ra khỏi những tổ chức và giáo
phái,mang họ ra đồng vắng ởmộtmình, để trò chuyện với họ. Và
Ngài sẽ có một dân còn lại, anh chị em đừng lo lắng về điều đó.
Ngài đã làm lúc ấy, Ngài sẽ làm bây giờ. Liên tục họ đã trải qua
tội lỗi, lội qua các thứ. Tại sao? Quyền lãnh đạo của họ, không có
gì ngăn cản điều đó.

55 Ồ, thành thật mà nói, tôi biết nhiều nước mà nếu bắt gặp
những người trên phố ăn mặc giống như chúng ta ở nước Mỹ ở
đây, người ta sẽ tống họ vào tù. Khi tôi đi đến Thánh Angelo, ở
Rô-ma (bây giờ, hãy nghĩ về điều đó, thấp kém như thế nào), họ
đã có một tấm biển ở đó, bên hầm mộ Thánh Angelo, “Đối với
phụ nữ Mỹ: ‘Xin vui lòng mặc áo quần vào và thể hiện sự tôn
kính người đã chết.’”

56 Nếu có điều gì làm anh chị em phát ốm, là thấy một đám gọi
là người Mỹ bước vào. Tôi đang ngồi xuống, tại Lausanne, chúng
tôi đang thưởng thứcmột ít bít tết,một ngàynọ, AnhArganbright
và tôi. Ngày hôm sau, chúng tôi quay trở lại vì thấymón ăn ngon.
Tôi có thể mua một ít nước ở đó, họ sẽ không phục vụ gì ngoài
rượu. Và tôi muốn lấy nước, tôi đã phảimang theo chomìnhmột
bình nước dưới cánh tay, mọi lúc, vì họ sẽ không phục vụ nước
tại bàn. Lúc ấy tôi đi vào đấy, và mọi việc tốt đẹp cho đến khi
“Hoa hậu nước Mỹ” đi vào với con chó xù nhỏ, kiêu kỳ, nhớp
nhúa; với đủ thứ nữ trang cửa hiệu rẻ tiền trên người như thế,
và một điếu thuốc ở đầu kia như thế nầy, ngồi xuống đó mặc đồ
gì mà giống như không mặc; và đặt con chó xù đó trên bàn, thứ
bẩn thỉu, nhớp nhúa.

57 Nó là…chó là con vật tồi tệ nhất mà Đức Chúa Trời nói đến.
Ngay cả phần mười của họ thậm chí không thể được nhận trong
nhà của Đức Chúa Trời. “Nó giống nhưmột con điếm, phầnmười
củamột con điếm,” Kinh Thánh đã nói thế. Và, tuy nhiên, thế đấy.
Họ sẽ thực hiện biện pháp kiểm soát sinh sản và gầnnhư, trảmột
nghìn đô la, cho một con chó già nhỏ bé; và dẫn nó khi khắp nơi



16 LỜI ĐƯỢC GIẢNG

và cho nó tình yêu thương dành cho con cái, vì thế cô ta có thể
chạy ra ngoài suốt đêm, và sẽ thực hiện hạn chế sinh đẻ.
58 Đang chờ đợi điều gì ngoài tình trạng hỗn loạn! Anh chị em
có thể không bao giờ nghe tiếng tôi lần nữa, nhưng tôimuốn anh
chị emnhớđiều nầy: Chúng ta đang ở trong kỳ cuối cùng!
59 Ởđó, chúng ta thấy điều gì đã xảy ra, thì đã xảy ra rồi. Rốt lại,
giờ quan trọng đã đến: A-háp được chọn, và khi được làm vua
rồi, ông cưới Giê-sa-bên; người đàn bà tầm thường thối nát đó
đã lãnh đạo tất cả dân Y-sơ-ra-ên đến với sự thờ lạy hình tượng.
Và như dân Y-sơ-ra-ên làm điều đó, ồ, điều này…Họ đã phải bị
ở trong tình trạng sa ngã, dẫn đến một điều đã chưa từng xảy
ra với đất nước của họ. Luật pháp do con người tạo ra cho con
người, và chúng ta đã làm điều tương tự!
60 Đã có lúc khi nước Mỹ không muốn có…họ biết tốt hơn là
không nên để cho dâm phụ già, gái điếm già mà đã say huyết
các thánh tử vì đạo, đã giết chết họ, và lý do họ chạy trốn đến
đây, vì tự do, họ sẽ không đầu hàng với thứ gì như thế. Nó cho
thấy chúng ta ở trong tình trạng sa sút, cả nước, đều chọn lựa
điều như thế. Ồ, dĩ nhiên, lúc nầy các bạn…một số bạn đảng viên
Dân chủ cứng rắn sẽ nghĩ điều nầy, rằng “Ồ, thế đấy, ông ấy sẽ—
ông ấy sẽ là một chính trị gia giỏi hàng đầu.” Điều đó nghe có
vẻ đúng với lý do, đối với tâm trí xác thịt. Nhưng đối với Lời
Đức Chúa Trời và tâm trí thiêng liêng, nó không có ý nghĩa gì cả.
Chắc chắn không, một ít đô-la phụ thêm và một số thuế lợi tức
hay điều gì giống như thế nầy bị cắt giảm.
61 Và chúng ta đang gặp khó khăn, những người truyền giáo
của chúng ta trong lĩnh vực truyền giáo ngày nay, bởi vì bây giờ
chúng ta được coi là một quốc gia Công giáo. Tại sao, chắc chắn,
nước Nga được coi như là nước cộng sản bởi họ đã có nhà lãnh
đạo cộng sản. Trung Quốc Đỏ được coi là cộng sản vì họ có một
nhà lãnh đạo theo chủ nghĩa cộng sản. Chúng ta được coi là Công
giáo vì chúng ta cómột nhà lãnh đạo Công giáo.
62 Ồ, khi A-háp lên ngôi…Quý vị nói, “Ông ấy ở trên ngôi.” Đúng
thế, nhưng Giê-sa-bên là người chỉ huy đằng sau ngai vàng ấy. Bà
là người đã làm công việc lãnh đạo. Hãy xembà đã lấy chính luật
pháp đất nước và uốn cong queo nó đi, và vì lợi ích và lòng tham
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của riêng bà, và làm cho A-háp thực hiện điều đó bởi vì bà đã
kết hôn với ông. Đó là cách nhà lãnh đạo chúng ta ngày nay. Tôi
không nói ông ấy không phải là người tốt, nhưng hãy nhìn xem
những gì ở phía sau ông: gái điếm, mọi thứ mà chúng ta hoạt
động ở đây (là nước Mỹ) vì; chính nguyên tắc mà người Mỹ đã
xây dựng ở trên. Chúng ta, bằng sự chọn lựa tự do của chính
mình, đã chọn ramột điều như thế.

63 Bây giờ anh chị em thấy lý do tiếng của tôi sẽ bị ngưng lại
chẳng bao lâu nữa. Nhưng người nào đó sẽ biết! Đúng! Tại sao?
Khải Huyền 2:20, bà tự xưng mình là một “nữ tiên tri.” Anh em
chỉ cần xem làn sóng tội lỗi xảy ra bây giờ. Anh em hãy xem cốt
lõi đi thẳng vào cốt lõi. Anh em hãy xem quan điểm hiện đại,
hãy nhìn xem những việc vô tín xảy ra trong các giáo hội. “Và,
cuối cùng, sẽ cómột sự bắt bớ,” Kinh Thánh nói vậy, CHÚA PHÁN
NHƯ VẬY! Chắc chắn, sẽ có.

64 Rồi thì điều gì sẽ xảy ra? Thật giống như nó đã xảy ra lúc ấy,
bây giờ cũng sẽ vậy. Bà ta đầy quyền lực đằng sau nó, bà là người
đã điều khiển nó. Xin đọc…Tôi nghĩ đó là chương bảy-…khoảng
chương 17 hay 18, ở đó, anh em sẽ thấy những gì Giê-sa-bên đã
làm: bà đã nắm lấy A-háp như thế nào, và ông không thể nói gì
về điều đó bởi vì đó là vợ ông. Hãy nhìn xem đất nước được xây
dựng dựa trên những gì sau đó, một Y-sơ-ra-ên sa ngã với người
vợ ngoại giáo (đằng sau ông) là người thờ thần Ba-anh. Và bà đã
làm gì? Cuối cùng bà đã làm mọi thứ rất hiện đại và rất đẹp, và
dân sự có điều đó dễ dàng, đến nỗi cả hội thánh sa ngã vì nó, các
thầy giảng và hết thảy. Ê-li há chẳng nói, “Lạy Chúa, chỉ còn lại
một mình con”? Và việc đã xảy ra thời đó thể nào, thì ngày nay
cũng vậy.

