
ĐỨNG TRONG CHỖ NỨT

 Cảm ơn anh, Anh Neville. Chúng ta hãy cứ đứng giây lát giờ
này, khi chúng ta cúi đầu cầu nguyện. Chúng ta hãy cúi đầu.

Và nếu có nhu cầu đặc biệt nào, xin anh chị em hãy cứ cho biết
bằng cách giơ tay lên. Bây giờ hãy giữ trong lòng những điều đó
màanh chị emcần, và cầuxinCha trênTrời đểNgài sẽ nhậm lời.
2 Kính lạy Cha trên Trời của chúng con, chúng con đang đến
với Cha bây giờ trong Danh Chúa Jêsus. Chúng con đang đến, tin
rằng những điều mà lòng chúng con ao ước được tỏ ra trong lời
cầu nguyện. Và nếu chúng con tin rằng chúng con nhận được
những gì chúng con cầu xin, thì điều đó sẽ được ban cho. Vậy thì
lời hứa ấy rất thực. Tất cả những năm này, chúng con đã thấy
Nó được thử thách, và chúng con biết rằng Nó là thật. Trước hết,
chúng con muốn cảm ơn Cha, vì đã cứu đời sống chúng con và
cho phép chúng con được trở lại ở đây lần nữa, với nhau, nhóm
lại ở đây trong hội chúng của Chúa.
3 Chúng con cảm ơn Cha vì hội thánh và vì mục sư, và vì Lẽ
thật tuyệt vời được xây dựng và đại diện ở đây. Chúng con cảm
ơn Cha vì mỗi người được ở trong sự Hiện diện Thiêng liêng. Và
chúng con cầu xin Cha thương xót chúng con, ngày hôm nay, và
ban cho chúng con sự hiểu biết mà chúng con cần, để chúng con
có thể làm một đầy tớ kết quả hơn cho Cha. Ấy là sự ước ao của
lòng chúng con để hầu việc Cha với sự tôn kính và với với một
tấm lòng chân thật, và để Cha có thể nhận lấy sự tốt nhất từ đời
sống của chúng con. Mỗi ngày, xin cho những bước đi của chúng
con được như vậy để Cha đẹp lòng với những điềumà chúng con
đã làm cho ngày ấy.
4 Giờ đây chúng con cầu nguyện cho tất cả người đau và có
nhu cầu, ngày hôm nay, mà ở trong sự Hiện diện Thiêng liêng ở
đây, và trong sự hiện diện của những đền thánh của Cha khắp
nơi trên thế giới, hầu cho Đức Giê-hô-va vĩ đại sẽ đến trong năng
quyền của Ngài và chữa lành tất cả người đau ốm và bệnh tật.
Xin nhận lấy sự vinh hiển thuộc về Danh vĩ đại của Ngài! Xin
ban ơn chomỗi bí mật trong lòng, sáng nay, về những lời cầu xin
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đó. Chúng con cầu xin, bây giờ, khi Ngài nhìn vào tận mỗi tấm
lòng và thấy họ cần gì khi giơ tay lên, và ban cho họ sự ao ước
của họ. Và ban phước cho chúng con khi chúng con tiến hành
sự thờ phượng Ngài. Và khi chúng con rời tòa nhà sáng nay và
chúng con vềnhà, xin cho chúng con có thể nói nhưnhữngngười
đó đã đến từ Emmaus, “Lòng chúng ta há chẳng nóng nảy trong
chúng ta khiNgài đã phándạy cho chúng ta suốt dọc đường sao?”
Chúng con cầu xin nhơnDanh Chúa Jêsus. A-men.

Mời anh chị em ngồi.
5 Tôi muốn nói rằng thật là tốt, sáng hôm nay, được ở đây lần
nữa trong hội chúng của dân sự, trong sự Hiện diện của Chúa.
Và đã được vài tháng rồi tôi mới trở lại đây. Và Chúa nhật vừa
rồi tôi định đến, nhưng tôi—tôi cho là không phải ý Chúa. Không
hiểu làm sao, thung lũng ở đây rất không tốt cho sức khỏe của
tôi. Ngay khi tôi đến thung lũng, tôi bị dị ứng với không khí ở đây,
và tôi bị chứng phát ban khắp người. Và tôi nghĩ chứng phát ban
đã đi thẳng vào dạ dày, và tôi đau quá nặng, tôi…run lẩy bẩy, và
rùng mình, và ớn lạnh. Và tôi thật sự không thể xuống, mặc dầu
tôi đã đứng dậy và cố hết sức để làm vậy. Và tôi—tôi biết rằng
tôi—tôi đã…Thung lũng rất không tốt cho sức khỏe, và nó không
tốt cho sức khỏe và—và tôi khôngđược cho là sống ở trongnó.
6 Bây giờ chúng tôi muốn tường trình, chúng ta đã có một thì
giờ tuyệt vời trong những buổi nhóm của Chúa, bỏ qua sự khác
biệt giữa các nơi trong đất nước nơi mà Đức Chúa Trời đã kêu
gọi chúng ta vào chức vụ người truyền đạo. Và bây giờ tôi không
trôngmong nói sáng hôm nay về bất cứ điều nào, tuy nhiên Anh
Neville rất muốn tôi nói—nói điều gì đó hiện hữu ở đây với dân
sự. Vì thế tôi…Anh ấy luôn luôn lịch thiệp như thế, như tất cả
chúng ta đều biết Anh Neville. Và chúng ta yêumến Anh Neville.
Bây giờ, không có ngày nào mà tôi không nghĩ về anh và vợ anh
cùng gia đình, và con cái anh, cầu nguyện cho họ. Chúa ban cho
anh ấy sức lực để tiếp tục, thực hiện! Như chúng ta biết, thời
gian của chúng ta đang cạn. Chúng ta thật rất gần-…của ngày
mai, Ánh chiều tà đó của ngày hômnay. Và tôi…
7 Gia đình của chúng tôi đã rời khỏi miền Tây. Hết thảy chúng
tôi đều sống tốt. Và tôi kiếm được mười hai bảng, và đã mất hết
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mười bảng từ khi trở về. Còn Billy Paul kiếm được mười tám
bảng. Và Rebekak và Sarah và Joseph, tất cả cũng kiếm được. Dĩ
nhiên, vợ tôi thì không. Vì vậy—vì vậy tôi không dám nói lên
điều đó ở đây, anh chị em biết đấy, bởi vì tôi phải về nhà saumột
lát. Vì vậy tôi…Nhưng chúng tôi đã cómột—một thì giờ tuyệt vời,
tuyệt vời, và rất dễ chịu. Chúng tôi…

8 Tôi nghĩ, hầu như tệ hại, để trở lại, nhưng có một điều tuyệt
vời, hai điều chính mà chúng ta đã bỏ lỡ, mà không có nơi nào
khác có thể thay thế nó. Một điều, bạn bè của chúng tôi ở đây, và
hội thánh. Cho dù chúng ta đi đâu, chúng ta tìm thấy bạn bè, và
chúng ta rất biết ơn những người bạn của mình. Nhưng có điều
gì đó về những người bạn ấy mà đã gắn bó với anh em bất chấp
mọi khó khăn, mà không có cách nào thay thế những người bạn
ấy. Cho dù có thể là người bạn nào khác đi nữa, cũng không có
cách gì thay thế một người bạn như thế. Anh em thật sự được
siết chặt với họ, anh em là một với họ. Và chúng ta, nhóm lại với
nhau, trông đợi sự Đến của Chúa, khi những ngày cứ trôi qua. Và
thật hầunhưkhó để nghĩ rằng anh emcó thể…Anh emkhông thể
bị phân rẽ.

9 Nó đến với tâm trí tôi một câu Kinh Thánhmà tôi tin là Phao-
lô đã viết, và được nói trong Cô-rinh-tô, rằng, “Không có gì trong
hiện tại, không có gì trong tương lai, và không có quyền lực nào,
cũng không phải sự trần truồng, đói khát, nguy hiểm, hay là tạo
vật hiện tại nào, cũng không phải sự sống, hay là sự chết, có thể
phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đức Chúa Trời đã có
trong Chúa Jêsus Christ.” Thật ngay cả chính sự chết sẽ không
bao giờ phân rẽ chúng ta, bởi vì chúng ta được kết nối với nhau
bằng tấm lòng, trong sự thông công vĩ đại này chung quanh Lời
của Đức Chúa Trời. Và ngay cả chính sự chết sẽ không phân rẽ
chúng ta. Chúng ta sẽ được kết hợp trong sự Vĩnh cửu vĩ đại, cho
suốt mọi thời gian và thời đại.

10 Và rồi con cái…Của một buổi sáng, chúng ta sẽ đi nhà thờ, dĩ
nhiên. Nhưng mọi nơi anh chị em đi, không có một…Nó không
phải là đền tạm nhỏ trên góc phố. Và có điều gì đó về nó, tôi—
tôi không nghe thấy tiếng chuông xưa cũ quen thuộc đó và tôi…
vang lên trên tháp chuông ở đó, của một buổi sáng. Và tôi nghĩ
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nó không vang lên vào lúc đó, vì người ta chưa đặt nó, trên gác
chuông.
11 Và rồi nhóm lại tại đây ở Đường số Tám và Penn, nơi màmột
số người cách đây khoảng ba mươi lăm năm, quì gối với nhau ở
đây trong một đầm lầy cũ, để xây dựng nhà thờ đầu tiên của tôi,
và cách mà Chúa Jêsus đã giải quyết với tôi việc đó thế nào. Và
hôm nay nó đứng như một đền thờ nhỏ ở đây. Và bằng gạch và
vữa hồ, nó đứng như một đền thờ. Nhưng tận trong lòng tôi, nó
làmột đền thờmà tôi sẽ nhớ lâu nhất. Nó làmột…
12 Và những gì tạo nên một nhà thờ không phải là tòa nhà,
mà chính là những con người tụ họp nhau bên trong nó để thờ
phượngĐứcChúaTrời. Chúng ta rất biết ơn vềnhữngđiềunày.
13 Và bây giờ tôi nghĩ, có lẽ hầu như là, thời giờ chúng ta sắp
hết, và—và chúng ta không còn lại nhiều thì giờ, tôi sẽ nói thật
ngắn gọn về một số điều đã xảy ra. Và sau đó tôi sẽ thực hiện
băng ghi âm trong khi tôi ở đây, vì tôi đã hứa với tất cả anh chị
em, đấy, rằng bất cứ một sứ điệp mới nào, sứ điệp ghi âm, sẽ
được giảng ra tại bục giảng này trước tiên. Đây là nơi mà tất cả
những cuốn băng ghi âm được thực hiện, không phải nơi nào
khác. Vậy thì, Anh Jim và những người thực hiện sẽ tiến hành
và bán những cuốn băng trong buổi nhóm, và đại loại như vậy,
nhưng luôn luôn có điều gì đó phát ra từ nơi đây trước tiên. Hiểu
không? Anh chị em kiểm tra lại bất cứ nơi nào, anh chị em sẽ tìm
thấy điều đó. Đó là lời hứa của tôi với anh chị em, và nó sẽ tiếp
tục theo cách ấy chođếnkhi Chúa làĐứcChúaTrời thay đổi nó.
14 Và tôi nghĩ bây giờ rằng những khách hàng mua băng của
chúng ta, trên khắp thế giới, một Sứ điệp đi ra từ nơi đây, Nó sẽ
đi vòng quanh địa cầu. Hiểu không? Những cuốn băng ghi âm,
Nó đi vào rừng rậm và mọi nơi. Và đối với những người ngoại
giáo và vân vân, Nó sẽ được dịch ra bằng nhiều, nhiều ngôn ngữ
khác nhau. Vì vậy tôimuốn, trong khi tôi ở đây, ý Chúa, thực hiện
một số băng ghi âm mới. Và có lẽ, nếu mục sư không có gì thiêu
đốt trong lòng ông tối nay, ồ, thì tôi muốn có thể thực hiện một
cuốn băng tối nay.
15 Và rồi tôi sẽ đi tới Arkansas ngày mai, và, hay đúng hơn là,
thứ Ba, sáng thứ Ba, để tổ chứcmột hội đồng nhỏ với Anh EmCơ-
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đốc Quốc Tế ở đấy. Tôi nghĩ…Hoặc có lẽ tôi quên thông báo điều
đó. Nó là điều gì đó về Anh EmCơ-đốc Dân Tộc. Tôi thật sự không
biết. Tôi xin lỗi. Đó là điều kinh khủng, phải không? [Một anh
em nói, “Hội Anh Em Cơ-đốc.”—Bt.] Cảm ơn, thưa anh. Hội Anh
Em Cơ-đốc. Và tôi cho rằng suốt, từ Chúa nhật bây giờ, cho đến
hết. Nhưng tôi đã giữ ngày hôm nay cho đền tạm, được xuống ở
đây. Và rồi—rồi tôi sẽ đi vào thứ Sáu…Có đúng thế không, thưa
anh, là…Thứ Sáu là khi các—các buổi nhóm bế mạc ở dưới đó.
Và tôi sẽ cố gắng trở về vào tối thứ Bảy, để được ở đây sáng Chúa
nhật, ý Chúa. Tôi sẽ thực hiện cuốn băng khác. Và có lẽ đôi khi,
cùng lúc này, tôi muốn thực hiện một vài cuốn băng trước khi
chúng tôi đi.