65 Tất cả đều sợ hãi không dámnói gì. Không phải nó giống như
ngày hôm nay sao? Họ sợ phải nói điều gì đó. Cho nên chúng ta
thấy, họ thật sự bị hư mất, sống bừa bãi, say xỉn, cứ như thế,
và vui thú điên dại, và mọi thứ khác, giống như ngày nay. Giê-
sa-bên xuyên tạc lời Kinh Thánh…Những gì bà đã làm gì…hay
luật pháp, như—như Giê-sa-bên sẽ bóp méo. Nên nhớ, Giê-sa-
bên, bà ta tự xưng mình là “nữ tiên tri” để khuất phục dân sự,
và bà nói rằng bà là “tiếng duy nhất của Đức Chúa Trời trên trái
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đất.” Bà sẽ làm cho tâm trí xác thịt tin điều đó chắc chắn như thế
gian tin.
66 “Sẽ xuất hiệnmột sự tôn thờmột người nữ, ở nướcHoaKỳ, và
đó sẽ là Ma-ri.” Tôi đã thấy điều đó, ba mươi…năm 1931. Có bảy
điều đã xảy ra. Tôi đã viết nó ngay trên giấy ở đây, với tôi, đã viết
nó vào năm 1931. Thế nào mà tôi đã nói, “Tổng thống Franklin
D. Roosevelt nầy, ông sẽ khiến cả thế giới, giúp làm điều đó, đưa
thế giới vào tình trạng chiến tranh.” Vẫn chưa xảy ra chiến tranh,
trong thời kỳ suy thoái. Tôi đã nói, “Điều khác…” Và mẹ tôi, một
đảng viên Đảng Dân chủ cứng rắn, bà đã trừng mắt nhìn tôi khi
tôi nói thế. Tôi đã nói, “Tôi không quan tâm liệu ông ta là đảng
viên Cộng hòa hay ông ta là người theo chủ nghĩa Xã hội hay là
bất cứ điều gì, đây là CHÚA PHÁN NHƯ VẬY.” Tôi nói, “Làm việc
nầy, họ đang cho phép phụ nữ bầu cử. Và khi họ làm điều đó, họ
đã làm một trong những điều ô nhục lớn nhất mà quốc gia này
từng làm.” Và tôi đã nói, “Một ngày nào đó họ sẽ trả giá cho điều
đó.” Và họ đã làm được ở cuộc bầu cử cuối cùng này. Đó là điều
mà đã bầu ông ấy, phụ nữ.
67 Và các bạn damàu quý giá, ởmiền Nam, các bạn đã bỏ phiếu
như thế nào! Các bạn nói, “Anh không việc gì phải nói điều đó
trên bục giảng.” Ồ, có, tôi có, đó là Lời của Đức Chúa Trời! Và đó
là vết nhơ của—của Abraham Lincoln, người đã giải phóng các
bạn, đang nằm nơi kia trong viện bảo tàng đó trên chiếc áo của
một người phụ nữ, và anh em đã bán quyền thừa kế của mình.
Thật xấu hổ cho anh em.
68 Với quý vị là nhữngngười, vì chính trị, bởi vì quý vị chỉ làmột
đảng viên tốt của Đảng Dân chủ, đã bầu cho điều gì đó giống như
thế, và đã bán quyền thừa kế của chủ nghĩa đặc thù của nướcMỹ
và Cơ-đốc giáo của quý vị, giao nó cho gái điếm điều hành chúng
ta ở quốc gia này, thứ đã khiến chúng ta ở trong tình trạng hiện
tại. Thấy nó đã bò vào bên trong thế nào không? Thật dễ dàng,
đếnnỗi bây giờ nó ở trên ngai. Chắc chắn!Ngai Nhà Trắng.
69 Hãy xem! Rồi…Anh em đã thấy ngày nọ về các trường học
Công giáo và Tin Lành không? Ủng hộ trường Công giáo nhưng
không ủng hộ các trường Tin Lành. Thấy không? Ồ, thưa anh
em! Anh em cứ chăm chú chờ đợi một thứ phong trào đó sắp
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đến bây giờ. Chú ý, và khi họ làm điều đó, hãy xem những gì đã
diễn ra. Tất cả tội lỗi này đã chồng chất. Phải đếnmột nơi và đưa
đất nước vàomột chỗ hầu như đi loạng choạng.
70 Một vài năm trước, khi họ có…Những người Ngũ Tuần lần
đầu tiên bộc phát, nó đã cứu quốc gia vài năm trước khi Al Smith
chuẩn bị tranh cử. NướcMỹ biết rõ hơn khi đó. Nhưng Ngũ Tuần
trở nên quá thế tục nó tiếp tục đi thẳng vào và bán các quyền
của họ như một Cơ-đốc nhân của họ, cho chính trị, và chính trị
đi trước Kinh Thánh. Ồ, chao ôi!
71 Bây giờ, hãy chờ một phút, và hãy xem điều này diễn ra như
thế nào. Bây giờ, chúng ta tìm hiểu những gì họ đã làm và những
điều họ đã làm, chúng ta thấy nó song song với nhau ở đây thật
chính xác, tội lỗi trên mọi bàn tay. Giê-sa-bên đi vào, bà đã bỏ
bùa mê tất cả dân sự. Và để ý, cuối cùng, bà bắt đầu xây dựng
những đền thờ to lớn cho Ba-anh. Đúng thế không? Và các thầy
tế lễ Ba-anh đổ xô từ khắp nơi để vào nơi đó, và bắt đầu làm ô
nhiễm các vùng đất với sự thờ cúng Ba-anh.
72 Hãy xem họ đã làm như thế nào, hãy xem họ đã trồng cỏ dại
vào. Đúng như những việc họ đã làm, hãy nhìn xem ngày nay họ
ở đâu. Hãy nhìn Công giáo nuốt chửng, nuốt chửng, nuốt chửng;
sự cưới gả vào, phá tan đất nước nầy, hoàn toàn chính xác những
gì Đa-ni-ên đã nói họ sẽ làm. Sắt và đất sét sẽ không trộn lẫn với
nhau, mà trộn lẫn các hạt giống của chúng với nhau, vỡ ra. Mọi
cô gái theo đạo Tin Lành kết hôn với một chàng trai Công giáo
phải nuôi dạy con cái theo Công giáo. Tất cả như vậy, kết hôn,
pha trộn nhau, giống như thế cho đến nỗi nó đi đến chỗ cả đất
nướcHoaKỳ nầy bị sâu bọ làmmục ruỗng khắp nơi.
73 Chúng ta sẽ làm gì với tư cách là những người truyền giáo, đi
ra nơi xa kia để giải phóng ở Nam Mỹ và khắp nơi trên thế giới,
Tommy Osborn và những người khác, cố gắng đưa mọi người
thoát khỏi chủ nghĩa ngoại giáo đó và họ có thể chỉ tay ngay trở
lại rằng chúng ta đã bầu ra lãnh đạo của mình, và sự việc giống
như vậy. Ôi Chúa. Điều gì—điều gì sẽ xảy ra với thế gian nầy?
Nó sẽ làm rúng động mọi người ở đây. Chúng ta sẽ trả lời như
thế nào? Những nhà truyền giáo sẽ nói như thế nào khi người
ta nói, “Các ông đến đây để giải phóng chúng tôi khỏi điều nầy,
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còn những người của các ông đưa những việc giống như vậy vào
chức vụ của các ông ở đó, trên ngai đó”? Chúng ta sẽ làm thế nào
để…Điều gì…

74 Hãy nhìn lại những trang sử, quay lại và xem thử nó có—nó
có tuyệt đối, hầu như, không phù hợp với hiến pháp dành cho
nó. Họ sẽ không làm điều đó từ nhiều năm trước, nhưng, hãy
xem, chúng ta đã bán hết các quyền Cơ-đốc nhân của mình cho
chính trị, và đó là cách ma quỷ tự len lỏi vào. A-háp chẳng là gì
khác ngoài kẻ bù nhìn cho Giê-sa-bên. Đó sẽ là tất cả điều này,
chỉ là một ông vua bù nhìn. Chính ông khôngmuốn làm điều đó,
nhưng hệ thống đằng sau đó sẽ lái ông đến với nó. Hoàn toàn
chính xác! Hãy giày vò lương tâm mình, hỡi Cơ-đốc nhân. Hãy
tự đánh thức, điều đó trễ hơn anh em suy nghĩ. Tình trạng chúng
ta đang sống, tình trạng họ đang sống, và làm thế nào mà họ lại
buông thả chính mình.

75 Tấm lòng đầy yêu thương lớn lao biết bao của Đức Chúa Trời
phải kêu la, và khóc lóc, khi Ngài thấy những người truyền giáo
của Ngài. Làm cho họ thành gương mẫu cho mọi dân tộc đến từ
khắp mọi nơi bởi vì Đức Chúa Trời đã chúc phước cho họ, thấy
họ hiệp nhất với nhau, về mặt thuộc linh, hầu việc Đức Chúa
Trời. Và rồi suy nghĩ rằng Ngài—Ngài ước ao thấy họ trở về với
tình yêu ban đầu và làm những gì đúng đắn, nhưng họ đã liên
tục bỏ đi, và bỏ đi, và bỏ đi, cho đến nỗi cuối cùng Giê-sa-bên
đi vào. Điều đó chính xác với những gì chúng ta đã làm. Buông
trôi những nguyên tắc của Đấng Christ. Khi Đức Chúa Trời sai
những mục sư truyền đạo đi khắp đất nước, họ đã giảng về sự
thánh khiết (Hành Hương Thánh, Na-xa-ren, Ngũ Tuần), “Hãy
trở về với Đức Chúa Trời! Hãy trở về với Đức Chúa Trời!”

76 Và những giáo hội đã được thành lập thời xưa đích thực chỉ
cười cợt và làm trò đùa. Nhiều tín hữu hiện đại, ồ, họ lên án
mọi thứmà những người đó đã làm và nói “Điều đó thuộc về ma
quỷ.” Nó đã làm gì? Và hội thánh bắt đầu lắng nghe nó, đa số bắt
đầu lắng nghe. Điều trước tiên anh em biết, “Nếu phụ nữ Công
giáo có thểmặc những thứ nầy, thì phụ nữ Tin Lành cũng có thể.
Nếu giáo hội Công giáo có thể làm điều này, thì Tin Lành cũng có
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thể vậy. Vậy thì nếu tín đồ Giám Lý có thể, thì tín hữu Báp-tít thế
nào? Thế thì nếu Báp-tít có thể, cònNgũ Tuần thì sao?”
77 Đấy, đó là những hệ thống do con người tạo ra mang vào
trong anh em. Ha-lê-lu-gia! Điều đó đúng. Đó là lý do tôi chống
lại nó, bởi vì Lời Đức Chúa Trời chống lại nó. Hệ thống do con
người tạo ra: Đức Chúa Trời chống lại nó, Lời Ngài chống lại nó,
các nhà tiên tri của Ngài sẽ chống lại nó, những tôi tớ chân chính
của Ngài sẽ chống lại nó, tất cả những gì do Thánh Linh của Đức
Chúa Trời sinh ra sẽ chống lại nó.
78 Hãy nhìn xem Y-sơ-ra-ên đã trở nên như thế nào, họ đã trôi
nổi lềnh bềnh với cơn thủy triều đó ra sao, cho đến khi cuối cùng
Giê-sa-bên đến. Hãy nhìn xem nước Mỹ đã trở nên thế nào, và
trôi nổi với cơn thủy triều thế gian, đến nỗi cuối cùng Giê-sa-bên
đã chiếm ngôi. Đúng thế. Bây giờ, Giê-sa-bên thực sự không ngồi
trên ngai vàng xứ Ai Cập…hoặc, ngai vàng của Y-sơ-ra-ên, nhưng
bà là người đứng đầu chính sau ngai vàng. Và hệ thống cấp bậc
Công giáo không ở trên ngai vàng của Hoa Kỳ, nhưng nó là hệ
thống đằng sau nó bởi vì ông ta đã kết hôn với bà ấy. Và Kinh
Thánh cho biết, ở đất nước này, họ sẽ làm “một hình ảnh được ví
như con thú.”
79 Ô, thưa anh, chị em, việc gì vậy? Ồ, tôi—tôi biết nó là gì. Kinh
Thánh nói họ sẽ đi đến thời đại Lao-đi-xê nầy, và đó là nơi chúng
ta đang sống. Anh chị em có thể ghét tôi lúc nầy, nhưng ngày nào
đó anh chị em sẽ không ghét khi tìm thấy Lẽ thật là gì. Anh chị em
có thể bất đồng và đứng dậy và đi ra khỏi tòa nhà nầy, điều đó chỉ
cho thấy sự mù chữ của anh chị em. Nhưng ngày nào đó anh chị
em sẽ nhận biết, ngày nào đó anh chị em sẽ mong muốn và biết
rằng đó là Lẽ thật! Tôi nói Điều đó nhơn Danh Chúa! Nhắmmục
đíchmà chạy, mà cuối cùng sẽ dẫn tôi đến nấmmồ. Tôi sẽ cứ làm
chứng cho đến khi tôi chết, nếu Chúa sẽ giúp tôi. Đúng thế.
80 Chúng ta ở đây trong tình trạng này ngày hôm nay, tất cả
điều đó sẽ tiếp tục như thế. Tại Y-sơ-ra-ên, A-háp đã làm như thế
nào, một gã bù nhìn của Giê-sa-bên bởi vì ông đã-…ông đã cưới
bà. Nước Mỹ, nhà lãnh đạo của chúng ta, làm thế nào một…Anh
chị em biết nhà lãnh đạo của chúng ta là một người giàu có chứ?
Bao nhiêu người biết điều đó?Một nhà đa triệu phú. Ai đó đã nói
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với tôi, trongmột tạp chí hoặcmột số đài phát thanh hoặc truyền
hình hoặc điều gì đó, Jack Benny hoặc ai đó đã tạo ramột…Ernie
Ford, tôi tin là như vậy. Người nào đó đã nói rằng “Cha ông ấy
đã giúp ông ấy có được hai tiểu bang mà ông ấy đã không làm
chủ.” Gần như làm chủ phần còn lại. Làm thế nào ông ta có điều
đó? Làm thế nào số tiền ấy đến? Qua sự buôn bán bất hợp pháp
rượu whiskey, và thứ rượu khác. Đó là lý do ông giảm thuế rượu
và các thứ. Đó là điều đã khiến ông giàu có. Chính việc đó đã làm
tổn hại đất nước chúng ta, chính việc đó đã làm thối nát tâm trí
người dân chúng ta, thứ mà khiến các chàng trai của chúng ta
trở thành kẻ say xỉn, và các cô gái của chúng ta trở thành những
gái điếm, tiền bạc từnhững thứđóđã làmcho ông ta giàu có.
81 Cũng giống như vậy, hệ thống Giê-sa-bên xưa đó, cũng bắt bớ
dân sự chúng ta giống như vậy, cũng giống như việc đánh thuốc
mê họ (bằng Công giáo Rô-ma) và thiêu cháy họ và xé họ ra từng
mảnh và làm đủmọi thứ với họ, cũng huyết của những thánh tử
vì đạo đó (Kinh Thánh nói) là trong bà ta! Ở đó đấy, họ đã cưới
nhau. Những người Mỹ chúng ta đi loạng choạng ngay trên đó,
“Ồ, thế thì, chúng ta kiếm thêm một số đô-la và có thì giờ tuyệt
vời. Tốt hơn hết thảy các dân còn lại.” Nhưng, thưa anh em, anh
em cứ đợi một chút.
82 Chúng ta hãy xem xét điều đó từng chữ lúc nầy trong vài
phút, xem điều gì đã xảy ra.
83 Những thầy giảng đã đi theo đó, chịu khuất phục với họ, tiếp
tục đi ngay với họ, tất cả hệ thống. Cả hệ thống Y-sơ-ra-ên đi ngay
theo với Giê-sa-bên. Họ có hình thức, vâng. Và Kinh Thánh há
chẳng bảo chúng ta trong thời đại cuối cùng này chúng ta sẽ có
“một hình thức về sự tin kính”? Tất cả các lời tiên tri đều ứng
nghiệm, thưa anh em, chúng ta ở vào sự cuối cùng! Về mặt dân
tộc, chúng ta đang ở sự cuối cùng! Về mặt thuộc linh, chúng ta ở
vào sự cuối cùng! Mọi hệ thống ở sự cuối cùng của nó! Điều tiếp
theo là sự tái lâm của Chúa và sự cất lên củaHội thánh.
84 Đức Chúa Trời đã ban đếnmọi dấu hiệu, điều kỳ diệu, đã làm
mọi thứ Ngài có thể làm, cố gắng kéo dân sự, và họ liên tục đã
di chuyển vào ngay đó. Hãy xem thành phố nầy ở đây. Hãy nhìn
xem khắp vùng quanh đây, với hàng ngàn và hàng trăm người
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Ngũ Tuần; và vì đứng về Lẽ thật, họ ở đâu vào buổi chiều nay?
Bởi vì người nào đó đã bảo họ không hợp tác với buổi nhóm nầy.
Anh chị em tội nghiệp, hãy cân nhắc kỹ lưỡng…Xin Chúa thương
xót anh chị em, là điều duy nhất tôi có thể nói. Khi anh chị em
Cơ-đốc nhân không có nhiều xương sống hơn điều đó, thì anh
chị em có xương chạc đòn thay vì xương sống. Đúng! Những gì
chúng ta cần là “rao giảng Phúc âm có những cái răng trong đó,”
mà sẽ xé sự việc ra từng mảnh. Hành động giống như những
người còn lại của họ, rồi anh chị em lại tự hỏi tại sao chúng tôi
hò hét về điều đó. Sau đó, anh em thấy đấy, anh em trở nên “lạnh
nhạt.” Tôi mong đợi điều đó, tất nhiên.

85 Tất cả điều này đã xảy ra ở Y-sơ-ra-ên. Cuối cùng, một ngày
nọ, một ông lão râu tóc rậm rạp, ra khỏi đồng vắng, Ê-li người
Thi-sê-be. Ông không bao giờ đến gần bất cứ giáo phái nào của
họ, ông ra từ nơi đồng vắng! Ông không có liên quan gì với họ.
Ông là tiên tri của Chúa. Thưa anh em, ông làm rúng động vương
quốc Giê-sa-bên đó vì mọi việc đã xảy ra trong đó. Họ đã ghét
ông. Ông không có sự hợp tác, tôi sẽ đảm bảo với anh em điều
đó. KinhThánhkhôngnói. Chắn chắnvậy. Ôngđã làmchonhững
Giê-sa-bên tô vẽ mặt mày “nổi nóng,” tôi hình dung. Ông đã đặt
cái búa kề gốc cây giống như Giăng đã làm, những dăm bào rơi
xuống khắp nơi chúng muốn, nhưng ông đã đặt nó ở đó. Ông đã
làm rung chuyển cả nước, cho thấy rằng họ đã sai, và cố gắng
kêu gọi họ trở lại với một Đức Chúa Trời hằng sống thật, và quay
lại Lời của Ngài thay vì thờ phượng Giê-sa-bên.

86 Họ đã làm gì? Họ có tiếp nhận ông không? Họ ghét ông!
Nhưng Lời ông phát ra y hệt vậy, bởi vì ông có CHÚA PHÁN NHƯ
VẬY!Đức Chúa Trời đã làmviệc với ông, và tỏ cho thấy ông là tiên
tri được xức dầu bằng những việc mà ông nói sẽ ứng nghiệm. Và
tất cả những gì ông làm đã chứng minh rằng ông là nhà tiên tri
của Đức Chúa Trời. Nhưng tuy nhiên họ không muốn tin Điều
đó, bởi ông đã đạp đổ những nơi vui chơi của họ. Ông đã bảo
rằng họ sai trật. A-háp là một kẻ đi loanh quanh. Đúng! Và anh
em để ý họ không tin ông, nhưng ông đã rao giảng Điều đó giống
như vậy. Khôngmột thầy giảng nào đồng ý với ông, ông nói, “Chỉ
còn lại một mình tôi, Chúa ôi. Hãy nhìn họ kìa, họ thậm chí sẽ
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không…một, không một người nào sẽ hợp tác với tôi.” Nhưng
ông đã có một sứ mệnh để làm và người đã làm điều đó. Ông đã
có Lời của Chúa, CHÚA PHÁN NHƯ VẦY! Và ông đã tấn công dân
tộc, ông đã tấn công giáo hội, ông đã tấn công mọi thứ đã có, và
Đức Chúa Trời đã ở cùng ông!
87 Chúng ta được hứa, trong những ngày sau rốt, rằng ông cũng
sẽ trở lại đất nước nầy. Tôi biết, Chúa Jêsus, khi…Ma-thi-ơ 17, khi
họ hỏi Ngài, “Tại sao các thầy thông giáo nói, ‘Ê-li…’?”
88 Hãy xemđiềuNgài phán, “Thật Ê-li phải đến trước,” quá khứ,
hiện-…ở trong thì tương lai. Nhưng rồi Ngài đưa ra Giăng như
một tấm gương. Giăng không phải là Ma-la-chi 4. Giăng là Ma-la-
chi 3, “Kìa, Ta sai sứ giả đi trước Ta, để dọn đường.”
89 Ma-la-chi 4, Ngài phán, “Trước khi ngày lớn và đáng sợ của
Chúa sẽ đến, khi tất cả trái đất sẽ bị đốt cháy như một gốc rạ;
trước ngày đó, Ta sẽ sai Ê-li đến.”
90 Và đó không phải là Giăng, bởi vì Chúa không bao giờ thiêu
hủy trái đất khi Giăng đến. Và nếu anh em để ý, và trong chương
cuối, trong câu cuối cùng, Ngài phán, “Và người…” (xem nào:
người đang nói) “…sẽ làm cho lòng cha trở lại cùng con cái, và
lòng con cái trở lại cùng cha.”
91 Bây giờ theo dõi! Giăng đầu tiên đã đến, Ê-li đầu tiên, ông đã
làm gì? Ông đã đến và mang một Sứ điệp và làm cho những tấm
lòng chính thống già cứng cỏi trở lại với đức tin của hội thánh
non trẻ, con cái. Nhưng khi Ê-li kế tiếp đến, vào kỳ cuối cùng,
người phải trở lại vàmang những—những tấm lòng người cha…
trở lại với lòng con cái, đúng hơn là, trở lại với Đức tin của các
cha ngũ tuần. Thấy sự khác nhau không? Người sẽ không phải
là một trong những người nầy ở đây như vậy chúng ta gọi ngày
nay, người sẽ đi ngay trở lại với Công vụ 2 và bắt đầu ngay từ
đó. Người sẽ rao giảng Phúc âm thuần khiết, chỉ nói những việc
giống như Phi-e-rơ đã làm vào Ngày lễ Ngũ tuần, bởi vì những
gì ông đã nói trong ngày lễ Ngũ tuần được chứng thực qua phần
còn lại của Kinh Thánh. Người sẽ không đi loanh quanh với tổ
chức nào đó, khi Ê-li đến. Ngài sẽ ghét phụ nữ giống như Ê-li
đã ghét, giống y như…hay là những phụ nữ xấu nết, thật giống
như Giăng đã ghét. Người sẽ là một người yêu thích đồng vắng
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giống như họ. Người sẽ không có thời gian rảnh rỗi. Chúng ta
đang trông đợi người đến. Người sẽ đến! Đức Chúa Trời đã phán
người sẽ đến, và người sẽ ở đây!

92 Tôi tin, nếu bất cứ điều gì, Sứ điệpmà chúng ta có ngày nay sẽ
báo hiệu sự đến trọng đại của người. Vâng, thưa quý vị! Người
đang trên đường đến, đã sanh ra rồi. Giống như Ê-li đã có, và
xuất hiện từ đồng vắng, nơi nào đó mà người tự bày tỏ chính
mình. Người sẽ giảng Công vụ 2. Người sẽ mang Đức tin của các
chaNgũ tuần xưanầy trở lại ngay với…đức tin của những con cái
Ngũ tuần nầy, trở lại ngay với Đức tin của tổ phụNgũ tuần. Người
sẽ đi ngay, trở lại Công vụ 2, Công vụ 2:38, suốt từ đầu đến cuối.
Người sẽ mang lại một Phúc âm thuần khiết, chân thật. Người sẽ
không có liên quan gì với Giê-sa-bên và hệ thống của bà. Người
sẽ là đầy tớ của Đức Chúa Trời. Chắc chắn sẽ vậy! Kinh Thánh
nói người sẽ đến. Người sẽ nói tiên tri và phát ra Sứ điệp của
mình đối đầu với những Giê-sa-bên này, hoàn toàn chính xác
như Ê-li đã làm lúc ban đầu với Y-sơ-ra-ên. Họ sẽ ghét người! Họ
sẽ không hợp tác với người. Không, không. Người sẽ đến! Đức
Chúa Trời đã hứa điều đó, và người sẽ dấy lên. Người sẽ—người
sẽ rao giảng cho Hội thánh được Chọn như Nó đã nói người sẽ,
làm lay chuyển những kẻ được Chọn, giũ bỏ xác thịt khỏi nó,
thế—thế gian và những sự khác, làm nó rúng động, sục sôi, đem
Hội thánh lại với nhau, thànhmột dân.