16 Và sau đó tôi thật sự vội vã xuống Baton Rouge, Louisiana,
để dự hội đồng ở đó. Và rồi—và rồi trở về. Và rồi tôi cho rằng đi,
bằng bất cứ phương tiện gì, để đếnAnchorage. Hiểu không? Và—
và từ Fairbanks và Anchorage, đến cùng Hội Thương Gia Cơ-đốc
Phúc âm Toàn vẹn, trên những hội ấy. Và sau đó trở về. Và nếu
Chúamuốn, lên Chicago vào tuần cuối cùng tháng Bảy.

17 Và tôi cho là lúc đó, khoảng thời gian ấy, tôi sẽ vội đưa con cái
từ trường trở về Arizona để ở trong…để đem chúng vào trường
ở ngoài đó. Bởi vì, Charlie à, tôi phải ở đây khoảng ngày mười
lăm tháng Tám. Vì thế tôi—tôi muốn trở về vào lúc ấy, nếu Chúa
cho phép, xuống Kentucky. Mọi người đang cười, có lẽ một số
người mới đến sẽ không biết điều đó có nghĩa gì. Và thật sự hầu
như hi vọng điều ấy không có vẻ xấu từ bục giảng, nhưng đó là
khi mùa sóc nâu đến. Vì thế, Mẹ Cox à, tôi phụ thuộc vào điều
đó, anh em biết đấy, vì thế trong hai tuần từ đây đến đó là kỳ
nghỉ của tôi.

18 Bây giờ tôi tin…Tôi đã nhận điều gì đó ở đây mà Billy đã viết
cho tôi, một vài ghi chú ngắn. Và một trong những điều đó nói,
“Ba ơi, Anh Neville muốn biết ba có thể dâng hai đứa trẻ không.”
Đương nhiên rồi, thật tốt. Và, vâng, chúng ta cómột—một buổi lễ
dâng con mà…Chúng ta có thể thực hiện điều đó giờ này. Và thế
thì tôi nghĩ chúng ta hầu như còn bốn mươi lăm phút, hay gần
như thế, để nói ngắn gọn vềmột số điều đã xảy ra.
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19 Bây giờ, nhiều người trong dân sự và các giáo hội, là điềumà
khi tôi…Đây là một đền tạm mở rộng. Nó không bao giờ là một
giáo phái, và Đức Chúa Trời ban ơn để nó sẽ không, không bao
giờ. Bởi vì, chúng tamuốn đây là nơimà chúng ta không—không
có luật pháp gì ngoài tình yêu thương, không có tín điều nào
ngoài Đấng Christ, không có sách giáo khoa chỉ có Kinh Thánh.
Và thế thì, chúng ta không có tư cách thành viên, chúng ta có
sự thông công với nhau, cho tất cả mọi người, tất cả các giáo
phái. Mọi người được chào mừng và chúng ta có—và chúng ta
có sự thông công chung quanh Lời của Đức Chúa Trời, nơi mà
mọi người có thể cảm thấy được chào mừng như có thể được.
Và về nguyên tắc, chúng ta chỉ yêu Chúa Jêsus. Và—và chúng
ta không phải là một—một nhóm học giả ở đây. Chúng ta chỉ là
những người đơn giản cố gắng đọc đúng Kinh Thánh và không
có sựdiễndịchnàovớiNóngoài ranhững gìNó thật sựnói. Chỉ…

20 Tôi tin rằng Đức Chúa Trời sẽ phán xét thế gian ngày nào đó
bằng Kinh Thánh. Bây giờ nếu họ…Ngài sẽ phán xét thế gian. Và
nếu không cómột tiêu chuẩn để phán xét, làm thế nào loài người
sẽ biết điều gì để làm? Hiểu không? Chắc hẳn là Đức Chúa Trời…
Anh em không thể gán sự bất công cho—cho Chúa. Và Chúa phải
có điều gì đó làm tiêu chuẩn của Ngài, để qua đó Ngài đoán xét
dân sự. Cho nên nếu Ngài phán xét nó bởi giáo hội Công giáo La-
mã, thì giáo hội Hy-lạp, Công giáo Chính thống, và nhiều giáo hội
khác, chắc chắn bị hưmất, cùng tất cả phần còn lại trên thế giới.
NếuNgài phán xét nó bởi giáo hội Công giáo Chính thốngHy-lạp,
và không phải bởi giáo hội La-mã, thì những giáo hội khác…Thế
thì giáo hội La-mã và hết thảy những giáo hội còn lại sẽ bị hư
mất. Nếu như Ngài phán xét bằng giáo hội Lutheran, thì những
người Trưởng Lão bị hư mất. Nếu Ngài phán xét nó bằng những
người Trưởng Lão, thì tín đồ Lutheran và Báp-tít bị hưmất. Hiểu
không? Vì thế nếu Ngài phán xét bằng người Ngũ Tuần, thì tất cả
nhữngngười bênngoài nhữngngườiNgũ Tuầnbị hưmất.

21 Nhưng Ngài không phán xét bằng bất cứ giáo hội nào, theo
ý tôi, bởi vì có quá nhiều sự khác biệt và quá nhiều sự lộn xộn.
Nhưng Ngài sẽ phán xét nó, Kinh Thánh nói, “Ngài sẽ đoán xét
thế gian bởi Chúa Jêsus Christ.” Vậy thì, đó là lời Kinh Thánh.
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Bây giờ…Và Kinh Thánh đã chép, rằng, “Ban đầu có Lời, và Lời ở
cùng Đức Chúa Trời, và Lời là Đức Chúa Trời. Và Lời đã trở nên
xác thịt và ở giữa chúng ta.” “Hôm qua, ngày nay, và cho đến đời
đời không hề thay đổi.” Vì thế, Ngài là Lời, và Đây là Đấng Christ
trong hình thức thư tín. Và trong Sách của Apocalypse với Công
giáo, Khải huyền với người Tin Lành, trong chương 22 khi Sách
này được hoàn tất, Chúa Jêsus đã phán, chính Ngài, “Nếu ai bớt
một Lời trong Sách này, hay thêmmột lời vào Nó; giống như vậy,
phần của người đó, sẽ bị cất lấy khỏi Sách của Sự Sống.” Vì thế
tôi…Lý do chúng ta tin điều nầy, và ở lại sống thật chính xác.
Không có gì…Ngài có thể làm những việc Ngài đã không chép ra
ở đây, chúng ta biết điều đó. Nhưng chừng nào chúng ta còn ở lại
với những gì Ngài đã chép, điều đó sẽ tốt.

22 Và bây giờ trong việc dâng con, nhiều người, những người
Giám Lý rảy nước trên chúng. Và—và tôi nghĩ họ cho chúng
dự tiệc thánh đầu tiên trong nhà thờ Công giáo, hay Lutheran,
khoảngmười hai tuổi, và hầu nhưmột—một lễ rửa tội khi chúng
mới sinh ra. Tôi—tôi nghĩ những đứa bé được rảy nước. Và—và
tôi nghĩ điều đó tách người Nazarene ra từ Giám Lý, cách đây
nhiều năm, trong phép báp-tem trẻ em. Tôi nghĩ điều đó đúng,
Anh Brown ạ. Tôi—tôi—tôi tin rằng đó là những gì tách ra giáo
hội Giám Lý và Nazarene, bởi vì người Nazarene không chấp
nhận phép báp tem cho trẻ em. Nhưng với chúng ta, ở tại đền
tạm đây, nếu chúng ta định ở lại với những gì Kinh Thánh dạy,
không có nơi nào trong Kinh Thánh dạy người ta rảy nước trên
bất cứ ai, hãy để mặc đứa bé, ngay cả người lớn cũng không.
Nhưng chúng…Kinh Thánh dạy, chỗ duy nhất trong Kinh Thánh
của chúng ta dành cho trẻ em, “Họ mang những đứa trẻ đến với
Chúa Jêsus, và Ngài…để Ngài có thể đặt tay Ngài trên chúng và
chúc phước cho chúng.” Và Ngài phán, “Hãy để con trẻ đến cùng
Ta, và đừng ngăn cấm chúng nó, vì Nước Thiên đàng thuộc về
những kẻ giống như con trẻ vậy.”

23 Vậy thì, do đó, chúng ta biết rằng những bàn tay tội nghiệp
của chúng ta, mục sư và tôi, hoặc bất cứ mục sư nào khác, đều
thật không xứng đáng để nắm bàn tay của Chúa Jêsus. Và nếu
Ngài ở đây sáng nay, cha mẹ nầy sẽ mang đứa trẻ ấy đến với
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Đấng Christ. Nhưng chúng ta ở đây trong sự đại diện của Ngài,
để chúng ta đại diệnNgài, họmang những đứa trẻ đến với chúng
ta. Và chúng ta dâng chúng lên cho Chúa, bằng cách đặt tay trên
chúng, để tưởng nhớ Lời vĩ đại của Ngài và hành động của Ngài.
Vậy đó là cách chúng ta dâng những con trẻ này.
24 Tôi nghĩ có lẽ bà mẹ nào đó có thể ở đây với con trẻ của
mình mà chưa bao giờ được dâng cho Chúa, mà người ấy có thể
muốn đến theo những người mẹ hoặc người cha nàymà sẽ dâng
con của họ. Chúng ta cứ mang chúng lên đây và dâng chúng cho
Chúa, và cầu nguyện cho chúng, và thưa với Chúa rằng chúng ta
đặt tay trên chúng, và—và một cách thay thế cho Ngài. Và điều
đó thật gần gũi với lời Kinh Thánh như tôi đã tìm thấy cho đến
nay. Bây giờ, anh chị emmở sách giáo khoa ra và thấy điều gì đó
mà một nhóm người nào đó đã nói, nhưng tôi muốn nói những
gì Lời đã phán, anh chị em biết đấy. Vậy thì tôi nghĩ tôi đã làm
cho nó thật, thật rõ ràng đúng với nghĩa của nó là gì.
25 Bây giờ nếu người chơi đàn piano (Anh chơi đàn piano, phải
không?) mời lên đây. Điều đó chẳng là đáng sợ, trong hội thánh
của chính tôi, khi hỏi, “Ai là người chơi piano?” Tôi hầu như phải
gõ cửa từngnhà. Được rồi. Họhát bài hát ngắnnày, hay chơi nó.

Mang chúng vào, mang chúng vào,
Mang những trẻ thơ đến với Chúa Jêsus.

26 Và trong lúc hội chúng hát bài này, chúng ta hãy đứng lên tại
chỗ. Và để những người mẹ và những người cha mà đang mang
con trẻ đến, bây giờ lên đây và đứng. Được rồi.

Mang chúng vào, mang chúng vào,
Mang những trẻ thơ đến với Chúa Jêsus.

Bây giờ, mục sư…Bây giờ chúng ta có một bé—bé trai ở đây
đangngủ. Và thỉnh thoảng chúngnói “a-men”hơi nhỏ, vậy chúng
ta hiểu điều đó, chúng còn bé. Ông tên gì, thưa ông? William
Henry Vincent. Còn bé gái của anh? Christina Maria Vincent.
Thật làmột đứabéđáng yêuđangnằm trên—trên vai cha củanó.
Tôi xin phép được ẵm cháu? Christina, ta không thể thay cho cha
cháuởđây, đấy. Chúng ta hãy…Mời anh emđặt tay lên đứabé.

Chúng ta hãy cúi đầu.
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Kính lạy Cha Thiên thượng của chúng con, chúng con đến
trước Ngôi Ngài, rằng ngày hôm nay, chúng con vượt ra ngoài
giới hạn, đức tin của chúng con đưa chúng con vượt ra ngoài
giới hạn mặt trăng, các ngôi sao, vượt ra ngoài giới hạn của hệ
mặt trời, vào trong sự Hiện Diện của Đấng Toàn Năng. Chúng
conmang đến đứa bé đáng yêu này. Chúng con không biết mình
đang nắm giữ điều gì trong tay, Chúa ôi. Nó có thể trở nên một
đầy tớ vĩ đại cho Ngài, trong những ngày sắp tới. Chúng con tin
rằng điều đó là vậy. Nhưng cha của đứa trẻ đã mang đứa trẻ đến
với chúng con, để chúng con có thể đặt tay trên nó. Mà, chúng
con đã xưng nhận là đầy tớ của Ngài để hành động trong chỗ
Ngài đặt để cho tới lúc Ngài trở lại, rồi Ngài cai quản hết thảy
mọi sự. Cho đến lúc đó, lạy Chúa, chúng con hầu việc Ngài với
sự đúng đắn và chân thật.

Và với bàn tay chúng con đặt trên bé gái này, chúng con chúc
phước cho nó trongDanh Chúa Jêsus Christ. Tin rằngNgài sẽ ban
cho cháumột cuộc sống lâu dài, nếu Chúa Jêsus đến chậm, và xin
cho nó sẽ trở nênmột người hầu việc tuyệt vời cho Ngài. Xin ban
ơn cho gia đình nuôi dưỡng cháu bé. Xin cho nó được giáo dục
trong sự răn bảo của Đức Chúa Trời, và hầu việc Ngài suốt đời.
Xin ban phước cho cha mẹ cháu, và cho họ sống để thấy cháu
bé này trở nên một phụ nữ được xứng đáng được tôn trọng cho
Chúa, bởi vì hành động của họ hôm nay, trong Danh Chúa Jêsus
Christ. A-men.

Xin Chúa ban phước cho cháu.