93 Tôi biết anh em nói, “Đó là giáo phái của tôi.” Anh em ơi,
anh em sai rồi! Giăng đã đến như một hệ thống một người để
giới thiệuMột Người: Đức Chúa Jêsus Christ. Còn Ê-li không phải
là một hệ thống, đó sẽ là một con người, Chúa Jêsus đã phán vậy.
Đó sẽ làmột người được xức dầu bằng Đức Thánh Linh. Và người
sẽ không giới thiệu ba hay bốn thần nào, người sẽ giới thiệu một
Đấng: Đức Chúa Jêsus Christ, bởi vì Sứ điệp của người sẽ làm
rúng động dân sự Ngũ tuần trở lại với Đức tin của các tổ phụ
lần nữa.

94 Anh em nên nhớ, anh em ơi, nếu những điều nầy làm cho
khó chịu, tôi cần ở tại bàn thờ. Tôi đang nói với anh em, “CHÚA
PHÁN NHƯ VẬY!” Nếu Đức Chúa Trời không xác chứng tôi đã
nói với anh em Lẽ thật, khắp đất nước, khắp thế giới, thế thì
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hãy nói cho tôi biết lỗi lầm ở đâu. Tôi đang nói với anh em
Lẽ thật! Hãy trở lại với Đức Chúa Trời, nhanh lên! Hãy ra khỏi
những hệ thống nầy, bởi vì Kinh Thánh nói trong Sách Khải
huyền, rằng hệ thống phân cấp Công giáo La-mã là “dâm phụ,”
và nó là “mẹ của những gái điếm.” Đó là gì? Những giáo hội,
những hệ thống.

95 Và giáo hội Giám Lý đã ở đâu, giáo hội Luther, đến từ đâu?
GiámLý, Báp-tít, tất cả những tổ chức khác đến từ đâu?Đức Chúa
Trời đã không bao giờ tổ chức một giáo hội. Giáo hội Công giáo
đã nói họ bắt đầu trở lại ở đó, “Chúa Jêsus đã tổ chức hội thánh.”
Tôi muốn có—tôi muốn có một trang sử, hay trang trong Kinh
Thánh về điều đó. Không hề có một tổ chức nào trong ba trăm lẻ
sáu năm sau cái chết của vị sứ đồ cuối cùng, sau đó họ thành lập
Hội đồng Nicene và thành lập một tổ chức. Và khi Luther xuất
hiện…ông ấy là người vĩ đại của Đức Chúa Trời, nhưng ngay khi
ông ra đi, nhóm người nhỏ đó đi qua và hình thành một tổ chức
khác. Lúc đó Đức Thánh Linh ra khỏi để giáng trên JohnWesley,
ông không hề tổ chức bất cứ điều gì, nhưng sau khi ông ra đi thì
họ đã tổ chức. Sau đó Đức Thánh Linh đến với những người Ngũ
Tuần, và họ ra khỏi Giám Lý. Và điều gì đã xảy ra? Sau đó họ đã
lập thành tổ chức.

96 Nhưng sẽ có một hệ thống một người xuất hiện với quyền
năng và sự xức dầu của Ê-li, để ứng nghiệm lời tiên tri. Ha-lê-lu-
gia! Người sẽ làm rúng động nó. Và, nên nhớ, người đã nói tiên
tri với họ, và đã nói tiên tri, và nói với họ tất cả mọi điều, và Đức
Chúa Trời đã làm việc với người. Nhưng Sứ điệp cuối cùng của
người là tấn công vào Nhà Trắng. Ừ-m. Khi Giăng đến, Sứ điệp
cuối cùng của người tấn công vào Nhà Trắng thời đó. Sứ điệp
cuối cùng của Ê-li, khi người còn bước xuống con đường đó sáng
hôm ấy sau khi ở trong sự Hiện diện của Đức Chúa Trời ngoài
đó, bước xuống đường với mái tóc già nua, cái đầu hói sáng ngời
của người, râu tóc phất phơ, đôi mắt già nua, nhỏ bé ánh lên sự
vinh hiển của Đức Chúa Trời. Cây gậy đó trong tay, và đôi chân
người bước đều hết sức. Người đang làm gì? Bước ngay xuống từ
xứ Sa-ma-ri đi vào sự hiện diện của Nhà Trắng, và nói, “CHÚA
PHÁN NHƯ VẦY!” Không sợ gì cả. Các giáo hội xua đuổi người,
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dân sự xua đuổi người, vì thế bấy giờ người đưa ra sự tấn công
cuối cùng, vào Nhà Trắng.
97 Vậy thì điều gì đã xảy ra sau đó? Hãy lắng nghe! Sau sự tấn
công đó, tiếng của người trở nên im lặng, không ai nghe thấy
người nữa. Đức Chúa Trời đã gọi người ra khỏi hiện trường đó,
phán, “Hỡi Ê-li, ngươi đã tỏ Sứ điệp ra cho cả Y-sơ-ra-ên, họ biết
Nó. Bây giờ hãy đi lên đây trong đồng vắng, hãy đi xa khỏi họ,
phân rẽ chính ngươi bởi vì Ta sẽ làm điều gì đó. Ta sẽ tỏ cho họ
thấy đó là điều gì khi gạt bỏ Sứ điệp của Ta.” Đặt điều gì vào?
Chiến tranh, nạn đói, thiếu ăn.
98 ĐỨC THÁNHLINHĐÃ PHÁNVẬY, “Hãy xem điều gì đang xảy
đến! Hãy xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo! Đã có một nạn đói, sẽ
có một nạn đói!” Ồ, có lẽ không phải vì bánh, mà đói nghe Lời
Chúa và Lẽ thật của Ngài. Tất cả các giáo hội sẽ xã hội hóa và và
tiếp tục đi vào điều đó giống như vậy, giống như họ đã bị nuốt
chửng với nó rồi.
99 Ê-li đã làm gì? Người đã tìm thấy một con suối kín giấu trên
đường lên núi ở đó người đã có được một ít Nước Sự Sống, sự
mặc khải Thiêng liêng từ Đức Chúa Trời khi người ngồi ở trên
đó dưới quyền năng của Đức Chúa Trời. Những sự bày tỏ ở một
khe nước nhỏ bé ẩn giấu, trong khi những người còn lại đang
đói. Và Đức Chúa Trời ban ơn cho đầy tớ Ngài (những con quạ),
đã mang cái gì đó cho người để ăn trong khi người bị cô lập giữa
mọi người. Và họ đã ở dưới đó đang bị chết đói để được một cơn
phục hưng và tất cả đang diễn ra. [Băng trống—Bt.] “Đừng nghe
những buổi nhóm phục hưng của ông ấy nữa ở…Lão già kỳ quặc
ấy ở đâu mà đi khắp nơi nguyền rủa những tổ chức chúng ta?
Bây giờ người ở đâu?” Họ không biết. Người đã tự rút lui về với
Đức Chúa Trời, đi ra ở một chỗ cô quạnh nơi người ta không thể
nghe tiếng người. Lúc đó họ bắt đầu thấy.
100 Khi Đức Chúa Trời gởi đến một Sứ điệp và nói cho dân sự
biết, mà họ không tiếp nhận Nó, thì Ngài rút đầy tớ Ngài ra và
giáng tai ương dịch lệ của Ngài đến: sự đói kém, chết chóc, (nói
về mặt thuộc linh, cũng về thuộc thể). Anh em hãy coi chừng
một tình trạng suy thoái, thưa anh em. Anh em nghĩ mình đã
thấy điều gì đó, anh em cứ chờ đợi một thời gian. Anh em đã
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không thấy gì cả. Anh em nghĩ mình sắp chết vì trông chờ một
cơn phục hưng thuộc linh tốt đẹp, anh em hãy chờ đợi cho đến
saumột thời gian. Anh em cứ chờ đợi, ao ước và khóc lóc để nghe
Lời Đức Chúa Trời. Kinh Thánh đã nói vậy! “Sẽ cómột sự đói kém
lớn trong những ngày sau rốt,” đấng tiên tri đã nói, “và không
chỉ đói khát về bánh và nước mà thôi, mà còn đói khát nghe Lời
Đức Chúa Trời chân thật.” Nhưng tiếng ấy im lặng, ở nơi nào đó
trong đồng vắng, đã ẩn giấu.

101 Ngài đã phong chức cho những chim quạ, làm đầy tớ Ngài.
Ban phước cho những con chim, những đầy tớ Ngài, để giữ tiếng
của—của Ê-li còn sống trong suốt thời gian người—người sống
cách biệt với hội thánh. Những chim quạ mang thịt và bánh đến
mỗi sớm mai, và thịt và bánh vào buổi chiều tối, và người uống
nước từ khe nước nhỏ ấy trong khi những người còn lại của họ ở
dưới đó không có nước và thức ăn thuộc linh.

102 Rồi một ngày nọ, sau khi tội lỗi đã gây thiệt hại, và Đức Chúa
Trời đã khiến dân sự Ngài phải quì gối…Giê-sa-bên đã chiếm lấy
mọi sự, bà ta quét sạch hết điều đó, và bà sẽ làm lại nó! Đó là
KINH THÁNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI PHÁN VẬY, “Bà sẽ làm lại
nó.” Lúc nầy bà ở ngay trên ngai, đằng sau con người bù nhìn
kia; làm cong vẹo nó bất cứ cách nào bàmuốnmà không ai định
ngăn cản bà. Chắc chắn, bây giờ sẽ không có ai ngăn cản bà, bởi
vì họ không thể đi vào giới tôn giáo người ta đã cắt giảm nó—cắt
nó hết tất cả để đưa vào trong chính trị, và họ đã làm điều đó.
Ừ-m, đó chính xác là những gì họ đã làm. Mà, chính trị sẽ là một
cuộc tẩy chay hoàn toàn trở lại với dấu ấn của con thú, chắc chắn
như tôi đang đứng đây, hãy xem, nhưKinh Thánhđãnói.

103 Tôi biết chúng ta đang bắt đầu trễ, tôi sẽ đi nhanh. Tôi phải
có được lời cuối cùng nầy, nếu Chúa cho phép tôi.

104 Hãy xem! Ê-li đã ở lại trên đó cho đến khi Đức Chúa Trời
bảo ông đi. Người không có những buổi nhóm phục hưng. Người
không giảng chống lại điều gì. Người chỉ đứng đấy với một mình
Đức Chúa Trời, trong đồng vắng, bởi vì người là con người của
đồng vắng. Người đã được lớn lên trong đồng vằng. Giăng cũng
được lớn lên trong đồng vắng.
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105 Người đã đi ra trong đồng vắngmộtmình với Đức Chúa Trời,
ra khỏi hội thánh sau khi người ban phát Sứ điệp của mình. Và
hội thánh đã bác bỏ Nó, đã bác bỏ Nó. Và cuối cùng các tổ chức
không muốn làm gì cả, vì vậy người chỉ phải dời đi. Đức Chúa
Trời kêu gọi người ra khỏi cảnh trạng đó, mang người vào đồng
vắng, phán rằng, “Hãy ra khỏi nơi đây, họ sẽ không nghe điều
gì nữa đâu. Hãy đi, rồi Ta sẽ giáng sự phán xét Ta trên chúng.”
Ồ, vâng, người sẽ ở đây một trong những ngày nầy, anh em hãy
chờ xem.

106 Sau đó, sau những ngày của lời tiên tri của người, điều gì đã
xảy ra? Hội thánh suy tàn, con người ghê gớm của Giê-sa-bên, bà
đã tự chiếm lấy hết thảy, gộp tất cả họ lại. Bắt họ ở trong sự điều
khiển của bà, và xâynhững thần tượng cùngmọi thứ khác.

107 Nhưng ngày nọ, Đức Chúa Trời đã gọi người ra lần nữa!
Người đã xuất hiện. Bây giờ hãy nghe kỹ, và đừng nổi giận với
tôi. Tôi đang nói, “CHÚA PHÁN NHƯ VẬY!” Khi người đi ra, Đức
Chúa Trời đã làm gì? Ngài đã sai người đến với một người đàn
bà góa. Bà đã từng có một—một người đàn ông nắm quyền trên
đầu bà, nhưng đã chết hầu cho bà được tự do để bà có thể tin Lời
của nhà tiên tri. Anh em để ý điều đó không? Bà đã cómột người
chồng hướng dẫn bà theo cách nầy và cách kia, trong một trong
những ngôi trường ở dưới đó. Nhưng trong suốt cơn hạn hán
nầy, ông đã bị nuốt chửng, cái chết đã đến với ông. Bà không
bị móc nối vào bất cứ tổ chức nào nữa, vì thế nên bây giờ bà
sẵn sàng nghe Lời của Chúa. Một người đàn bà, có nghĩa là Hội
thánh; một bà góa, mà chồng bà (tổ chức) đã chết, và bà hoàn
toàn nghĩ mình đang sống trơ trọi một mình. Và Đức Chúa Trời
phán, “Hãy đi xuống với bà ấy lúc nầy, bà ta sẽ nghe ngươi, Ta
đã ra lệnh cho bà.”

108 Ồ, chúng ta nghĩ thỉnh thoảng, nhóm nhỏ anh em ở đó rất
trung tín và làmmọi thứ anh em có thể làm được để cómột buổi
nhóm để cố gắng cho mọi người thấy rằng tấm lòng của anh em
là đúng và anh em muốn họ làm đúng, anh em nghĩ mình đang
có một thì giờ khó khăn. Nhưng, nên nhớ, Đức Chúa Trời luôn
để mắt Ngài trên anh em! Anh em yêu Ngài, tôi biết anh em yêu
Ngài, anh em chắc hẳn sẽ không ngồi ở đây, anh em sẽ không dự
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bất cứ thứ gì như vậy. Đức Chúa Trời đã để mắt Ngài trên anh
em. Vâng!

109 Và khi ông đã chết, chồng bà đã chết, tổ chức của bà đã chết,
vì thế bây giờ bà sẵn sàng nghe Lời của nhà tiên tri. Vì thế khi
nhà tiên tri đến cổng và xin bàmột—một chút nước, bà đã đi lấy
nó. Sau đó người nói, “Hãymang cho tamột bữa ăn.”

110 Và bà quay lại đáp, “Tôi chỉ Chúa hằng sốngmà thề, tôi không
có gì ngoài chỉ bấy nhiêu thôi.”

111 Bây giờ, trông giống như ông được sai đến để lấy đi chút ít
ỏi mà bà có, nhưng mà ngược lại. Khi bà muốn dâng những gì
mình có vào sự ủng hộ Lời, Đức Chúa Trời đã nuôi bà. Và nếu
anh emmuốn dâng những gì mình có cho Thánh Linh, những gì
Thánh Linhmà Đức Chúa Trời đã ban cho anh em để ủng hộ Lời,
thì Đức Chúa Trời sẽ giữ cho anh em sống. Ha-lê-lu-gia! Ôi, vinh
hiển thay Đức Chúa Trời! Anh chị em hiểu điều đó không, thưa
hội thánh? Đừng nghĩ rằng tôi đang bối rối, tôi không. Nhưng
những gì anh em có, những gì nhỏ bé anh em tin vào Đức Chúa
Trời, những gì đức tin anh em đã có, hãy đặt nó trên Lời, không
phải trên tổ chức! Hãy đặt nó trong Lời Chúa, Ngài sẽ giữ cho
anh em sống.

112 Bà đã sẵn sàng rồi, bởi vì trước đó bà không thể, bởi vì họ sẽ
không cho phép bà. Nhưng bây giờ bà sẵn sàng. Bà sẽ tiếp nhận
nó chứ? Đức Chúa Trời đã sai tiên tri đến với bà. Bà sẽ nhận Lời
người chứ? Bà sẽ tiếp nhận vị tiên tri nầy chứ? Vâng, bà đã tiếp
nhận. Và người đã bảo bà, nói, “Bây giờ, sự sống nhỏ bémàngươi
đã có, hãy đặt nó ở đây, mang nó lại cho ta trước tiên.” Điều gì đã
xảy ra? Khi những người còn lại của thế gian bị mònmỏi và chết
đói, bà và các con mình và người nhà của bà tất cả đều được ăn
ngon mỗi ngày ba bữa, sự mặc khải Thiêng liêng dựa trên Lời.
Tôi hi vọng các bạn thấy điều đó, thưa các bạn.

113 Điều gì tiếp theo? Người đã ở lại đó cho đến khi nạn đói
chấm dứt, sống với người đàn bà nầy (Hội thánh nầy) mà đã tiếp
nhận người và tin Lời người. Và người cứ giữ bà sống (giữ Hội
thánh sống) bằng Lời của Chúa, bởi vì người nói “CHÚA PHÁN
NHƯ VẬY.”
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114 Bây giờ, chúng ta không có thời gian để nói hết phần còn lại
của câu chuyện, các bạn biết đấy, người đã phải đối đầu với một
Ba-anh như thế nào. Ngài sẽ làm điều đó, một trong những ngày
nầy, anh em đừng lo lắng. Khi người ra từ đồng vắng đó, anh em
xem điều gì xảy ra.
115 Chuyện gì đã xảy ra? Rồi khi Ê-li, tiên tri tốt quý đó, tôi tớ thật
của Đức Chúa Trời, đi đến cuối con đường của mình, Đức Chúa
Trời đã bảo người, ngày nọ, phán, “Hỡi Ê-li, ngươi rao giảng đến
giờ đã khá lâu. Ngươi đã chiến đấu với Giê-sa-bên và tất cả sự sơn
phết cùngmọi thứ của nó đến nỗi ngươi đã chán ngấy nó.” Phán,
“Hãy đi xuống sông Jordan!” Và ở đây ông đi, đi xuống sông Giô-
đanh. Ở đó dòng suối bùn lầy cũ chảy đến từ nơi xa, lạnh lẽo,
nước đóng băng, giống như mọi người phải đối mặt: Giô-đanh,
sự chết.
116 Nhưng khi đầy tớ vĩ đại nầy của Đức Chúa Trời bước xuống
sông Giô-đanh, và con trai người bước bên cạnh, con trai Phúc
âm,…Ồ, vâng, người có con trai của mình, “Cha tôi ôi, cha tôi ôi,
là xe, lính kỵ của Y-sơ-ra-ên.” Khi người và con trai mình bước
đi tay trong tay, xuống sông Giô-đanh, người đang theo dõi cha
mình ra đi sáng hôm ấy.
117 Khi người đi xuống sông Giô-đanh, người đi loanh quanh và
cởi chiếc áo quyền năng ra khỏi vai người, nói, “Hỡi sự chết,
ngươi không thể làm gì ta.” Và người đập sông Giô-đanh, “Hãy
rẽ ra, ta sẽ băng qua sáng nay.” Điều gì đã xảy ra? Nó lùi lại và
khô như đi trên đất khô. Tiên tri thân mến đã làm gì? Người đi
qua sông Giô-đanh, người đã biết có xe ngựa lửa chờ người ở đó
với những con ngựa. Người đang trở về nhà, công việc người đã
hết. Con trai Phúc âm của người sẽ thay thế người.
118 Ngày nọ tôi từ miền Tây trở về nhà. Điều nầy đến với tâm
trí tôi. Tôi bật radio lên (tôi đã phải lái xe ba ngày, hai ngàn bốn
trăm dặm, một mình). Tôi đã bật đài và tôi…nghe các chương
trình tôn giáo ở Del Rio, Texas. Có một người nói chuyện về một
người da màu, già nua. Người đó sắp chết và ông phải đi xuống
sông, ông ta nói, “Những đôi dép bằng vàng mà tôi sẽ mang, để
bước đi trên đường phố bằng vàng.” Người da đen già nua nầy
đã giảng suốt cuộc đời ông và điều duy nhất ông có thể nghĩ đến
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là sự an ủi, mà ông có, là cây đàn ban-jô cũ kỹ của ông treo trên
tường. Ông ngồi xuống trên đống bông và chơi những bài thánh
ca, nghỉ ngơi khỏi chức vụ của mình, với cây đàn ban-jô thân
yêu. Đó là cách ông có, để thư giãn. Ông nói con ngựa cụt đuôi
thân thuộcmà ông thường cỡi sẽ ở dưới đó với xe ngựa. Tôi đang
suy nghĩ về chúng. Ông nói, “Những đôi dép bằng vàngmà tôi sẽ
mang, để bước trên những con đường phố bằng vàng.”

119 Và khi ông hát xong, tôi tắt ra-đi-ô. Và định đi đến đó, cầm tay
lái. “Ồ, đúng vậy. Tôi cũng phải xuống đó. Điều gìmang lại cho tôi
sự an ủi? Tôi tìm thấy sự an ủi củamình ở đâu trong đồng vắng?”
Tôi đã có một khẩu súng nhỏ đã cũ gọi là…Tôi đi săn với nó vào
mùa thu mỗi năm. Đó là khẩu .270, kiểu 721, Remington. Một
người anh em, cho nó cho tôi, cách đây nhiều năm, ở California.
Tôi đã đi săn với nó từ năm nầy qua năm khác. Làm thế nào…nó
thật là một sự an ủi, bởi vì tôi—tôi biết nó là một khẩu súng săn
tốt, và nó là sự an ủi của tôi trong đồng vắng.

120 Lúc đó tôi nghĩ về khải tượng của mình. Khi tôi đến đó và
nhìn thấy tất cảmọi người củamình, tôi nghe điều gì đó đặc biệt,
và ở đâyHoàng tử bé của tôi đến (chúngựa yênngựanhỏ của tôi)
và đặt đầu nó lên vai tôi. Tôi nghĩ, “Đúng, một trong những buổi
sáng nầy tôi cũng sẽ xuống, sông Giô-đanh.” Và khẩu súng .270
cũ kỹ tôi thường…treo trên tường. Tôi đã không lấy nó xuống từ
mùa thu năm ngoái. “Con ngựa nhỏ tôi thường cỡi đó, Đức Chúa
Trời sẽ móc vào xe ngựa cho tôi, vào buổi sáng đó khi tôi xuống
sông.” Nó sẽ đang đứng chỉ để băng qua bên kia sông. Đức Chúa
Trời sẽ sai nó đến, tôi thấy nó một đêm nọ. Nó sẽ được móc vào
cỗ xe của tôi, một trong những buổi sáng nầy. Tôi sẽ đi, leo lên
qua những đámmây.

Xin chúng ta cầu nguyện.