Xin Chúa ban phước cho ông, thưa ông. Tên nó là…[Một chị
em nói với Anh Branham—Bt.] Đây là Chị Tabet, Teresa. Tôi thật
sự không biết chúng ta sẽ có thể giữ được Teresa, hay không. Tôi
không nghĩ vậy. Nó biết nhiều hơnmột chút.

Ồ, chúng ta hãy cúi đầu.

Lạy Cha Thiên thượng của chúng con, như chúng con đặt
tay lên người chị của bé gái này chỉ để dâng lên cho Cha, cha
mẹ cháu, cũng muốn dâng cháu. Cầu xin ân điển của Đức Chúa
Jêsus Christ yên nghỉ trên cháu bé này, và ban cho cháumột cuộc
sống dài lâu,một đời sống được ơnhầu việc choNgài, nhơnDanh
Chúa Jêsus Christ. A-men.
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Xin Chúa ban phước cho anh chị giờ này, ban phước cho hết
thảy anh chị. Anh chị là cha mẹ may mắn vô cùng, sáng nay, có
được hai cháu bé đáng yêu này.

Tên nó? [Người cha nói, “Joe William Cartwright.”—Bt.] Joe
William Cartwright. Tôi nghĩ, cháu đang ngủ sáng nay. Được rồi.
Bây giờ, nếu anh—anh chị hết thảy…Ồ, chị có thể ẵm nó nếu
chị—nếu chị đúng hơn, mẹ à. Điều đó tốt. Joseph, hãy lên đây.
Được rồi. Và chị có thể ẵmnó nếu chịmuốn.

Lạy Cha Thiên thượng của chúng con, chúng con đem đến
cho Cha, bé Joseph William Cartwright nầy. Người cha đứng,
sáng nay, để dâng lại cho Cha điềumà Cha đã ban cho anh, trong
cuộc đời hầu việc. Lạy Chúa, xin ban ơn cho đứa bé này, và xin
cho nó được sống lâu, khỏe, mạnh, và trở nên người hầu việc vĩ
đại cho Ngài. Xin ban ơn cho cha và mẹ của nó, gia đình nơi nó
sẽ lớn lên. Cầu xin Đấng Christ là Khách vô hình ở mọi lúc. Và
chúng con dâng bé trai này cho Ngài, cho một cuộc đời hầu việc,
nhơn Danh Chúa Jêsus Christ. A-men.

Ban phước cho anh, Anh Steve Cartwright.

Bé gái à? [Người chị nói, “Vâng, thưa anh.”—Bt.] Mẹ? [“Pam
Lewski.”] Sylvia Shippy.

Lạy Cha Thiên thượng của chúng con, chúng con đang đặt
tay trên bé gái này, như người thân yêu đem bé đến đây sáng
nay, đang đứng tại bàn thờ. Nguyện xin ơn phước sẽ đến trên nó,
nếu Chúa Jêsus đặt bàn tay mang dấu đinh của Ngài trên cháu
bé này, xin ơn phước ở lại trên cháu bé. Xin ban phước cho cháu
giờ này, và xin cho bé được sống một cuộc đời hạnh phúc, dài
lâu, và là một đầy tớ cho Ngài. Và xin ban ơn cho gia đình cháu,
cha mẹ cháu, những người thân yêu của cháu. Nhơn Danh Chúa
Jêsus Christ chúng con làmđiềunày, theoKinhThánh. A-men.

Ban phước cho anh…?…Ban phước cho anh…?…

Cô ấy sẽ làmột ca sĩ. Tên là gì? [Người anh emnói, “Roy Allen
Myer.”—Bt.] RoyAllenMyer. Tôi đã nói, cậu ấy sẽ là ca sĩ.

Điều đó nhắc nhở tôi. Tôi hi vọng điều này có vẻ không tệ, ở
hội thánh, nhưng ngày nọ tôi đang nói chuyện với một người da
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đỏ Anh-điêng. Có một cháu bé đứng đó, và tôi đã nói lúc ấy, “Cậu
ấy làmột người dễ thương. Và cậu ấy làmột người tốt.”

Và người thủ lĩnh nhìn tôi, một vài phút. Rồi ông nhìn xuống,
nói, “Nhưng, nó, là con gái.”

Tôi đoán, đó là cách sống ấy cho đến nay.

Cậu bé tên gì…[Người anh em nói, “Roy Allen.”—Bt.] Roy
Allen. Allen là họ của anh? [“Myer.”] Myer. [“Roy Allen Myer.”]
Roy AllenMyer. Nó làmột người xinh đẹp.

Lạy Cha trên Trời của chúng con, khi chúng con đặt tay trên
đứa trẻ này, và trong Kinh Thánh chép người ta đem những đứa
trẻ đến cho Ngài, và Ngài đặt tay Ngài trên chúng và chúc phước
cho chúng. Và đó là hành độngmà chúng con thực hiện để tưởng
nhớ hành động vĩ đại của Ngài trên đất. Xin ban phước cho đứa
bé này, cha mẹ nó. Xin cho gia đình cháu là nơi thường xuyên
cầu nguyện, bình an. Và xin cho bé gái này sống một cuộc đời
hạnh phúc, dài lâu và là người hầu việc của Ngài suốt đời. Và xin
cho gia đình này không bao giờ tan vỡ. Trong miền Vinh hiển,
xin cho mỗi thành viên được nhóm nhau lại chung quanh Ngôi
vĩ đại của Đức Chúa Trời, vào Ngày đó, và đi đến sống đời đời.
Cho đến khi ấy, lạy Chúa, nguyện xin ơn phước Đời đời của Ngài
yên nghỉ trên đứa bé này, mà chúng con chúc phước trong Danh
Chúa Jêsus. A-men!…?…

Đứa bé này…Đó là em gái của nó, Rebekah.

Lạy Cha trênTrời, chúng conđặt tay trên béRebekah và cũng
chúc phước cho bé, nhơn Danh Chúa Jêsus, thật dường như cô
bé sẽ ở trong nước, tới hồ nước. Và con tin, lạy Chúa, rằng ngày
sẽ đến khi cô bé bước vào tuổi, trách nhiệm giải trình, mà cô bé
sẽ đứng, và bước ngay xuống hồ ở đó, và chịu báp-tem để được
tha thứ tội lỗi của mình, trong Danh Chúa Jêsus. Xin nhậm lời,
Cha ôi. Bây giờ xin ban phước cho nó, với emgái nó. Xin cho cháu
được sống lâu, hạnh phúc, và hầu việc Ngài. A-men.

Chúa ban phước cho bé. Chúa ban phước cho chị.

Tên bé nầy? [Người mẹ nói, “Đây là Jacqueline
Grenault.”—Bt.] Bé JacquelineGrenault, bé gái, xinhđẹpkhác.
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Lạy Cha Thiên thượng của chúng con, chúng con đặt tay
trên bé gái này. Để tưởng nhớ đến Chúa Jêsus vĩ đại, Đấng đã
đặt tay Ngài trên những trẻ thơ và chúc phước cho chúng. Và
cầu xin phước lành xuống trên đứa bé, dường như bàn tay của
Chính Ngài đặt trên nó, ngày hôm nay. Nếu Ngài ở đây trên đất
này, trong thân thể vật lý, người mẹ sẽ đem con mình đến cho
Ngài. Nhưng như chúng con, như sự đại diện của Ngài, thế thì,
người mẹ đến với chúng con, Cha ơi. Và chúng con cầu xin để
Cha sẽ ban phước cho đứa bé này, mà chúng con chúc phước.
Trong Danh Chúa Jêsus Christ, xin cho cháu sống một đời sống
lâu dài, hạnh phước trong sự hầu việc Ngài. Xin ban ơn cho gia
đình mà cháu sẽ lớn lên trong đó, xin cho gia đình là một nhà
cầu nguyện thường xuyên, trong Danh Chúa Jêsus. A-men. Chúc
phước cho bé.

Chị có hai cháu phải không? [Người chị ấy nói, “Tôi có hai
cháu gái, tôi chưa dâng…?…”—Bt.] Được rồi. Nào, bé trai này
là…[“James David.”] James David. [“Humes.”] Humes. Tôi nghĩ
tôi biết chị, Chị Humes. Chị là nhà truyền giáo, chị và chồng chị.
Chồng chị có đi với chị, sáng nay không? Ồ, Chúa ban phước cho
Anh Humes. Này, chị chắc chắn có những đứa con xinh đẹp,
tốt quí. Đây là David? Và đây là…[“James David. Đây là Joseph
Benjamin. Khi chúng tôi ở Florida…?…”] Tôi vừa nói với một chị
em từ Florida đến, trong sự học hỏi, sáng nay. Bé trai này, khi nó
là…Họ từ Florida đến, khi họ ở đó, bé trai ấy, chỉ là một chú bé,
nhỏ bé, tí xíu đi vào sân sau, và ngước lên nhìn. Tuyên bố rằng
cậu ấy đã thấy Chúa Jêsus.

Bây giờ, với bé David Humes. Chúng ta đặt tay trên cháu,
dâng cuộc sống nầy để hầu việc Chúa Jêsus Christ. Xin ơn phước
của Ngài tiếp tục tuôn đổ trên gia đình cháu, Chúa ôi. Và làm cho
cha và mẹ cháu, Chúa ôi, được mạnh mẽ và khỏe, để thực hiện
công việcmàNgài đã kêu gọi họ làm như những nhà truyền giáo
trong công trường thuộc linh. Và bây giờ xin cho bé David sống
một cuộc đời lâu dài, hạnh phước để hầu việc Chúa Jêsus Christ.
Chúng con cầu xin điều này, trongDanhChúa Jêsus. A-men.

Và với em trai của nó, Joseph, Ôi Chúa, tuy là một đứa trẻ và
nhìn vào bầu trời và đã thấy hình dạng của Chúa Jêsus. Cầu xin
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ơn phước của Chúa đến trên cậu bé này mà chúng con dâng để
hầu việc Chúa Jêsus Christ, sáng nay. Và nguyện xin Thánh Linh
lớn của Ngài dẫn dắt đứa trẻ này, Chúa ôi. Có lẽ nơi nào đó trong
đời sống, nếu còn có một ngày mai, Ngài…Cậu ấy sẽ tiếp tục với
Phúc âm chúng con rất—rất dũng cảm cố gắng tranh đấu cho
ngày hôm nay. Xin ban phước cho cậu ấy, Cha ôi, mà chúng con
chúc phước, trong Danh Ngài. A-men.

Ban phước cho cháu. Xin Chúa ban phước cho cháu. [Đứa
bé nói, “Dưới cây đó là nơi con đã thấy Chúa Jêsus.”—Bt.] Chúa
Jêsus đang đứng dưới cây đó, điềumà nó…?…

Ồ, tôi nên biết thanh niên đó. [Một anh em nói,
“Stanley.”—Bt.] Vâng, thưa anh. Anh thế nào? Tôi không thể
nghĩ ra tên của cậu ấy, mặc dầu vậy. Danny Eugene Spaulding.
Ồ, tôi hi vọng anh đi theo bước chân của bố, từ khi anh là một
thiếu niên. Thiếu niên này, những người này đến với đền tạm
này ở đây, thường xuyên. Và lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy kể từ
khi cậu ấy còn là…Tôi đoán, lần đầu tiên tôi đã từng thấy cậu ấy.
[Người anh em ấy nói, “Theo như tôi biết.”] Vâng, chính là lần
đầu tiên tôi từng thấy cậu ấy.

Lạy Cha trên Trời, chúng conmang đến cho Cha đứa bé sáng
hômnaymà được đặt vào trong sự chăm sóc của gia đình Cơ-đốc
này dưới sự dạy dỗ củangười cha vàngườimẹCơ-đốc này. Chúng
con biết ơn thấy những con trẻ được sanh ra trong một gia đình
như vậy, Chúa ôi, bởi vì chúng con tin rằng chúng sẽ được nuôi
dạy trong sự khuyên dạy của Đức Chúa Trời. Con đặt tay trên nó,
cùng với mục sư, trong Danh Chúa Jêsus Christ. Xin cho đứa bé
sống và mạnh mẽ và có sức khỏe và là một đầy tớ cho Ngài suốt
cuộc đời của nó. Chúng con cầu xin điều này, trong Danh Chúa
Jêsus Christ. A-men.

Xin Chúa ban phước cho cháu, Stanley. [Chị Spaulding nói
với Anh Branham—Bt.] Đó là qua lời cầu nguyệnmà anh ấy cũng
đến. Điều đó rất tốt.

Nó…Robert Douglas Samples. Cậu bé khác có đôi mắt xanh,
xinh đẹp.
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Lạy Cha trên Trời, chúng con mang đến cho Cha cậu bé có
đôi mắt xanh này sáng hôm nay khi nó đứng trên bàn thờ nơi
mà các linh hồn đã được sanh ra ở trên trong ba mươi năm qua.
Nguyện xin Ngài tiếp nhận nó, sáng nay, Chúa ôi, khi chúng con
đặt tay trên nó và dâng nó cho Vương quốc của Đức Chúa Trời và
để hầu việc và để cómột—một đời sống khỏemạnh vàmạnhmẽ.
TrongDanhChúa Jêsus Christ chúng con làmđiềunày. A-men.

Chúc phước cho cháu, cậu bé.