121 Ồ, với quyền năng đó của Đức Chúa Trời tôi sẽ vui hưởng khi
tôi đi dạo trên những đường phố bằng vàng ấy! Đúng thế, khẩu
súng săn cũ đó bây giờ treo trên tường, sẽ không dùng lúc ấy nữa.
Tôi ngạc nhiên, nếu xe ngựa tôi đến, nếu con ngựa nhỏ của tôi
mà tôi đã thấy trong khải tượng sẽ được móc vào cỗ xe của tôi,
sáng hôm ấy, đang đứng dưới sông. Tôi hi vọng là nó. Tôi muốn
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được cất lên. Tôi muốn Hội thánh đi lên cũng giống như thế, tôi
muốnmỗimột anh em cũng được đi như thế.

122 Anh em có muốn biết khi nào anh em sẽ xuống dưới sông
Giô-đanhkhông?Anh emsẽ bỏđi nhữnghệ thống không tin kính
của thế gian nầy và tin nhận Đức Chúa Jêsus Christ làm Đấng
Cứu Rỗi mình không? Nếu các bạn không phải là Cơ-đốc nhân,
mời các bạn giơ tay lên và nói, “Xin cầu nguyện cho tôi, Anh
Branham. Khi tôi đến sông Giô-đanh…”? Xin Chúa ban phước
cho anh. Xin Chúa ban phước cho anh. “Khi tôi xuống sông Giô-
đanh, tôi muốn nhận lấy quyền năng của Đức Thánh Linh ở trên
tôi và đập vào dòng nước băng giá, và bước qua.”

123 Làm sao anh em có thể ngồi nói như vậy, dưới sự xức dầu
Đức Thánh Linh, và biết rằng Đức Thánh Linh cho tôi biết tình
trạng của anh em, mà không giơ tay lên? Điều đó cho thấy đó
là lúc dành cho hành trình trong đồng vắng! Có người nào nữa
không, trước khi chúng ta cầu nguyện? Chỉ có hai cánh tay giơ
lên; ba người, cầu xin Chúa ban phước cho bạn, bạn ơi.

124 ChaThiên Thượng của chúng con! Số ba; điều đó sẽ thật tuyệt
vời, Chúa ơi, nếu họ—họ thật sự ở đó vào ngày hôm ấy. Con cầu
nguyện cho họ sẽ có, Chúa ôi. Họ đã giơ tay lên bởi vì họ tin chắc
rằng những hệ thống thế gian nầy đang hấp hối, và những tiếng
nói của Lời Đức Chúa Trời chẳng bao lâu nữa sẽ là điều khó tìm
thấy, Đức Chúa Trời sẽ cất nó đi khỏi hội thánh. Tiếng kêu khóc,
sự kêu gọi của Cô Dâu chẳng bao lâu nữa sẽ ra đi và hệ thống
Giê-sa-bên sẽ bóp chết nó. Nhưng họ muốn có…sống bằng khe
nước ẩn giấu giống như Ê-li đã được bảo vệ trong suốt thời gian
đói kém. Đức Chúa Trời ôi, xin ban cho họ Đức Thánh Linh bây
giờ, cho tâm hồn họ tràn đầy niềm vui và bình an, và đặt tâm trí
của họ vào Lời của Đức Chúa Trời để họ có thể sống ngay bây giờ
vàmãimãi, về sau. Xin ban ơn cho họ, Cha ôi. Họ là của Cha, qua
Đức Chúa Jêsus Christ Chúa chúng con.

Xin chúng ta cúi đầu:

125 Những người mà đã giơ tay vàmuốn chấp nhận Đấng Christ,
mời anh chị em đứng lên, một lát, trong khi tôi cầu nguyện cách
cá nhân cho các bạn? Chỉ đứng lên tại chỗ.
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126 Ôi Đức Chúa Trời, con đã thất bại ư? Thậm chí ba người đã
giơ tay lên, không có sự tin chắc để đứng dậy trên chânmình nói
chính việc họ đã tin nhận. Đức Chúa Jêsus ôi, con giao phó điều
đó trong tay Ngài. Con đã rao giảng Lời Ngài, và không thỏa hiệp
bất cứ điều nào. Giờ đây con—con rời khỏi nhà đến với họ, Cha
ôi. Ngài làm bất cứ điều gì là thích hợp với cả hội thánh và đầy
tớ Ngài, tất cả là ở trong tay Ngài.

127 Lạy Cha, con cầu nguyện rằng Ngài sẽ cứu những người hư
mất, đổ đầy những tấm lòng đói khát bằng những điều tốt đẹp,
ban Sự Sống Đời Đời cho những ai đang khát khao, xin dấy lên
các tôi tớ của Ngài để công bố Sứ điệp, ban cho sự chữa lành
cho những người ốm đau và đau khổ, xin nhận sự vinh hiển cho
chínhNgài, vì con giao chínhmình với Lời Ngài. Và trong tay con,
và trong lòng con, và trong tâm trí con, xin viết Luật pháp của
Ngài, quaĐức Chúa Jêsus Christ Chúa chúng con. A-men.

Khi tôi đến dòng sông vào cuối đời,

Tôi khôngmuốn hát điều đó.

Và dường như các bạn tôi đều đã qua đời;
Sẽ có Người nào đó đang chờ để chỉ đường tôi,
Tôi sẽ không phải băng qua sông Giô-đanhmột
mình.

128 Anh đã phát thẻ cầu nguyện chưa, Bill? Tôi cảm thấy nặng
nề. Anh đã phát ra thẻ gì ngày hôm nay? B à? Anh cũng phát ra
thẻ chữA chứ, phải không?Được rồi, hãy gọi cho thẻ B trước,một
người đến…Thẻ cầu nguyện B, số một. Chúng tôi sẽ cầu nguyện
cho sự đau yếu của các bạn. B, số một, ai có nó? Thẻ cầu nguyện
B, số một, người nào đó ở phía sau. Mời lên đây, thưa bà. B, số
hai, giơ tay lên. Bà đó? Số ba. B, số ba, mời bạn vui lòng giơ tay
lên, để tôi có thể xem ở đâu. Số ba? Số bốn, B, số bốn. B, số năm.
Xin vui lòng giơ tay lên? B, số năm. Người đàn ông đó? Được rồi,
sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba, mười
bốn, mười lăm. Chà, ở đây, dù sao, thì hãy để tất cả những người
có thẻ B đứng lên. Chỉ…

Điều đó…[Băng trống—Bt.]…đã đi vào tất cả thế giới, mọi
giáo sĩ trên cánhđồng truyền giáo, bất cứnơi nào họ có thể.



TÔN GIÁO GIÊ-SA-BÊN 35

129 Tất cả các thẻ cầu nguyện B đứng lên và thay thế vị trí của
bạn theo số của bạn.

Bây giờ, những người tiếp theo là gì? A? Ai có thẻ cầu nguyện
A, một? A, một, ở đâu? Chắc chắn nó ở đây. A, một? Chúng đã
được phát ra trong hai, hay ba ngày nay, vì thế họ có thể không
ở đây. Tất cả những người có thẻ cầu nguyện A, bây giờ các bạn
xếp hàng ở đây. Đi thẳng qua phía trên dựa vào tường, một cách
cung kính.
130 Tôi muốn nói chuyện với các bạn không có thẻ cầu nguyện,
chỉmột phút trước khi hàng cầu nguyện bắt đầu.
131 Bây giờ, với thẻ cầu nguyện của mình, hãy nắm nó trong tay
để những thanh niên có thể nhận lại thẻ cầu nguyện. Các bạn đã
chờ đợi, các bạn đến từ đầu buổi chiều tối để lấy thẻ cầu nguyện,
và có quyền đi vào hàng. Tôi đã hứa cầu nguyện cho các bạn. Bây
giờ tôi sẽ cố giữ lời hứa củamình, xin Chúa giúp đỡ tôi.
132 Đó là con trai nhỏ của chị à?Một cậu bé rất xinh xắn. Xin vui
lòng tha thứ cho tôi. Người đàn bà nầy ở đây là kiểu người Mỹ
chân chính tốt đẹp. Con trai của chị, bộ đồ rộng thùng thình và
chiếc áo khoác có sọc. Người phụ nữ trẻ có mái tóc dài, mặc váy
đẹp. Chúa ban phước cho chị và gia đình chị, và chồng chị, cùng
những người thân yêu của chị. Đó là những người Hoa Kỳ chân
chính thật sự, với “Cơ-đốc giáo” được viết ở trên đầu trang của
nó. Ướcmong đất nước chúng ta được giống như thế! Xin tha thứ
cho tôi, vì nói điều đó, chị ơi, nhưng tôi chỉ…để người ta có thể
thấy những gì tôi nghĩ trông giống như một Cơ-đốc nhân; không
trang điểm, đánhmóng tay, những thứ ấy, thật sự là quý bà.
133 Xin Chúa ban phước cho anh, Anh Sullivan.
134 Danh Y Đại Tài, mời anh đàn bài đó.

Danh Y Đại Tài giờ nầy ở gần,
Là Chúa Jêsus đầy cảm thông;

135 Anh em tin Ngài không? Các bạn tin rằng Ngài là Danh Y Đại
Tài không? Bây giờ cứ cung kính chỉ một lát. Chúng ta còn một
chút thì giờ, tôi cắt bớt sứ điệpmột chút. dầu vậy, tôi hi vọng anh
em đã hiểu điều đó, có nghĩa là gì. Chỉ tin điều đó bằng cả tấm
lòng. Khi họ sắp hàng hết thảy, người nào đó ở phía sau xếp hàng
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cho những người đó. Được chứ? Nói gì hả? Bây giờ, tất cả những
người có thẻ cầu nguyện đang đứng.

136 Các bạn ở ngoài đó, cũng không có thẻ cầu nguyện chứ? Nếu
các bạn có thẻ cầu nguyện, Đức Chúa Trời sẽ gọi các bạn. Bây giờ,
tất cả các thẻ cầu nguyện trong hàng.

137 Cô gái trẻ đang ngồi phía sau đó, có một chân bị bệnh, đứng
lên đây trên nầy…Cô tin rằng Đức Chúa Trời sẽ làm cho cô khỏe
mạnh chứ? Nếu cô tin, cứ có đức tin và Đức Chúa Trời sẽ ban
điều đó cho cô.

138 Nghĩ người cha đau ốm của cô sẽ được lànhmạnh không? Cô
tin, cô có thể có điều đó.

139 Còn bà đang ở ngoài đó, đang cầu nguyện cho cháu trai bị
tâm thần thì thế nào? Bà nghĩ Đức Chúa Trời sẽ làm cho cậu ấy
khỏe mạnh chứ? Thưa bà, đang ngồi ngoài đó, nếu bà tin điều
đó, bà có được nó.

140 Hết thảy các bạn sẽ tin chứ?

141 Bây giờ tôi muốn…Bao nhiêu anh em của tôi ở đây, là những
thầy giảng Phúc âm, những thầy giảng Phúc âm Trọn vẹn hay
là bất cứ cái gì, tin vào sự chữa lành Thiêng liêng bằng phép lạ
chứ? Hãy giơ tay lên nào. Tôi muốn các anh em đến đây và giúp
tôi cầu nguyện cho những người này, để mọi người thấy rằng
không phải tôi cầu nguyện cho mọi người, anh em cũng có thể
làm được. Hãy đến đây và đứng trên bục giảng với tôi. Hỡi các
anh em, các anh em đồng lao, các anh em sẵn sàng chứ? Hãy lên
đây và đứng ngay dọc theo trên bục. Tốt đấy. Xin cảm ơn, các
anh em. Cảm ơn anh em. Hãy đến ngay phía trước, các anh em,
hãy đến.