Chị ấy đưa cho anh…Tôi—tôi không biết, Jimmy, chính anh
đang đứng ở đó. Chao ôi, và họ đã làm trong…Sự phát triển của
gia đìnhnhỏ của anh. Rất tốt. Bây giờ, những gì là của nó…Shawn
Patrick Poole. Ông của cậu bé này và tôi là bạn lâu năm, kể từ
khi còn là những cậu học sinh trong trường. Chúng tôi đã không
lớn hơn nhiều so với lúc này khi chúng tôi gặp lại. Chúng ta hãy
cúi đầu.

Lạy Cha Thiên thượng, có lẽ là khoảng bốn mươi năm trước
đây, đứng ở cổng trường trên đây ở Utica Pike, con đã từng biết
rằng cậu bé đó, chúng con, rụt rè, nhìn nhau, rằng ngày nào đó
con sẽ đặt tay trên cháu nội của anh ấy, dâng nó cho Chúa là
Đức Chúa Trời trên Thiên đàng. Xin tiếp nhận bé Shawn, sáng
nay, Chúa ôi, như một đầy tớ cho Ngài. Cha và mẹ cháu dũng
cảm mang cháu đến, và dâng lại cho Đức Chúa Trời những gì
họ đã được ban cho để chăm sóc. Nguyện họ sống mạnh mẽ và
khỏe mạnh, và xác nhận niềm tin, trong Đấng Christ. Giờ đây
chúng con dâng cho Ngài đứa trẻ này, nhơn Danh Chúa Jêsus
Christ, vì một đời sống hầu việc. Cầu xin cho cháu sống lâu, và
hầu việc Ngài.

Cháu gái này cũng được dâng? Cháu tên gì? Karla.

Tương tự như thế, trên bé Karla, chúng con đặt tay, sáng nay,
và dâng cháu để phục vụ Chúa Jêsus Christ. Chúa ôi, xin ban
phước lành cho nó. Xin cho cháu sống lâu, hạnh phước. Xin cho
cháu là người hầu việc Ngài, suốt đời sống này. Xin nhậm lời,
Chúa ôi. Xin ban phước cho gia đình cháu. Xin cho gia đình cháu
luôn luôn là một nơi của sự cầu nguyện và đức tin. Con dâng
cháu bé đáng yêu này cho Ngài, sáng nay, từ tấm lòng của cha
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và mẹ nó đang đứng trên bàn thờ nhỏ bé này, nhơn Danh Chúa
Jêsus Christ. A-men.

[Người cha nói, “Tên của nó là James Pool.”—Bt.] Một bé trai.
Tên của nó đặt theo tên Jim. [“Vâng.”]

Lạy Cha Thiên thượng của chúng con, người cha những đứa
trẻ này giờ đây giữ trong tay kho báu nhỏ bé cuối cùng mà Ngài
ban cho anh ấy trong hình thểmột đứa con, đặt tên cho nó giống
như cha nó, James. Chúa ôi, xin ban ơn cho cháu sẽ là một người
khôn ngoan như James và trong Kinh Thánh. Con cầu xin Ngài
cho cháu sống lâu, mạnh khỏe, Chúa ôi. Và xin ban cho cháu
được lớn lên, và nếu còn có ngày mai, xin để cho nó mang Lời
của Đức Chúa Trời. Xin nhậm lời, Cha ôi. Để tưởng nhớ về những
gì Jêsus Christ Chúa chúng con đã làmkhi Ngài còn sống trên trái
đất, con đặt tay trên bé James Pool và dâng cháu để hầu việc Đức
Chúa Trời. NhơnDanh Chúa Jêsus Christ. A-men.

Xin ban phước cho cháu, James! Xin ban phước cho
cháu nhỏ!

Một bé trai; hai trong chúng bây giờ. Nói gì hả? Jerry
Dean Allen.

Lạy Chúa là Đức Chúa Trời, trên đầu cậu bé này, Jerry Dean
Allen, cầu xin những ơn phước của Chúa Jêsus Christ yên nghỉ.
Khi chúng con đặt tay trên cháu, khi chúng con dâng cuộc đời
non trẻ này cho Ngài. Xin ban phước lành cho gia đình cháu,
cha mẹ cháu. Và xin ban cho cháu một cuộc sống phước hạnh,
lâu dài để hầu việc Đức Chúa Trời chúng con và Đức Chúa Trời
của cháu, Đấng mà chúng con dâng nó lên bây giờ, nhơn Danh
Chúa Jêsus Christ. A-men.

Chúc phước cho cháu, cháu bé!
27 Bây giờ, tôi nghĩ rằng gần như—gần như làm điều này bây
giờ. Bây giờ chúng ta vừa đúng, mười một giờ. Bây giờ, anh chị
em biết, tôi có thể thật sự tưởng tượng, thấy những bà mẹ kia
đang tiến lên, và những ông bố, với những đứa bé kia, tôi có thể
nghĩ đếnGiô-sép vàMa-ri, trong buổi sáng dâng Chúa Jêsus.
28 Anh Kidd, tôi đã có một cuộc phỏng vấn ngắn với người nào
đó trong văn phòng, nhưng tôi—tôi nghe cảm xúc của anh tuôn
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đổ ra ở đây sáng nay, khi kể về—về một người ở lứa tuổi của
anh. Và tôi cho rằng anh đã kể về cách Chúa đã chữa lành anh
ở ngoài…cử tọa. Và tôi hầu như làm hư chiếc xe của mình, một
buổi sáng, để đến trưởng lão…Ông ấy làmộtmục sư lớn tuổi.
29 Hãy suy nghĩ, con người này, người vợ nhỏ bé của ông ở
đây, đã giảng Phúc âm trước khi tôi chào đời. Giảng Phúc âm
này, ở trên những núi và những thung lũng của Kentucky và
Tennessee, với những người thợ mỏ than, và bị kiệt sức. Và họ
sống không có gì để ăn. Và người vợ thân yêu này ở đây, đi rửa
chén bát, mỗi ngày khoảng hai mươi hay ba mươi xu, để gởi
chồng vào trong cánh đồng rao giảng Phúc âm. Điều đó đủ làm
chomột người xúc động, phải không?
30 Và rồi suy nghĩ, rằng ông đã nằm ở đó, khi chính những bác
sĩ giỏi nhất nói, “Ông ấy sắp chết. Ông bị ung thư tuyến tiền liệt,
khắp cả người. Ông không thể sống lâu hơn một số giờ, và chủ
yếu một hay hai ngày.” Và điều đó xảy ra cách đây hai hay ba
năm, cách đây ba năm. Và ông đây nầy, buổi sáng nay, khỏe
mạnh, sung sức, và dâng sự vinh quang cho Đức Chúa Trời. Thế
thì anh được bao nhiêu tuổi khi anh được chữa lành, Anh Kidd?
Khoảng bao nhiêu tuổi khi Chúa…Anh bao nhiêu tuổi, hiện giờ?
[Một chị nói, “Tám mươi hai.”—Bt.] Tám mươi-…[“Támmươi ba
vào tháng Tám.”] Tốt lắm. Anh ấy khoảng tám mươi tuổi khi
Chúa chữa cho anh ấy lành. Vậy thì Chúa có chăm sóc những
người già chúng ta không? Chắc chắn, Ngài chăm sóc. Vâng,
thưa quí vị!
31 Ngài đã chữa lành cho Áp-ra-ham khi ông đã một trăm tuổi,
và Sa-ra khi bà đã chín mươi. Và họ sinh ra Ích-ma-ên, hay, xin
lỗi, Y-sác. Đúng thế không? Chúng ta rất sung sướng vì điềunày.
32 Bây giờ anh chị em thật tốt, tôi có thể nói chuyện với anh
chị em suốt buổi sáng như thế này. Nhưng chúng ta hãy cứ đọc
một vài Lời quí báu và rồi đi ngay vào sự hầu việc. Bây giờ, tôi
nghĩ, nếu đó là ý Chúa, tôi muốn nói ngắn gọn với anh chị em về
những điều đã xảy ra. Và rồi tối nay, nếu Chúa muốn, tôi muốn
nói vềmột—một đề tài. Tôi muốn ghi âm nó, chủ yếu, để phát ra.
Là…Và nếu anh chị em muốn đến và lắng nghe, thì tốt lắm. Sau
khi mục sư giảng xong sứ điệp của ông, thì tôi sẽ có của tôi…Tôi
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sẽ thực hiện băng ghi âm này. Tôi muốn giảng vềĐèn Đỏ Lóe Lên
Về Sự Đến Của Ngài. Thật một trong những ánh chớp ở ngay trên
chúng ta ngay bây giờ! Và tôi muốn giảng về điều đó tối nay, đèn
đỏ chớp lóe về sự đến của Ngài. Ngài ở đây, ở ngay trong tầm tay
ngay bây giờ. Dấu—dấu hiệu ban xuống, các sự kiện đang nối
tiếp nhau.

33 Dân số ký, chương thứ 16, mời anh chị em lật ra và đọc. Đây
là Lời Đời đời, vì vậy chúng ta hãy đọc một cách tôn kính. Tôi
muốn đọc hai câu trong Dân số ký 16, câu 3 và câu 4, để làm nền
tảng cho những gì tôi muốn nói.

34 Và bây giờ, nếu những cuốn băng ghi âm chưa mở, tôi mong
họ sẽ vặn lên bây giờ. Hoặc là điều chỉnh để phần này ở đây sẽ có
thể được gởi đi. Phần này đang phát ra. Nếu anh em muốn, anh
em có thể điều chỉnh các băng ghi âm trong đó sao cho phần này
ở đây sẽ tách rời với phần còn lại của buổi nhóm không? Anh em
thấy, đây là một—một điều mới. Bây giờ, nếu anh em có thể lắp
băng vào ngay ở đây, hay là làm bất cứ điều gì anh em muốn
làm, ồ, thế thì chúng ta sẽ…Anh chị em có muốn tôi tắt nó chỉ
một giây, rồi quay lui lại không, để nó cho anh chị em biết bắt
đầu ở đâu, hay dù sao chăng nữa anh em có thể bắt đầu ở đó?
Bắt đầu dù sao đi nữa? Được rồi. Điều đó tốt.

35 Bây giờ chúng ta sẽ đọc Dân số ký 16:3 và 4.

Và họ hiệp nhau lại dấy nghịch cùng Môi-se và nghịch
cùng A-rôn, và nói với họ mà rằng: Thôi đủ rồi, hãy xem
cả hội chúng đều là thánh, mỗi người trong họ, và CHÚA
ngự ở giữa họ: Vậy sao các ngươi tự cao trên hội chúng
của CHÚA?

Và khi Môi-se nghe điều đó, bèn sấp mặt xuống đất.

36 Lạy Cha Thiên thượng của chúng con, xin ban ơn cho vài Lời
này. “Và cầu xin sự suy gẫm của lòng chúng con, và bông trái của
môi miệng chúng con, được chấp nhận trước mặt Ngài.” Chúng
con cầu xin trong Danh Chúa Jêsus. A-men.

37 Tôi muốn lấy—lấy đây như là đề tài, cho những gì tôi muốn
nói sáng nay: Đứng Trong Chỗ Nứt.
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38 Về lúc này mà chúng ta đang nói về, hay đang đọc, dĩ nhiên,
tất cả chúng ta đều hiểu đó là khi Đa-than và—và—và Cô-rê đã
quyết định rằng—rằng họ sẽ gây trở ngại với sứ—sứ mệnh mà
Đức Chúa Trời đã ban cho Môi-se, nói, “Ngươi nên để toàn thể
hội chúng làm như vầy như vầy. Tất cả họ đều là thánh.” Và Đức
Chúa Trời đã ra lệnh cho Môi-se dẫn dân sự vào miền đất hứa.
Và họ nói, “Chính ngươi tự mình làm quá nhiều điều. Ngươi, cố
gắng tự làm cho mình là người duy nhất trong đám mà—mà có
quyền nói bất cứ lời nào.”

39 Và điều này khiến Đức Chúa Trời không vui lòng đến nỗi
Ngài phán với Môi-se, “Hãy tách khỏi giữa hội chúng này. Ta—
Ta sẽ thật sự—Ta sẽ thật sự giết chết cả đám này, và khởi sự
một dân mới cho ngươi.” Và Môi-se đã ngã sấp xuống trong sự
Hiện Diện của Đức Chúa Trời và nói Ngài phải vượt qua xác ông.
Hiểu không?

40 Bây giờ, ngày nay, nếu Chúa muốn giết dân sự, và đã có một
lần mà khi đó Đức Chúa Trời đã mệt mỏi vì sự ngu xuẩn với tội
lỗi của chúng ta, chúng ta thường xuyên đi sai trật, ai sẽ là người
đứng ra giống như Môi-se, cho dân sự, ngày hôm nay? Chúng ta
sẽ kiếm ở đâu một người sẽ đứng, hay là có thể chịu đựng, để
Đức Chúa Trời sẽ chấp nhận như Ngài đã chấp nhận Môi-se? Và
cuộc sống riêng củaMôi-se trên đất có ý nghĩa quá nhiều với Đức
Chúa Trời đến nỗi nó làmngưng cơn thạnhnộ của Chúa, và Chúa
không muốn bước qua Môi-se. Đó luôn là một điều khó hiểu với
tôi cho đến khi tôi…Ngày nọ, trong sự mặc khải về Thánh Kinh,
đã đến với tôi ý tưởng này. Đó là, anh em biết không, Môi-se,
trong hành động, về mọi phương diện là người thay thế. Ông là
một hình bóng của Chúa Jêsus Christ.

41 Và khi Đức Chúa Trời định cất sự sống của cả thế giới, và hủy
diệt nó, và tất cả tội nhân, và tuyên án chết, Đấng Christ đã chết
thay cho hết thảy chúng ta. Và Đức Chúa Trời đã không thể bước
qua Đấng Christ, là Con của ChínhNgài. Và rồi Chúa Jêsus đã ban
chính Ngài cách cho không, mà Ngài phải trả theo cách đó lúc ấy
nếu…Môi-se không thể thực hiện điều đó. Môi-se không có huyết
gì khác ngoài huyết loài người, giống như chúng ta. Vì vậy, cho
nên, huyết của ông sẽ không được, nó sẽ không đủ để đáp ứng.
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Nhưng Chúa Jêsus mang Huyết của Chính Đức Chúa Trời, Huyết
sáng tạo củaĐức Chúa Trời, Đức Chúa Trời tha thứngay cho toàn
thể nhân loại lúc đó, khỏi tội, bởi vì tất cả đã được đặt trên Ngài.
Và Ngài đã đi đến đồi Calvary và chịu chết, trước sự Hiện diện
của Đức Chúa Trời, và chịu khổ. Và bị ném vào địa ngục, bởi vì
Ngài đã chịu tội, làm cho tội lỗi của chúng ta chất trên Ngài. Và
tại đó là người mang gánh nặng của—của chúng ta, mang lấy tội
lỗi của chúng ta đến—đến đồi Calvary, và từ đồi Calvary xuống
địa ngục; và Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại vào ngày thứ
ba, để cầu thay cho tội lỗi chúng ta.
42 Và ngày nay Ngài là đấng trung bảo duy nhất giữa Đức Chúa
Trời và con người, và chúng ta được tha thứ và bôi xóa cách
nhưng không. Đức Chúa Trời không biết ngay cả những tội lỗi
chúng ta đã phạm. Tội lỗi của chúng ta được đặt vào trong Biển
Quên Lãng, không bao giờ còn nhớ đến nữa. Tự chúng ta không
thể làm điều đó; chúng ta thì giới hạn. Ngài thì vô hạn. Và sự
giới hạn của chúng ta, chúng ta có thể vẫn nhớ, bởi vì chúng ta
không đủ lớn. NhưngNgài quá vĩ đại đến nỗi Ngài thậm chí quên
chúng ta đã từng phạm tội. Chúng ta là con trai và con gái, trong
Sự Hiện diện của Ngài. Và tất cả mọi điều Ngài đã có, chúng ta
có. Ngài trở nên tội lỗi của tôi, để tôi có thể trở nên sự công nghĩa
của Ngài. Ngài trở thành tội lỗi của bạn, để bạn…Ngài…bạn phải
trở nên sự công nghĩa của Ngài. Vì thế Đức Chúa Trời không thể
thấy tội lỗi trong bạn chừng nào mà bạn xưng nhận tội lỗi trong
Chúa Jêsus Christ.
43 Có người đã nói, cách đây không lâu, nói, “Nếu tôi tin một
điều như thế, tôi phải cố hết sức mình! Tôi sẽ quậy phá. Tôi sẽ
đi đến mọi vũ trường. Tôi sẽ uống quá say, và mọi thứ khác,
bởi vì,…”

“Tại sao?”

“Anh đã được bảo đảm trong Đấng Christ rồi. Còn sợ gì
khác nữa?”
44 Tôi nói, “Điều đó chứng tỏ anh chưa nhận được nó.” Hiểu
không? Nếu tình yêu của Đức Chúa Trời đánh động lòng bạn,
bằng sự mềm mại của Chúa Jêsus Christ, bạn cũng sẽ như vậy
trong tình yêu với Ngài, thế gian sẽ chết, như tội lỗi của bạn. Đó
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là cách bạn biết mình có Thánh Linh. Không phải vì bạn có thể
hét, la lớn, nói, hay nói tiếng lạ, hay bất cứ điều gì. Nhưng khi tội
lỗi trở nên chết, và bạn sống động trong Chúa Jêsus Christ. Ôi,
tình yêu của Đức Chúa Trời, thật phong phú, thật tinh khiết biết
bao! Hiểu không?
45 Bây giờ ở đây Louisville, Kentucky, cách đây không lâu, một
mục sư đã nói chuyện, rằng có một—một phụ nữ trẻ. Cô ấy đã
chờ đợi một thời gian khá lâu để kết hôn, cô ấy đâu chừng hai
lăm, ba mươi tuổi. Và cô là một cô gái Cơ-đốc tốt, vững vàng. Và
có một người đàn ông nào đó ở Louisville mà không tốt; anh ta
không sống đời sống tốt như vậy. Anh đã chạy theo khiêu vũ và
nhà chứa, và đại loại như vậy, nhưng một ngày nọ anh tìm được
sự tha thứ tội lỗi của mình và anh—anh ấy trở nên một Cơ-đốc
nhân chân thật,một Cơ-đốc nhân vững vàng chân chính. Khoảng
một năm sau, anh yêu người phụ nữ này, và phụ nữ trẻ cũng yêu
anh. Và họ cưới nhau.
46 Và sau khi họ sống với nhau khoảng hai năm, người ta nói
rằng người phụ nữ ấy một hôm nói với chồng, cô ấy nói, “Anh
yêu, em nghĩ rằng hầu như khó cho anh, chỉ là một Cơ-đốc nhân
mới,” nói, “em là Cơ-đốc nhân từ khi còn bé.” Nhưng nói, “Vì anh,
một Cơ-đốc nhân non trẻ, phải trải qua tất cả những—những—
nhữngmưu chước và cám dỗ đi theo sau khi anh—anh đã phạm
tội quá lâu.”

Và anh ấy trả lời, “Ồ, điều đó trở nênmột trận chiến.”
47 Côấynói, “Emmuốnanhnhớmột điều, rằngnếukẻ thùđánh
ngã anh nơi nào đó, và anh sa ngã và anh đi vào tội lỗi trở lại,
đừng rời bỏ gia đình. Emmuốn anh cứ ở với gia đình.” Nói, “Anh
sẽ tìm thấy ở gia đìnhmột người vợmà anh đã cưới.” Và nói, “Em
sẽ giúp anh cầu nguyện lại, và qua sự cầu nguyện, và trở lại với
Đức Chúa Trời lần nữa.” Nói, “Em—em—em—em không muốn
anh giữ khoảng cách.” Nói, “Nhìn xem, em lấy anh không phải
dựa trên cơ sở anh là con người như thế nào, nhưng em lấy anh
vì em yêu anh.” Và cô ấy đã nói, “Cho dù anh làm gì đi nữa, em
vẫn yêu anh. Em lấy anh bởi vì em yêu anh.”
48 Và ngày hôm đó người đàn ông đi làm, được nghe lời ấy lặp
lại trong một…nơi mà anh đang làm việc. Anh nói, “Vậy thì, làm
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sao một người có thể làmmột điều gì sai trái chống lại điều như
thế?” Khi một phụ nữ, mà yêu anh quá nhiều đến nỗi, cho dù
anh ta đã làm gì đi nữa, đã muốn trở lại và nhận lấy anh lần
nữa, và cố gắng làm lại điều đó. Hiểu không? Nó cho thấy…Vậy
thì, bạn nhân điều đó lên hàng tỉ lần và rồi bạn biết tình yêu của
Đức Chúa Trời là gì. Hiểu không?

49 Đó là khi một người yêu Chúa Jêsus Christ, các thứ thuộc về
thế gian…Khi bạn nghĩ về những gì Ngài đã làm cho bạn trong
ánh sáng của lời Kinh Thánh, chứ không phải trong ánh sáng của
cảm xúc nào đó, nhưng trong ánh sáng của các sự việc, những
gì nó là, thì có điều gì đó xảy đến trong bạn. Khi sự Sanh ra mới
đến, tội lỗi chết khi nửa đêm. Khi chừng nào mà Ánh Sáng đó
còn ở trong bạn, làm sao bóng tối có thể chiếu vào? Nó không
thể làm điều đó được. Đó là những gì Đức Chúa Trời đã làm với
một người đã đưa chínhmình vào chỗ sứtmẻ, để có thể nhận lấy
lời hứa. Và Môi-se là một—một hình bóng của Tiền hình bóng
này, đó là lý do Môi-se đã đứng trong chỗ rạn nứt để kêu cầu
cho dân sự.

50 Rồi tôi tự hỏi, trong thời đại này, của thời đại Lao-đi-xê phóng
túng, lười biếng, yếu đuối này chúng ta đang sống. Tất cả chúng
ta đều biết, và đã trải qua Các Thời Đại Hội Thánh, mà chúng ta
đang sống trong thời đại cuối cùng, Thời đại Hội thánh Lao-đi-xê.
Và bây giờ chúng ta đang sống trong thời đại lười biếng, phóng
túng, vui sướng, vui chơi, tội lỗi đầy tham dục này, thật là điều
kỳ diệu rằng Đức Chúa Trời không nói ngay, “Hãy quay bước trở
lại, hỡi hội thánh, Ta sẽ hủy diệt ngay hết cả nhóm.” Hiểu không?
Thật làmột thời đại kinh khủngmà chúng ta đang sống trong! Và
Ngài, cũng sẽ làm điều đó vào một ngày trong những ngày này.
Chúng ta biết rằng điều đó đang đến. Sẽ không có sự thay thế
cho điều này, bởi vì Ngài đã, chuẩn bị rồi, Người nào đó đã chết
thay cho những ai muốn trốn thoát. Nhưng Ngài sẽ lấy những ai
đã, hoặc đã tin nhận Đấng Christ và trở nên những tín đồ Đấng
Christ, họ sẽ được thoát khỏi sự thạnh nộ. Bởi vì, thế thì Ngài
không thể làm điều đó; không có cách nào để thực hiện điều đó
trong thời của Môi-se.
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51 Bây giờ trong Sách Khải huyền, khi chúng ta ở vào Thời
đại Hội thánh Lao-đi-xê. Trong Khải huyền, chương thứ 3, Kinh
Thánhnói rằng thời đại này, thời đại Lao-đi-xê, bị “mù.” Nói, “Bởi
vì ngươi ‘giàu có,’ ngươi nói ngươi ‘giàu có,’ và ngươi ‘thêmnhiều
hàng hóa’; những nhà thờ lớn nhất, những conngườimặc đồ đẹp
nhất, những cái nhất có trong bất cứ thời đại nào. Bởi vì ngươi
nói, ‘Ta không cần chi nữa.’ Ngươi không biết rằng mình nghèo
ngặt, khổ sở, khốnkhó, lõa lồ, đuimù,màkhôngbiết điều đó.”

52 Vậy thì nếu một người ở trong tình trạng này, và bạn có thể
nói với anh ta về tình trạng của anh ta, anh ta sẽ cố gắng tự giúp
đỡ mình nếu—nếu tinh thần anh ta tỉnh táo. Nhưng vì anh ta
đang ở trong tình trạng đó và anh em không thể nói với anh ta
điều gì khác, anh ta hoàn toàn không tin mình lõa lồ, người đó
thật sự không tin mình ở trong hình dạng đó, thế thì điều đó chỉ
ra đây rằng anh ta bị mù. Thần của thế gian này đã làmmùmắt
những ai từ chối hầu việc Đấng Christ, và họ…quá mù nên họ
không thấy được dấu hiệu mà chúng ta đang sống, thời đại, thì
giờmà chúng ta đang sống. Và nên nhớ, đã cómộtNgười đã đứng
trong chỗ nứt rồi, mà không ai khác có thể đứng. Bạn phải chấp
nhận điều đó, phương cách giải thoát đó, nếu không bạn phải
chịu số phận bi đát.

53 Vậy thì, bây giờ với chúng ta, để kết thúc những gì tôi muốn
nói. Chúng ta có thể đứng…Bây giờ tôi đang giảng cho chính tôi,
trong điều này. Chúng ta có thể đứng và nhìn thấymột ngườimù,
mù về thuộc thể, và biết anh ta đang bước trên vách đá nhô ra
biển, chúng ta có thể trong trạng thái tâm trí của—của chúng ta,
mà chúng ta có buổi sáng nay, chúng ta có thể đứng và nhìn một
người mù bước đi trên vách đá, mù lòa, mà không cố gắng cảnh
cáo anh ta không? Điều đó sẽ là, ở đó, sẽ là quá độc ác. Chúng
ta quá lãnh đạm thờ ơ trong lòng. Bạn có thể tưởng tượng, một
người quá lãnh đạm đến nỗi người đó có thể hầu như cười, và
thấy một người mù, mà không thể thấy và không tự giúp chính
mình, bước đi thận trọng trên vách đá không? Đó sẽ làmột—một
điều tồi tệ; nếu không làm gì về điều đó.