142 Nói gì hả? [Một anh em nói, “Chúng ta có thể xếp hàng đôi
ở đây không?”—Bt.] Được, anh có thể. Hãy làm một đường đôi
ngay tại đây, sẽ ổn thôi. Điều đó tốt. Bây giờ, hãy quay lại lối nầy,
thưa anh em. Quay lại theo hướng này, tôi sẽ đưa mọi người đến
ngay đây. Bây giờ một số anh em đứng bên này của tôi, ngay tại
đây, nếu anh emmuốn, hãy đứng xung quanh bên này. Chính là
điều đó.
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143 Bây giờ, với cử tọa, các bạn thấy những con người tốt đẹp
nầy ở đây chứ? Họ là những người sẽ đứng ngay ở đây, và ủng
hộ cho Phúc âm này mà tôi đang rao giảng. Hiểu không? Họ đến
đây vì họ tin vào Điều đó. Bây giờ anh chị em nên hãnh diện về
mục sư của mình mà sẽ tỏ cho thấy chính mình trên bục giảng
nầy ở đây, sự rao giảng gay gắt, mạnh mẽ. Những người nầy là
những người có sựmặc khải, biết rằng…không phải tôi chống lại
những người đó, đôi khi chúng ta bị cuốn vào những hệ thống
khiến chúng ta…Hệ thống chúng là những gì chúng tôi chống lại;
không phải con người, tôi tớ của Đức Chúa Trời.

144 Bây giờ, nếu chúng ta có sự phân biệt dành cho mọi người ở
đây, anh chị em nghĩ tôi sẽ ở đây bao lâu? Tôi có thể suy sụp khi
tôi có khoảng…sau khoảng sáu, năm hay sáu, mười; ít hơn nữa,
có thể một nửa, một phần tư hàng người cầu nguyện, tôi có thể
chết, những người còn lại sẽ không được cầu nguyện cho. Chúng
ta không thể làm điều đó. Và như nó…nhưng các bạn không phải
có điều đó. Các bạn biết sự rắc rối của mình là gì. Các bạn biết
điều mình đã làm, vậy thì hãy xưng nhận tội lỗi của mình. Nếu
bất kỳ ai trong số các bạn có một chút nghi ngờ trong lòng, hãy
lấy nó ra ngay bây giờ và cầu xin Chúa tha thứ cho bạn. Nếu quý
vị nào sống không đúng với Đức Chúa Trời, hãy nói với Đức Chúa
Trời tha thứ cho quý vị. Nếu không, thì quý vị không thích hợp
với Đức Chúa Trời, sẽ không làm cho quý vị tốt chút nào để đi
qua đây. Các bạn chỉ đang phí thì giờ. Điều đó đúng. Nào, đúng
không, thưa các anh em? Đúng thế.

145 Nhìn đây. Ở đây Anh Kidd đứng ở đây. Tôi muốn lái xe lao đi
đến được chỗ anh ấy, cách đây khoảng một hay hai năm trước,
để…Anh ấy sắp chết vì bịnh ung thư, sẽ chết vào ngày ấy. Vợ anh
nói với tôi, nói, “Nhanh lên!” Nói, “Anh ấy sắp chết bây giờ.” Khi
tôi đến đó, Chúa đã chữa lành cho anh. Và anh ấy vẫn đang đứng
đây. Tôi nghĩ anh ấy đã tăng quá nhiều cân và mọi thứ. Một cựu
chiến binh lớn tuổi, lúc đó, anh em biết đấy. Đó là loại người mà
tôi đang nói đến, cách đây nhiều năm, đã giảng dạy; và đặt ngay
vào Lời đó, và người ta cười nhạo anh. Và anh ấy và vợ anh bước
đi trên những con đường rầy và mọi thứ khác, và con đường đi
lên núi, và các mỏ than, và kiệt sức, và bị tống vào tù, và mọi
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thứ khác. Đó là con người đã chiến đấu để được giải, đó là loại
người ấy.
146 Bây giờ, hỡi các anh em, tôi nói với anh em, có lẽ anh em
sẽ không có linh phân biệt. Điều đó không nhất thiết phải có,
đấy, điều—điều đó không cần thiết. Việc trước tiên, anh em là
người của Lời. Anh em tốt hơn nhiều, một thầy giảng tốt hơn tôi
nhiều, bởi vì tôi—tôi không phải là thầy giảng cho lắm. Nhưng
tôi…nhưng anh—anh em được xức dầu, bất cứ người nào được
kêu gọi giảng dạy Phúc âm đều được kêu gọi chữa lành người
đau; mạng lệnh chung là: “Hãy đi khắp thế gian và giảng Tin
Lành cho mọi người. Ai tin và chịu phép báp têm sẽ được cứu.
Những kẻ tin sẽ được những dấu lạ này. Nếu họ đặt tay trên kẻ
đau,” vân vân, “thì kẻ đau sẽ bình phục.” Nếu anh em được kêu
gọi làmmục sư truyền đạo, thì anh em được kêu gọi cầu nguyện
cho người đau.
147 Và lý do tôi làm điều này là vì cử tọa này…rằng họ có thể thấy
rằng họ không phải đợi một người đặc biệt nào đó, Oral Roberts,
Tommy Hicks, Tommy Osborn, chính tôi, người nào đó đến bởi
buổi nhóm chữa lành. Tôi muốn họ thấy rằng anh em là người
của Đức Chúa Trời. Hiểu không? Anh em là người…Thật sự có
quyền đặt tay cầu nguyện trên bất cứ ai trong số họ như—như
tôi hay bất cứ ai khác. Sau cùng, hỡi anh em, hết thảy anh em
đều biết, như—như những mục sư truyền đạo, đó chính là đức
tin của họ nơi Đức Chúa Trời làm công việc ấy. Đúng thế không?
Chúng ta chỉ dâng lời cầu nguyện cho họ.
148 Vậy thì anh emnói, “AnhBranham, Linh củaĐức ThánhLinh
ở với anh chứ?” Chắc chắn vậy. Vâng, thưa quý vị!
149 Vậy thì đối với anh chị em trong cử tọa-…trong hàng người ở
đó, nếu anh chị em tin hết lòng rằng Đức Chúa Trời sẽ chữa lành
anh chị em, hãy giơ tay lên, nói, “Tôi sẽ tin nhận điều đó.”
150 Bây giờ, hãy đến đây, để cho—để cho quý bà nầy đến đây.
Tôi không biết bà, tôi chưa bao giờ nhìn thấy bà. Nếu Đức Thánh
Linh sẽ nói với tôi, để anh em của tôi ở đây, hiện diện ở đây như
thế này, vì vậy tất cả họ đang đứng đây xung quanh tôi. Và không
chỉ vậy, các anh em của tôi ở đây, và Chúa của tôi ở đây. Đó cũng
là Chúa của họ. Bây giờ, nếu Ngài sẽ nói cho tôi biết bà có điều
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gì không ổn, bất kỳ điều gì không ổn với bà, bà sẽ biết điều đó
là sự thật hay không. Tôi muốn họ, tôi muốn cử tọa, tôi muốn
những người bên ngoài đó thấy rằng Đức Thánh Linh ở trên bục
giảng đây ban cho sự phân biệt, nhưng điều đó không chữa lành
cho bất kỳ ai. Song nếu Ngài sẽ bảo cho tôi biết điều gì đó về
bà, mà bà biết tôi không biết điều gì, thật giống như người đàn
bà bên giếng…Không cùng trường hợp đó, nhưng tôi muốn nói
một người đàn ông vàmột người đàn bà gặp nhau lần đầu. Chúa
Jêsus, hầu nhưmột người ở tuổi trung niên, và người đàn bà nầy
có lẽ làmột phụ nữ trẻ, có lẽ giống như bà.

151 Nếu Ngài muốn, có thể nói cho tôi biết bà ở đây vì điều gì, sự
lo phiền của bà, bà tin rằng chắc hẳn phải là Thánh Linh Ngài
sẽ làm điều đó không? Các anh em tin điều đó không? Cùng một
Đức Chúa Jêsus đó đang đứng ở đây không? Cử tọa tin như vậy
không? Anh em trong hàng cầu nguyện tin giống như vậy, và
biết rằng những người nầy…? Tôi sẽ gọi họ lên đây nếu tôi nghĩ
rằng họ không…? Sau khi giảng như thế nầy, và nói những việc
tôi có, rồi gọi những người lên đâymà không xứng đáng sao? Tôi
sẽ không làm điều đó. Tôi sẽ làm tiêu tan chính điềumà tôi đang
chiến đấu cho. Hiểu không? Tôi tin vào họ. Tôi tin họ là người
của Đức Chúa Trời.

152 Bây giờ xem thử Đức Thánh Linh đứng gần không. Chỉ nói
với các bạn, tôi đang cố gắng…Các bạn nói, “Anh đang làm gì thế,
Anh Branham?” Chúa Jêsus đã làm công việc giống như vậy với
người đàn bà, phán, “Hãy cho Ta uống,” Ngài chỉ đang cố gắng
nói chuyện với bàmột phút, tìm thấy nan đề của bà là gì.

153 Bệnh của bà là tình trạng bất an, đó là điều bà đang đau khổ.
Nếuđiều đó đúng, hãy giơ tay lên. Bây giờ, bà ấy chắc chắn không
nhìn thấy nó, phải không, thưa các anh em? Bà ấy không nhìn
thấy, nhưng đó là căn bệnh của bà. Bà ấy đã như vậy một thời
gian dài. Luôn luôn lo lắng trước khi bà đến với chúng, và đại
loại như vậy. Điều đó đúng. Đó là bản chất của bà, chỉ là cách đó,
lo lắng; luôn tưởng tượng có điều gì đó sẽ xảy ra, mà không phải
vậy. Đôi khi ma quỷ nói với chị, “Không có gì cả với Điều đó, chỉ
là ngươi sa sút, người vượt ranh giới.” Tôi không đọc trong tâm
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trí chị, nhưng tôi đang đọc những gì…Tôi đang biết nó đã nói với
chị về điều gì, bởi vì tôi thấy điều gì đã xảy ra qua tâm trí chị.
154 Vậy thì, Chúa Jêsus nhận biết ý tưởng của họ. Đúng thế
không? Ồ, đó là điều đã xảy ra ngay bây giờ. Đúng thế không?
Đây nầy, cho phép tôi nói với chị điều gì đó, mà chị có thể biết.
Chị thật sự đang đứng ở đây vì người nào khác. Đúng thế. Đó là
sự việc, chị thấy đấy, và chị không thể nắm bắt điều đó cho đến
lúc ấy. Bây giờ, nếu Chúa sẽ bày tỏ cho tôi chị đang đứng đây về
điều gì, vì người nào đó, chị sẽ tin tôi là tiên tri của Đức Chúa Trời
chứ? Đó là cho người mẹ của chị. Chị tin Đức Chúa Trời có thể
bảo cho tôi biết bệnh của bà ấy là gì không? Ồ, bà ấy bị bịnh tim,
cao huyết áp, sỏi thận, những biến chứng. Đúng thế, phải không?
Hiểu không? Bây giờ, đó là Đức ThánhLinh, phải không?
155 Bây giờ, có điều gì đó ở trên tôi và trên những anh em nầy.
Hiểu không? Điều gì đó ở đây, Đức Thánh Linh. Bây giờ, các bạn
tin; các bạn, khi chúng tôi đi qua hàng nầy.