54 Ồ, với các anh em đồng lao của tôi, trên thế giới, tôi muốn
thú nhận điều này. Tôi—tôi nói điều đómột cách khiêm nhường,
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rằng điều đó gầnnhưnhững gì tôi đang làm, hay định làm. Tôi đã
giảng trong nhiều năm, và tôi—tôi trở nên một ông già và một
nhà giảng đạo kỳ cựu già dặn, và đã có nhiều trận chiến gian
khổ, và có lẽ tôi đã bị đầy sẹo, bị đau đớn hết thảy bên trong, từ
những trận chiến. Bởi vì, số phận của tôi, mà Chúa đã ban cho
tôi, không phải là trở về để hôn những đứa con bé bỏng, và—và
để làm lễ cưới những người trẻ tuổi, và chôn người già. Nhưng
chính là để nắm giữ Gươm hai lưỡi ở trận tiền, chống lại những
mưu chước của—của ngoại giáo và khoa nghiên cứu ma quỷ,
và—và các quyền lực của sự tối tăm, và chiến đấu cho Lời của
Đức Chúa Trời cho đến khi tôi thấy kẻ thù bị đánh bại. Tôi đã bị
đau đớn như xé ra, nhiều lần.

55 Thế thì khi tôi đến với Sứ điệp trong thời đại này, và nói với
hội thánh những điều tôi định nói. Và cách đây nhiều năm tôi đã
tiên đoán, khi Đức Thánh Linh kêu gọi tôi với công tác này. Và
không có một người nào sống trên đất ngày hôm nay, mà có thể
nói rằng Chúa từng để tôi nói với bạn bất cứ điều gì nhơn Danh
Ngài, ngoài những gì ứngnghiệm thật chính xác nhưđãnói.

56 Theo như cách mà Ngài đã sai tôi đi trước tiên, và sự ban
cho thứ nhất, và sự ban cho thứ nhì, và những điều đã được nói
hoặc đã được làm, trên thế giới, và thật vậy hàng triệu người đã
đến với Đấng Christ. Và hàng vạn nhà truyền giảng được hà hơi,
đã bắt đầu một sự phục hưng lan tràn toàn bộ trái đất ngày nay.
Và sự hiện hữu mà những người Ngũ tuần là người tiếp nhận
Sứ điệp của tôi, họ là những người mà đã tiến bộ. Giáo hội Ngũ
Tuần cho thấy nhiều chuyển biến trong nhóm nhỏ của những
người Ngũ Tuần hơn tất cả những giáo hội còn lại với nhau. Đó
là theo số liệu thống kê. Tại sao? Bởi vì họ nhận lãnh Lẽ thật và
nhận lãnh sự phục hưng.

57 Và bây giờ, sau khi thời gian tuyệt vời đến của sự chữa lành
người đau, đuổi quỉ, và khiến người chết sống lại; mà hết thảy
chúng ta là những làm chứng, và nhiều bác sĩ và những con
người vĩ đại trên đất cũng vậy. Và sự hiện ra của Chúa Jêsus
ở giữa chúng ta, trong dấu hiệu ở đó như anh chị em thấy, tôi
đoán trên bức tường, ở bất cứ nơi đâu, về Thiên sứ của Chúa. Và
các nhà khoa học đã giữ bản quyền nó như thế nào, và nó là—
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nó là một sự kiện đã được biết đến, trên khắp thế giới. Và thấy
chính những việc mà Ngài đã làm, ứng nghiệm, mọi lúc. Thế thì,
nếu Trụ Lửa mà đã đi với dân Y-sơ-ra-ên qua đồng vắng, trong
thời Môi-se, mà chúng ta…hay bấy giờ Môi-se được gọi là, “Đầy
tớ của Chúa,” và ông đã đi theo Trụ Lửa ban đêm, và Đám Mây
ban ngày.

58 Và khi Đức Chúa Jêsus còn sống trên đất, Ngài đã phán Ngài
là Đức Chúa Trời đó. Ngài phán, “Trước khi chưa có Áp-ra-ham,
TA HẰNG HỮU.” Và “TA HẰNG HỮU” là Trụ Lửa trong bụi gai
đang cháy, mà đã phán với Môi-se trong thời—thời đã qua. Tôi
nghĩ điều đó chính xác, Anh Vayle à. Rồi Ngài phán, “Ta đến từ
Đức Chúa Trời và Ta đi về cùng Đức Chúa Trời.” Và khi Ngài bị
khổ hình, chết, và sống lại, rồi lên nơi Cao, và đặt thân thể Ngài
trên bàn thờ vĩ đại của Đức Chúa Trời Đời đời, để ở đó được dâng
lênhànhđộng thế chỗ của chúng ta, để biết rằngNgài đã trả xong
nợ tội lỗi của chúng ta. Và ở đó Ngài đã trở lại thế gian lần nữa,
trong hình thức củamột Trụ Lửa lớn.

59 Thánh Phao-lô, trên con đường đi của mình, trước khi ông
được gọi là Thánh Phao-lô, ông được gọi là Sau-lơ ở thành Tạt-
sơ. Và trên đường đến thành Đa-mách, để bắt giữ một số người
làm cho ồn ào rất nhiều, và la hét, và giảng Phúc âm mà trái
ngược với sự dạy dỗ truyền thống của những giáo hội của họ.
Trên đường ông đi xuống, ngày nọ, khoảng thì giờ này ban ngày,
ông đã bị Ánh sáng lớn đánh ngã. Và Ánh sáng lớn này, với một
người Do thái như ông biết đó là Trụ Lửa đã dẫn dắt dân Y-sơ-ra-
ên, và ở đâyNó lại ở trước ông, ông đã kêu lên, “Lạy Chúa!”

60 Bây giờnếu anh emđểý trong cảhai bảndịch củaKing James
và bản Chuẩn của mình, và tất cả những bản khác, nó là chữ C-
h-ú-a viết hoa. Và bất cứ ai biết Kinh Thánh, cũng biết rằng chữ
C-h-ú-a viết hoa đó, có nghĩa là Elohim, Đấng đầy đủ mọi sự đã
tạo nên trời và đất, trong Sáng Thế ký 1:1. Đấy, viết hoa, “Chúa!”
Lúc ấy Phao-lô không bị ảo giác đánh lừa, ông sẽ không gọi điều
gì đó mà ông không biết rõ, vì ông đã được đào tạo về lời Kinh
Thánh. Đến dưới Ga-ma-li-ên, giáo sư vĩ đại thời đó, và ông sẽ
không gọi đó là, “Chúa,” nếu ông không biết chắc Đó là Đức Giê-
hô-va. Ông đã nói, “Lạy Chúa, Ngài là Ai?”
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61 Hãy nghe Tiếng phán lại, “Ta là Jêsus,” hôm qua, ngày nay,
cho đến đời đời không hề thay đổi.
62 Vì vậy tôi nghĩ, giữa tất cả điều đó, trước khi đi xa hơn, cả
ở đây và khắp thế giới, những người sẽ lắng nghe, và đang lắng
nghe hiện giờ, sẽ biết rằng điều đó được chứng minh bằng mỗi
hành động là Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến
đời đời không hề thay đổi. Đã làm cùng những việc Ngài đã làm,
chữa lành người đau, biết được những ý tưởng trong tâm trí, vì
Nó đã cho thấy những sự việc mà sẽ ứng nghiệm, và mỗi lần
một cách hoàn toàn qua những năm này. Tôi đã năm mươi bốn
tuổi, và đã thấy những khải tượng từ khi tôi khoảng mười tám
tháng tuổi, và, không phải chỉ một lần, nhưng mỗi lần đều là sự
thật. Hiểu không? Vậy thì, đó phải là Đức Chúa Trời. Và thế thì
tôi nghĩ rằng, “Tại sao người ta quá mù đến nỗi họ không thấy
được điều đó?”
63 Và tôi liên tục nói với anh chị em về những phụ nữ để tóc
ngắn của—của chúng ta, và cácmục sư đã tráchmắng tôi về việc
ấy; và về họmặc những quần áo vô đạo đức, về những quần đùi,
và—và phô bày ra như thế, và—và tiếp tục theo đường lối tội ác;
và về cáchmà đàn ông chúng ta họ làm, hút thuốc, và uống rượu
xã giao, và—vàmọi thứ; và rồi tự xưng họ là những Cơ-đốc nhân,
và dự Tiệc thánh ở bàn tiệc vì họ thuộc vềmột tổ chức. Ô, nó thật
đơn giản, họ nghĩ tôi đã báng bổ Đức Chúa Trời. Và những người
phụ nữ có tốt hơn không? Họ càng ngày càng tệ hơn, trên khắp
đất nước.
64 Thế thì tôi, là một người rất dễ bực dọc, (tôi nói điều này
một cách bình thản), có lẽ tôi là thuộc loại người dễ bấn loạn, và
tôi đã biết mình không đầy đủ, ngay từ đầu, cho công việc; như
nhiều người đã phànnàn,mà đã làmđiều đó. Thật là khó. Nhưng
tôi—tôi nghĩ, “Chúa ôi, tại sao Ngài không kêu gọi một người nào
đó có thể thực hiện điều đó? Và con—con rất tiếc, nhưng con—
con đã thất bại. Thậm chí người ta sẽ không lắng nghe con nói.
Và những gì con đã làm đều thất bại, ở bất cứ đâu, vì họ không
muốn nghe.”
65 Mẹ tôi, vừa mới về miền Vinh hiển, cách đây khoảng—
khoảng hơn một năm. Mẹ tôi, cha của bà là một—một thợ săn.
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Và tôi nghĩ tôi có tất cả điều đó từ ông, trong chỗ đứng đó, bởi
vì tôi—tôi—tôi yêu rừng. Và tôi nghĩ, “Nếu những người này tự
xưng họ là Cơ-đốc nhân, nếu họ không muốn lắng nghe Sứ điệp
mà tôi giảng, thì hãy để mặc họ. Tôi sẽ ngưng ngay điều đó, với
nhau, và tôi sẽ lênnúi. Và tôi biết cómột người bạnđếnnơimà…”
Nhiều người trong các bạn, ở đây, nhớ tôi đã tiên đoán thời gian,
khoảng sáu tháng trước khi điều đó xảy ra, cáchmà tôi đã đi đến
một nơi như thế nào, ngay từ bục giảng này ở đây, và sẽ cómột—
một con thú giống như là con nai có những sừng nhọn, và cách
nó dài bốn mươi hai in-sơ như thế nào, và có một con gấu xám
đầu bạc dài bảy fút như thế nào. Anh chị em đã có những cuốn
băng nói về điều đó và mọi thứ. Tôi đoán rằng tất cả anh chị em,
đều nhớ lúc đó. [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Ồ, nó đang nằm
trongphòng tôi ở đóbây giờ, để—để cho thấy rằngđó là sự thật.

66 Bây giờ ngay trên những điều như thế, bởi vì nó xảy ra ngay
trước khi mẹ tôi ra đi, và Ngài đang muốn làm tôi nguôi ngoai vì
cú sốc lớn đó,màNgài biết Ngài đã cất bà đi.

67 Lúc ấy, tôi gặp một người là Cơ-đốc nhân, và anh ta có một
vùng quê rộng lớn ngay dưới Alaska. Và tôi quyết định, rằng tôi
rời nơi đây và đi đến miền Tây, rằng tôi sẽ mang vợ tôi và hầu
như sắp đặt để nàng đến đó; tôi đưa nàng đến đó, và tôi trở nên
người dẫn đường. Và rồi nếu Chúamuốn tôi làm điều gì đó, tôi sẽ
để tóc dài ra và—và tôi—tôi sẽ…sẽ để râu dài ra. Và—và tôi—tôi
trở lại đó và làm một người dẫn đường. Chỉ có khoảng hai hay
ba người da đỏ Anh-điêng sống ở vùng đó. Tôi—tôi chỉ là một—
một người dẫn đường và tôi sẽ giúp Bud. Và nếu Chúa muốn tôi
làm điều gì, thì tôi sẽ—tôi sẽ thưa, “Tốt lắm, thưa Chúa.” Ngài đã
cho tôi một khải tượng. Tôi sẽ tỏ ra.

68 Tôi nói với nhiều người…Tôi không bao giờ tự đánh giámình,
ai cũng biết điều này, nhưng người ta đã nói, “Anh Branham,
Chúa đã kêu gọi anh làm tiên tri của Ngài.” Ồ, tôi—tôi không bao
giờ tự đánh giá mình như thế, nhưng tôi bắt đầu dùng thời gian
để tôi sẵn sàng để làm điều đó, suy nghĩ, “Ồ, có lẽ là vậy. Nếu là
vậy, mình sẽ trở lại sống trong đồng vắng. Và nếu mình trở lại
sống trong đồng vắng, thế thìmình sẽ—mình sẽ—mình sẽ là tiên
tri của Ngài, đấy, và rồi nếu Ngài muốn sai mình đến nơi nào đó.
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Và trong lúc Ngài chưa dùng mình, thế thì mình sẽ chắc chắn
đi câu một ít cá và—và làm một số điều gì đó.” Dĩ nhiên, đó là
một loại thái độ ích kỷ, đấy, bởi vì tôi muốn làm thế. Vậy thì, nó
không hoàn toàn đúng là việc để làm. Và bây giờ tôi phải quyết
định làm điều đó.

69 Vàbây giờ, ngay trước khiBảyThời ĐạiHội Thánhđược giảng
ra, vì người ta đã bị lôi cuốn ở đó…Ngày nay, có nhiều người, mà
đã ở đây trong suốt thời gian đó, và biết rằng Chúa đã ban phước
cho điều đó như thế nào, trên bức tường phía sau đó, Nó đã phản
ánh điều đó. Đúng với…Bao nhiêu người ở đây hiện giờ, đã ở đó
lúc ấy khi Ngài—Ngài đến? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Đó là
điều đã xảy ra.

70 Rồi tôi nhớ về một Anh Jackson lúc đó. Anh thường ở với
chúng tôi. Anh Junior Jackson, một người Giám Lý là mục sư
Giám Lý. Vâng, ở đây anh đang ngồi ở đây bây giờ. Lúc ấy, anh
đến với tôi với một giấc mơ, và rồi một số anh em khác nữa đến
với giấc mơ tương tự. Vậy thì, Chúa thật tốt lành với tôi, và tôi
không bao giờ, để anh chị em ghi âm sáng nay, tôi đã từng nói với
anh chị em một sự thông giải sai về một giấc mơ không? Không,
thưa quí vị. Bởi vì, rằng Chúa…Tôi sẽ không nói điều đó cho tới
khi tôi biết nó lại xảy ra và biết những gì Ngài nói về việc đó, rồi
tôi nói lại với anh chị em. Và lúc đó anh ấy nói tôi—tôi đã có một
buổi nhóm ở nhà thờ của anh ấy, và anh ấy, không biết làm sao
hay điều gì khác, mà anh ấy thật bối rối tối hôm ấy, và anh đã
chạy ra khỏi nhà thờ và đi quanh quẩn đến đường khác và gặp
tôi trong xe hơi, và nhiều người đi ngang qua. Nói, “Tôi có điều
muốn nói với anh.”

71 Và anh đã kể với tôi rằng anh đã mơ thấy một giấc mơ, mà
nó xảy ra một nơi nào đó ở trên đây, giống như ở Indiana, rằng
đó là một ngọn đồi rộng lớn, đầy cỏ, và nước đã cuốn trôi tất cả
đất cát khỏi đỉnh đồi, và nó trở thànhmột tảng đá nhưmột—một
đỉnh núi trọc ở trên—ở trên núi. Và rồi trong tảng đá này có một
Bản Viết là lạ. Và nói tôi đang đứng ở đó với tất cả các anh em
chung quanh nhà thờ ở đây, thông giải Bản Viết này. Và sau khi
tôi có sự thông giải hết thảy Nó, thì…không biết vì sao hay điều
gì khác, nếu tôi hiểu ý nghĩa giấc mơ đúng, tôi cầm một cái xà
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beng, hay—hay là vài loại thanh chắn góc hay cái gì đó, không
phải là một thanh chắn góc, tôi muốn nói một—một cái cạy nắp
hộp hay cái gì đó, và cứ cắt ngang đỉnh núi và nhấc nó lên. Và
bên trong nó là đá trắng, giống như loại đá granit hay—hay là
một cái gì trên phía đó, đá trắng nào đó không được viết ở trên.
Và tôi đã nói với các anh em, “Ở lại đây và nhìn điều Này.” Và tôi,
trong lúc mọi người đang nhìn, tôi thoát ra giữa họ và bắt đầu
đi về phía Tây. Và Anh Jackson nói rằng anh ấy thấy tôi đang đi
trên một ngọn đồi, và rồi trên một ngọn đồi khác, càng lúc càng
nhỏ hơn, về phía Tây. Anh chị emnhớ điều đó.

72 Ồ, sự thông giải về điều đó, dĩ nhiên, được nói ra ở nhà thờ
đây trước khi nó ứng nghiệm, mà bây giờ là—là lúc, mà tôi tin,
rằng sựmặc khải đầy đủ qua các thời đại Luther,Wesley, và John
Smith, Alexander Campbell, và những người khác đã giảng về
Kinh Thánh, và rồi chúng ta đã thấy được qua Kinh Thánh và tỏ
ra rằng sẽ cómột—một Sứ điệp của thiên sứ thứ bảy. Và lúc tiếng
của Sứ điệp thiên sứ thứ bảy vang ra, mọi bí mật của Đức Chúa
Trời sẽ được bày tỏ. Rồi đến bảy tiếng sấmbímật.

73 Và bây giờ nếu đó là thời đại cuối cùng mà chúng ta đang
sống trong, nơi chúng ta đã đến qua sự xưng công bình, sự thánh
hóa, phép báp-têm bằng Thánh Linh; và đã có các dấu kỳ, phép
lạ, và tất cả những điều khác. Và những ân tứ lại đến với hội
thánh, chẳng hạn như, sự chữa lành Thiêng liêng, và nói tiên
tri, và—và nói tiếng lạ, và những sự thông giải. Và mặc dầu nó
được trình bày một cách hết sức sai lạc, kinh khủng, tuy nhiên,
điều đó không cất đi, có một điều tốt. Có một điều có thực, về sự
chân thật, một ân tứ nói tiếng lạ, điều đó luôn luôn được cho là
có trong Hội thánh.

74 Chúng ta có nhiều sự giảmạo. Chúng ta có nhữngngười đứng
lên và cố gắng hành động như những tín đồ Đấng Christ, mà
đời sống của họ không xứng hiệp, vì vậy có điều gì đó sai trật.
Chúa Jêsus đã phán, “Bởi trái của họ mà các ngươi sẽ biết họ.”
Hiểu không? Đó là cách anh chị em biết một tín đồ Đấng Christ,
bằng cách người đó sống. Đừng bao giờ nhảy lên chỗ cao hơn của
chính bạn. Vì thế thì chỉ…Nhưng trong đó, nhưng đó là một—đó
là một con quỷ làm một kẻ bù nhìn, giữ một người tin chân thật
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cách xa điều có thật của Nó. Nhưng Đức Chúa Trời giúp chúng
ta phân rẽ và có thể phân biệt được giữa cái đúng và sai. Và—và
Lời sẽ luôn luôn loại bỏ điều đó ra.

75 Bây giờ chúng ta thấy rằng, trong điều này, tôi đã nói với anh
chị em điều đó, sự thông giải trên Vầng Đá. Và Vầng Đá chính
là Đấng Christ, điều đó có trong giấc mơ của người anh em, và
đó là Kinh Thánh. Và vì tất cả những năm này, Kinh Thánh đã
được thông giải, cho đến khi chúng ta hoàn toàn đưa ra cho Nó
sự thông giải xuyên suốt từ đầu đến cuối thuộc về giáo hội. Và
ân tứ cuối cùng được thêm vào thời đại Lao-đi-xê, là thì giờ của
thiên sứ thứ bảy giảng, trong thời đại Lao-đi-xê, vào lúc đó, họ sẽ
có nhiều điềumà đã bị giải thích sai qua các thời đại.

76 Giống như Luther đã giảng về sự xưng công bình, nhưng ông
đã để cho nó chạy lung tung bởi vì ông không sống được lâu. Và
theo đó…Sau đó người ta tổ chức thành giáo hội. Luther không
bao giờ tổ chức nó; chỉ sau khi Luther qua đời. Và rồi Wesley
đến. Và sau Wesley, người ta đã có giáo hội Wesley. Và rồi sau
đó đến John Smith, Báp-tít; và rồi Alexander Campbell, và vân
vân. Nhưng người đó, những nhà cải chánh, tất cả đều không
sống đủ lâu để hợp lại với nhau. Và, vì vậy, nhiều sự kết thúc
bị lạc mất để lại, giống nhau. Và thế thì khi họ thực hiện, chẳng
hạn, về phép báp-tem bằng nước mà John Smith mang lại, phép
báp tem bằng nước nhận chìm vào trong—trong nước; nhưng
sử dụng một danh hiệu. Và nhiều trong những điều đó được để
lại không rõ ràng. Và thế thì khi chúng ta đi đến kỳ cuối cùng,
Sứ điệp cuối cùng được cho là làm cho rõ ràng tất cả, để mang
những điều này đến “một đức tin,một Chúa,một phép báp-têm.”
Hiểu không?

77 Và bây giờ sau khi Kinh Thánh đã được thông giải, hoàn toàn,
thì bạn chú ý nó mở ra trên đỉnh của tảng Đá giống như kim
tự tháp. Không phải sự giảng dạy kim tự tháp lúc này, không
phải điều đó, bởi vì tôi…Người mà dạy giáo lý kim tự tháp đó, tôi
nghĩ họ biết họ đang nói về điều gì. Tôi không biết gì về điều đó.
Nhưng, tuy nhiên, nó có hình bóng của một kim tự tháp, nhưng
trên đỉnh của kim tự tháp không bao giờ đặt được gì cả. Tôi đã ở
Cairo và—và ở Ai-cập, và—và đỉnh của nó không bao giờ lên tới,
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bởi vì nó là hòn đá góc nhà, nó là hòn đá đỉnh. Trong hội thánh
Nó là hòn đá góc nhà. Trong Hội thánh chính thức, Nó là hòn
đá đỉnh. Vì thế không bao giờ đến được Nó cả. Nó đã bị chối bỏ,
ĐấngChrist. VàNó sẽ đến. Và tôi tin rằng khiNóđến,Hội thánh sẽ
thành hình vào một nơi, từ sự xưng công bình dưới thời Luther,
sự nên thánh dưới thời Wesley, và sứ điệp Ngũ Tuần sẽ mang
Hội thánh đến một thiểu số như vậy, và chức vụ truyền đạo sẽ
ở giữa những người kia cho đến khi nó sẽ hoàn toàn là chức vụ
giống như Chúa Jêsus Christ đã thực hiện. Điều đó sẽmang Chúa
Jêsus đến và cất đi toàn bộ sự việc.

78 Tất cả những ai là tín hữu Lutheran, Trưởng Lão, Báp-tít,
Giám Lý thật thà và chân thật, và bất cứ ai được sanh lại bởi
Thánh Linh của Đức Chúa Trời, sẽ được cất đi với Chúa Jêsus
Christ khi Ngài đến. Tôi tin điều đó. Tôi khác với một số anh em
Ngũ Tuần của chúng ta là những người tin rằng dân sót lại của
hội thánh là những người được cất đi trong thời đại cuối cùng
này. Tôi khác chỗ đó, bởi vì Đức Chúa Trời…Làm sao một người
có thể, và làm saoĐức Chúa Trời có thể…Nếu chúng ta nói, “Bằng
cách nào Ngài có thể?” Ngài có thể làm những gì Ngài muốn.
Nhưng Đức Chúa Trời, mà đã hứa với Luther, và dưới sự xưng
công bình, đó là tất cả những gì họ biết. Hiểu không? Ngài đã
hứa cất Hội thánh đi. Và Ngài…Tôi có thể tin rằng bởi ân điển
của Chúa và bởi sự hỗ trợ của lời Kinh Thánh. Bởi vì, Ngài không
đến trong canh đầu, và họ đi ngủ; và canh hai; vẫn còn nằm.
Trong canh thứ bảy, Ngài đến. Và đó là Thời đại Hội thánh thứ
Bảy, lúc Sứ điệp của thiên sứ thứ bảy. Hiểu không? Và khi Ngài
đến, tất cả những trinh nữ đó thức dậy và khêu đèn của họ. Hiểu
không? Trưởng Lão, Lutheran, Báp-tít, bất cứ ai được sanh bởi
Thánh Linh của Đức Chúa Trời, sẽ đi vào sự Cất lên đó. Tôi tin
rằng Nàng Dâu sẽ được gọi ra trong suốt thời gian ấy. Tôi tin rằng
sẽ có một số người trong những ngày sau rốt sẽ không phải nếm
sự chết, nhưng sẽ được thayđổi trong chốc lát, trongnháymắt.

79 Bây giờ, đến mức như bạn để ý, trong giấc mơ của Anh
Jackson, mà không có gì viết trên tảng Đá này ở bên trong, đó
là những gì tôi học được khi đi đến miền Tây. Bây giờ, như nó đã
xảy ra, và tôi đã kể với anh chị em, ngày nào đó tôi sẽ kể với anh
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chị em nó có ý nghĩa gì. Tôi đã đi đến miền Tây vì điều đó. Và
đã kể cho anh chị em khải tượng đó, mà những người, cả nghe
băng ghi âm và hiện diện sáng nay, sẽ biết trong bài nói chuyện,
Thưa Các Ngài, Mấy Giờ Rồi? Và anh em ghi âm nào không có Sứ
điệp đó, vàmuốn theo dõi điều Này, hãy lấy cuốn băng: Thưa Các
Ngài, Mấy Giờ Rồi? Trước khi, nhiều tuần và tháng trước khi nó
xảy ra, ở đây tôi đã thấy khải tượng xảy ra ở Tucson, bắc Tucson;
đó là phía đông của Flagstaff, bắc Tucson; và đang nhặt gai của
những quả ngưu bàng dính vào ống quần tôi, vàmột—một tiếng
nổ xảy ra sẽ thật sự giống như rúng động cả vùng. Bao nhiêu anh
chị em còn nhớ điều đó? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Đúng
thế. Điều đó làm rung chuyển cả vùng.

80 Ồ, ít nhất một người hiện diện ở đây sáng nay đang đứng đó
khi điều đó xảy ra. Nó thực sự giũ sạch những tảng đá ra khỏi
núi. Và bấy giờ họ…Chúng ta thấy rằng, trong suốt thời gian đó,
tôi thấy bảy Thiên sứ trong một—trong một hình dạng của kim
tự tháp, đảo xuống và bắt lấy tôi. Và tôi được mang đến miền
Đông, để mở Bảy Ấn cho Đức Chúa Trời. Nếu anh em chưa có
những băng ghi âm ấy…Nếu Chúa Jêsus đến chậm, và tôi…cháu
chắt của tôi, con cháu của bé Paul, điều đó vẫn là Lẽ thật Đời
đời của Đức Chúa Trời hằng sống. Bây giờ, điều đó đã được tìm
thấy, điều đó được đóng dấu bên trong núi này, điều đó đã không
được chép. Nó phải được thông giải. Và khi tôi trở lại, Thiên sứ
thứ nhất, trong đêm đầu tiên, đã mở Ấn trái ngược với bất cứ
điều gì chúng ta đã nghe trong đời. Và cả bảy lộ ra cùng một
cách. Anh em biết điều đó. Anh em đã hiện diện ở đây khi điều
đó xảy ra, nhiều người trong anh em.