Hết thảy chúng ta hãy cúi đầu trong khi chúng tôi cầunguyện
cho những người nầy.
156 Giờ nầy, lạy Cha Thiên Thượng, chúng con sẽ đặt tay trên
những người nầy. Và con đang cầu nguyện cho họ bây giờ. Đây
là những đầy tớ thánh của Ngài đang đứng đây, và chúng con
hết thảy đang đặt tay trên người đau, bởi vì Ngài đã phán bảo
làm điều đó. Chúng con sẽ làm điều đó nhơn Danh Đức Chúa
Jêsus Christ. Xin cho những người nầy không cứ kéo lê qua,
nhưng cho họ đi qua được chữa lành qua Danh Đức Chúa Jêsus
Christ. A-men!
157 Xin Chúa ban phước cho anh chị em. Bây giờ hãy bước lên
thật gần.

Nhân Danh Chúa Jêsus, xin chữa lành…Nhân Danh Chúa
Jêsus, xin chữa lành cho anh con. Nhân danh Chúa Jêsus, xin
chữa lành cho chị con.
158 Bây giờ, chỉ—chỉ một phút! Thấy đó! Anh chị em ơi, tại sao
anh chị em vui mừng khi người đàn bà đó, khi sự phân biệt đã
xảy ra, và khi những người khác đi qua mà không nhận được
gì cả? Nhiều người đi ngang qua, “Ồ, nếu tôi không, có sự phân
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biệt, ồ, thế thì tôi không có nhận được gì.” Điều đó không có gì
quan trọng, Ngài ở đây cũng y hệt. Hiểu không?

159 Khi các bạn đi ngang qua ở đây, đến với đôi tay giơ lên nói,
“CảmơnNgài, Đức Chúa Jêsus ơi. con tin nhậnNgài là Đấng Chữa
Lành con, và con chỉ đi ngay lập tức với nó. Một trong những
người nầy sẽ làmphép báp-têm cho con, con sẽ đi xuống hồ nước
và chịu phépbáp-têm, và đi ra và biết rằng điềuNgài đã hứa rằng
con sẽ nhận lãnh Đức Thánh Linh.”

160 Thấy đó, nó…Sự phân biệt vẫn còn ở đây. Nó vẫn ở đây, giống
như…Đây, nó là gì? Người đàn ông này ở đây? Tôi là người lạ đối
với ông. Phải không, thưa ông? Tôi không biết ông. Có thể…nếu
Đức Chúa Trời bảo cho tôi biết bệnh của ông là gì, ông sẽ tin tôi
là tiên tri của Ngài, đầy tớ của Ngài chứ? Ông sẽ tin hết lòng chứ?
Được rồi, thưa ông. Cảm ơn, thưa ông. Đó là một linh rất tốt, một
điều rất tốt đẹp. Rốt cuộc, ông đang đứng ở đây vì người nào
khác. Đúng thế. “Đó là cháu nội của ông, bị bại liệt, đã té xuống
ngày kia và bị gãy chân,” đó là CHÚA PHÁN NHƯ VẬY! Đúng thế
không?Đúng thế!Hãy đi và tin giờ nầy, và nó sẽ khỏemạnh.

161 Bây giờ, hãy đến tin, chỉ cần mọi người, hãy đến. [Hàng cầu
nguyện kéo dài trong ba phút ba mươi tám giây, nhiều lời của
Anh Branhamkhông thể xác định được—Bt.]…?…

Phước thay mối dây kết thân
Buộc lòng chúng ta trong tình yêu Cơ-đốc;
Sự tương giao kết hiệp tâm trí
Giống như trên miền Thiên thành.

Ở đây trước Ngôi Cha của chúng ta,
Một lòng kêu cầu thiết tha;
Kính sợ, hy vọng, mục đích chúng ta đều là
một,

An ủi và quan tâm đều chung cùng.

162 Chúng ta đang đứng phía trước, những con cái bé mọn tàn
tật, mù lòa, quặt quẹo của Đức Chúa Trời. Những mục sư truyền
đạo của Phúc âm, anh chị em biết chúng ta không có quyền năng
chữa lành. Nhưng Đức Chúa Jêsus Christ Vĩ Đại của chúng ta
đang ban đến những dấu hiệu này, và định tội ma quỷ về những
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gì nó đã trói buộc anh chị em. Chúng ta lên ánma quỷ…?…Chúng
ta lên án sự mù lòa…?…
163 Nhân Danh Đức Chúa Jêsus Christ Con Đức Chúa Trời, chúng
con cầu xin Đức Chúa Trời ban cho họ đức tin để tin rằng lời cầu
nguyện của đức tin đã cứu kẻ đau, và Đức Chúa Trời sẽ khiến họ
sống lại, và họ sẽ khỏe mạnh lại. Xin ban cho điều đó, Đức Chúa
Trời ToànNăng ôi, nhơnDanhĐức Chúa Jêsus Christ.
164 Bây giờ, các anh emhãy bước ra khỏi đó…?…
165 Tất cả những người còn lại đang cầu nguyện bây giờ, trong
khi chúng ta…các mục sư truyền đạo cũng đang cầu nguyện cho
họ, bây giờ. Chúng ta cầu nguyện, đặt tay lên.
166 Cha Thiên Thượng…

Với anh em trong cử tọa ở ngoài đó không ở trong hàng người
xin cầu nguyện, hãy đặt tay lên nhau giờ nầy. Đặt tay anh em
lên nhau.
167 Kính lạy Cha Thiên Thượng, chúng con mang đến cho Ngài
cử tọa nầy khi chúng con kết thúc buổi nhóm và chiến dịch nầy
dưới ngọn cờ cùa Đức Chúa Jêsus Christ, Thầy Tế Lễ Thượng
Phẩm vĩ đại được xức dầu của Đức Chúa Trời, Em-ma-nu-ên,
đang đứng, đã sống lại từ kẻ chết, hằng sống để cầu thay; SựHiện
diện quan trọng của Ngài giờ nầy với chúng con, Quyền năng
thánh khiết trên chúng con khiến cho chúng con thấy những
khải tượng, lời tiên tri, đặt tay trên người đau. Lời không bao giờ
sai trật của Đức Chúa Trời có thể không bao giờ trở lại vô ích với
Ngài. Con quở trách mọi quỷ của bệnh tật, mọi quyền lực tội lỗi,
mọi sự không tin, nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ, xin cho nó
phân tán khỏi dân sự và xin cho họ được khỏemạnh.
168 Xin ban phước cho những anh em mục sư này, Chúa ơi, khi
họ nhóm nhau lại đồng một lòng một ý, và tất cả những tín hữu
bình thường của hội thánh. Ôi Đức Chúa Trời Toàn Năng, với
Middletown lớn nầy, bang Ohio, xin ban đếnmột cơn phục hưng
sau giờ nầy, Chúa ôi, mà sẽ lan tỏa từ phía nầy sang phía kia, xin
cho những xương khô kết lại với nhau, Chúa ôi, và mặc da thịt
cho nó. Và cầu xin quyền năng của Đức Chúa Trời dấy lên một
giáo hội hợp nhất hùng mạnh ở đây trong thành phố này sẽ lan
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tỏa, một hội thánh gương mẫu, trên cả toàn quốc, để mọi người
có thể đến thành phốnày để thấy quyềnnăng củaĐức Chúa Trời.
Xin ban nhậm lời, Chúa ôi. Chữa lành những người đau yếu và
đau khổ, cứu những người bị mất, và nhận lấy vinh hiển cho
chính Ngài.

169 Xin nhậm lời, tất cả những khăn tay và nhữngmảnh vải nhỏ
đang nằm ở đây…Con cầu xin, Chúa ôi, Đức Thánh Linh giáng
trên chúng con, và trong tòa nhà nầy xức dầu cho chúng con,
xin cho mỗi một người họ được khỏe mạnh. Trong Kinh Thánh
có chép rằng khi dân Y-sơ-ra-ên đang trên đường thi hànhnhiệm
vụ, trên đường đếnmiền đất hứa,mà Biển Đỏ đã cản đường.Một
trong các tác giả đã chép, “Đức Chúa Trời nhìn xuống qua Trụ
Lửa đó và Biển Đỏ hoảng sợ và lùi lại, và Y-sơ-ra-ên đi đến đất
hứa đã được hứa.”

170 Và bây giờ, trong Kinh Thánh, có chép rằng, “Trên hếtmọi sự
tôi cầu xin cho anh em được thịnh vượng và được khỏe mạnh.”
Và khi những chiếc khăn tay nầy đến với nhiều người, nơimà Sa-
tan đã đặt Biển Đỏ ở phía trước họ, cầu xin Đức Chúa Trời nhìn
xuống qua Huyết chính Con Ngài, là Đức Chúa Jêsus Christ, và
định tội mọi sự đau ốm với những ai không thể đến được ở đây;
và xin cho đau ốm lìa khỏi và sợ hãi Lời Đức Chúa Trời và lời hứa
của Đức Chúa Trời và sự xức dầu của Đức Chúa Trời, và xin cho
mọi người vượt qua để vàomiền đất hứa tốt đẹp của sức khỏe và
sức lực khỏemạnh. Xin nhậm lời, Chúa ôi. Và chúng con giao phó
mọi điều cho Ngài, nhơn Danh Con yêu dấu Ngài, là Chúa Cứu
Thế Jêsus Christ của chúng con. A-men.

171 Thưa cử tọa, với Ngài là Đấng biết hết thảy chúng ta, với Ngài
đấng đã dấy chúng ta lên vì cơ nghiệp Ngài trên thế gian, trong
hội thánhNgài, cầu xin phước hạnh dồi dào của Đức Chúa Trời ở
trên hết thảy anh chị em cho đến khi chúng ta gặp lại nhau. Theo
như tôi biết, buổi hầu việc kế tiếp của tôi sẽ ở đền tạm, sáng Chúa
Nhật, sáng Chúa Nhật Phục Sinh. Sau đó tôi sẽ đi…qua Illinois từ
nơi đó. Chúc phước cho anh chị em, chăm sóc các giáo hội của
anh chị em, chăm sóc những nhà thờ đẹp đẽ này, giữ tấm lòng
anh chị em với nhau. Hãy sống với Lời Đức Chúa Trời! Hãy sống
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cho Ngài, vì những ngày kinh khủng nằm phía trước anh chị em,
nên nhớ điều đó!
172 Cho đến khi gặp nhau, chúng ta hãy đứng và hát:

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

173 Bây giờ, hãy cung kính, bắt tay với người nào đó phía sau,
phía trước anh chị em, và bên cạnh anh chị em.

Tôi yêu Ngài…

Nào mọi người.

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

174 Bây giờ với tay của bạn tới Chúa, bây giờ hãy hát thật to, mọi
người hát vang lên.

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

175 Bây giờ chúng ta hãy cúi đầu.

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

Cho đến lúc chúng ta gặp nhau tại chân Chúa
Jêsus;

Hãy nhớ rằng, nhiều người trong chúng ta sẽ không bao giờ
gặp lại nhau cho đến lúc đó.

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

Chúa ở cùng anh tận khi ta trùng phùng!
176 Bây giờ hãy ngân nga nó. Mục sư của anh chị em. Anh
Sullivan, cho đến khi chúng ta gặp nhau, người anh em của
tôi. 
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