Và, bấy giờ, tôi không biết điều đó vào lúc ấy, nhưng…

81 Anh Fred Sothmann, tôi biết anh ấy có ở đây. Và tôi dám chắc
Anh Norman cũng ở đây. Chúng tôi đã ở trên…Tôi phải đi đến
Houston gần đó để kiếm bé trai được cứu khỏi ghế điện. Và rồi
tôi đi trở lại và tôi đi săn ở trên đó với các anh em. Và sáng hôm
ấy, tôi đang đứng đó nhặt những cỏ gai, hay—hay là như người
ở đó gọi là trái đầu dê, lông nó bám vào ống quần tôi. Và tiếng nổ
thật chính xác như cách Nó đã nói. Đúng thế không, Anh Fred?
Và tôi—tôi—tôi phải nhảy lên khỏi mặt đất. Và ngay phía trên
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tôi là những Thiên sứ của Chúa đã gởi Sứ điệp lại, cho tôi ở đây
để mở ra những Ấn này. Tại sao lại ở đây, tại sao lại ở đền tạm?
Tại sao tôi đã không thực hiện nó ở đó? Bởi vì tôi đã hứa với hội
thánh của tôi và với Đức Chúa Trời, rằng bất cứ Sứ điệp mới nào
đều sẽ đến từ đền tạm này, được ghi âm từ nơi đây. Và Ngài đang
giúp tôi thực hiện lời hứa của tôi, để quay lại đây làm điều đó.
Và rồi lập tức tôi trở lại lần nữa.

82 Và, vậy thì, tôi đã không biết vào lúc đó, rằng họ đã chụp
những bức hình về điều đó, các nhà khoa học đã chụp, khi chính
các Thiên sứ giáng xuống từ Trời, mang đến Sứ điệp. Và anh chị
emnhớ, tôi đã nóimột Đấng trên phía bên phải chòm sao có, hầu
như, lưng ngực của Ngài, và đôi cánh của Ngài. Anh chị em nhớ
điều tôi nói đó không, hết thảy anh chị em? [Hội chúng nói, “A-
men.”—Bt.] Và tôi đã nhìn Ngài như thế nào? Ngài rất dễ phân
biệt với những người khác. Và tôi không biết người ta đang chụp
ảnh của Nó, bởi vì tôi lập tức vội vã về hướng Đông. Nhưng đi trở
về quê nhà ở Tucson, ở đóNó được tất cả báo chí đã đăng hầu hết
khắp nước, hay đến tận ở Mexico, và tất cả các Bang miền Tây,
và tôi nghĩ tờ Courier ở trên đây cũng có đăng. Chính Báo Thông
tấn xã cũng có đăng. Bao nhiêu người đã thấy, “Một ĐámMây kỳ
diệu trên bầu trời”? Anh chị em thấy những bàn tay đưa lên. Và
lúc bấy giờ tạp chí Life đã vớ được tấm hình ấy. Và tôi có bài—
bài báo đó ở đây sáng nay, trong tạp chí Life, cho thấy. Bây giờ
Nó đây này, cùng lúc tôi đã ở đó. Thấy hình chóp của Đám Mây
không? Tôi đang đứng ở ngay dưới này. Và ở đó, thấy hình Thiên
sứ dễ phân biệt phía bên phải không? Thấy cánh nhọn của Nó
không? Thật chính xác như những gì đã nói. Và đây là bài phỏng
vấn của tờ Mexico và những nơi khác từ chỗ họ đã chụp được
bức hình. Bây giờ, nhà khoa học nầy ở đây đang cố gắng để—để
có được tất cả thông tin về bức hình, mà ông có thể, về những
người có bức hình. Ông ấy đang nghiên cứu nó.

83 Bây giờ, ông ấy nói ở đây rằng nó không thể là một ĐámMây
được, vì hơi nước không thể đi qua gần như, tôi có thể nói, cao
khoảng sáu hay tám dặm, gần như thế. Khi chúng ta đi nước
ngoài chúng ta thường bay cao mười chín ngàn fút, và chúng ta
ở trên những trận bão lúc ấy. Nhưng Đám Mây này, theo như
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bài báo của nhà khoa học này ở đây, thì cao hai mươi sáu dặm.
Nó sẽ xa hàng dặm vượt xa ngoài giới hạn hơi ẩm. Và ông ấy
nói, kiểm soát vùng, và bây giờ, anh chị em biết tôi…Bao nhiêu
người nhớ rằng tôi đã nói với anh chị em, “Nó vang lên giống âm
thanh tiếng nổ trên máy bay”? Nhớ không? [Hội chúng nói, “A-
men.”—Bt.] Nhưng không có máy bay nào trong khu vực. Sách
ở đây nói vậy. Họ đã kiểm tra điều đó. Không có một máy bay
nào, không máy bay nào cất cánh ở đó. Và, ngoài ra, nó không
thể…Đám sương mù đó đằng sau một máy bay không có cái gì
ngoài hơi ẩm, trong không khí tản ra, bởi vì nó hút qua đơn vị
này, như một chiếc phản lực. Khi tự nó đang lôi kéo, nó phá vỡ
hơi ẩm trong không khí. Người ta có thể không bao giờ tống khứ
nó được, chừng nào có một chiếc phản lực ở đó, vì nó phải…Đó
là những gì nó đẩy tới, và chính là hơi ẩmchạy trốn khỏi nó.

84 Nhưng ở đây này, hàng dặm trên nơi cao đó có thể là hơi ẩm,
và không có máy bay nào trong vùng. Và Nó không thể là hơi
nước ở trên đó, và nằm trên đó vào ngày ấy. Mất ba mươi dặm
để đi xuyên qua nó, cao hai mươi sáu dặm. Anh em hiểu không?
Thật sự giống như chính là bức hình ấy ở đó, khi tôi kể với anh
chị em, “Thiên sứ của Chúa giống như một Trụ Lửa,” cách đây
nhiềunăm, trước khiNó từng xảy ra; Đức ChúaTrời đã khiến cho
khoa học nhận biết rằng Nó là sự Thật. Và ở đây, về lời tiên tri đã
được ban cho, Đức Chúa Trời đã làm cho khoa học chứng minh
Nó là sự Thật. Bây giờ chúng ta đang đứng ở đâu? Tôi muốn giữ
điều này, vì tôi—tôi có thể nói với một trong những người bạn
của tôi, mà hiện diện sáng nay, để—để viết Bảy Ấn kia. Anh ấy
có thể muốn sử dụng điều này để viết. Và vì thế anh có một bản
sao của nó, ồ, nếu anh có một bản, hãy giữ nó để tham khảo.
Hiểu không?

85 Bây giờ ông ấy đang muốn tìm thấy, nhưng có ích gì để nói
với ông ta về điều đó? Ông ấy sẽ cười vào điều đó. Đấy, ông ấy
thật sự chỉ cười. Vì thế đừng ném những viên ngọc của chúng ta
như thế. Nhưng chúng ta biết, Hội thánh biết, và Đức Chúa Trời
biết rằng nó là sự Thật.

86 Và rồi trong lúc tôi đang cầu nguyện cho chủ đề này, về tự
hỏi điều gì sẽ xảy đến với tôi, và anh chị em biết tôi đang ở đâu
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lúc đó không? Phía bắc của Tucson, phía đông Flagstaff; hoàn
toàn chính xác, đúng vị trí đó, nơi tôi đã nói với anh chị em,
nhiều tháng trước khi nó xảy ra, nơi tôi sẽ đứng. Và chính xác
theo như tờ báo này ở đây, và những tờ báo và tạp chí này, và
sự làm chứng của chính chúng ta, chính xác nơi nó đã xảy ra.
Đức Chúa Trời thì hoàn hảo và không thể nói dối, và nó sẽ ứng
nghiệm.

87 Anh em nhớ trên cuốn băng: Thưa Các Ngài, Mấy Giờ Rồi?
Tôi sẽ trích dẫn nó. “Hãy nhớ, điều gì đó nghiêm trọng, sắp xảy
ra.” Và bây giờ Nó đã làm cho cả nước làm chứng về Nó. Mọi tờ
báo trên Liên đoàn Báo chí và một trong những tờ tạp chí hàng
đầu của chúng ta, vàmọi điều khác, đang làm chứng về Ngài, tuy
nhiên, và đó không phải tất cả. Nhưng thật là một dân đặc ân,
một—một dân đặc ân đó là Cơ-đốc nhân, để biết rằng trong thì
giờ tối tăm này, khi không có hi vọng dựa theo khoa học, và bom
nguyên tử đang chờ đợi chúng ta. Và không có hi vọng cho những
tổ chức của chúng ta, từng có với nhau, họđang củng cốbằngdấu
hiệu của con thú. Và khi tất cả những hi vọng của chúng ta biến
mất cách ấy, trong hệ thống kinh tế của chúng ta, về sự thông
công Cơ-đốc của chúng ta giữa những tổ chức. Nó đang dẫn vào
trong đạo Công giáo, mà sẽ là dấu của con thú trong liên minh
giáo hội.

88 Nhưng, và những ai mà yêu Chúa và đang trông đợi một
thực tế, mà chính Đức Chúa Trời Đấng đã hứa trong Kinh Thánh,
truyền nó ra trước mặt chúng ta; và khiến hội thánh, và dân sự,
và khoa học, và các tạp chí, và mọi việc, đều nhận biết Ngài vẫn
là Đức Chúa Trời và có thể làm trọn lời hứa. Thật là một thời giờ
tuyệt diệu!

89 Rồi trong Hẻm núi Sabino sáng hôm đó, đang cầu nguyện và
ngạc nhiên về những điều xảy ra, đưa tay tôi lên với Chúa, trên
đỉnh núi đó, Gươm ấy đã rơi vào tay tôi; có cán bằng ngọc, và
người canh giữ của nó trên nó, và một lưỡi gươm dài khoảng
ba fút, và lấp lánh như một bình bằng kim loại hay như là chất
crôm, lưỡi lam bén. Và tôi đã không biết điều đó là gì. Và tôi nói,
“Con sợ những điều này.”
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90 Và ngay lúc đó một Tiếng phán, mà làm rúng động hẻm núi.
Phán, “Đây là Gươm của Chúa.” Và Gươm của Chúa là Lời của
Chúa, vì Lời củaĐức Chúa Trời sắc hơn gươmhai lưỡi.

91 Rồi trở lại với điều đó, thế thì, trong suốt thời gian đó, một
anh em trẻ tuổi gan dạ ở trong hội thánh ở đây…Và người đó
là một người lính và đã hầu như, kiệt sức trong quân đội, và
đang nằm chờ chết, và nói anh ấy…Họ không, những người lính
cứu thương đã không nghĩ rằng anh ấy sống, và thậm chí không
muốn mất thời gian với anh ta, vì thế nào rồi anh ta cũng chết.
Những dây thần kinh chính của chân phải anh vỡ ra; cánh tay
nhỏ của anh hầu như hoàn toàn bỏ đi; một chân của anh, một
chân bị đứt, gần như vậy. Nhưng Đức Chúa Trời đã gia ơn, cứu
anh và chữa lành anhmột ngày.

92 Anhấy, AnhRoyRoberson, đã cómặt khi bứchìnhđược chụp
ở đó tại Houston. Vợ anh ấy đã được nói bằng một khải tượng
như thế nào, về những gì cô ấy sẽ làm trong ngày hôm đó, và cô
ấy bị bệnhnhư thếnào vànó sẽ được chữa lành. Và điều đó khiến
anh trở thành một người tin. Nhưng anh ấy, là một người quân
đội thuộc loại (Tôi hi vọng anh sẽ tha thứ cho tôi vì nói điều này)
từ chỗ mà tất cả sự—sự thô lỗ, mặt nghiêm nghị, đưa ra những
mệnh lệnh trong quân đội. Nhưmệnh lệnh của con người, người
đó phải nói cộc lốc, và, “Hãy làm điều đó!” Hiểu không? Và mặc
dù vậy, anh—anh ấy đã tin. Nhưng anh đến nhà thờ đều đặn, và
thấy sự siêu nhiên, anh nói, “Tôi tin điều đó, nhưng điều đó là
dành cho người nào khác.”

93 Một đêm Chúa đánh thức anh dậy, một buổi sáng. Chúng tôi
đang ngồi, anh ấy và tôi, giống như ở Giê-ru-sa-lem tại bàn Tiệc
thánh của Chúa, và tôi đang nói chuyện. Anh ấy không thể hiểu
được điều đó. Và Anh Roy, đang ngồi đây, đang nhìn tôi ngay
bây giờ, và anh đã thấy điều đó. Và anh ấy đã gọi điện cho tôi, ở
Houston…hay từ Arizona, hay là gởi thư cho tôi và tôi đã gọi lại
cho anh ta. Anh ấy nói, “Anh đang ngồi đó, Anh Branham à, và
tôi thấy Trụ Lửa lớn đến và lấy anh, vàmang anh đi khỏi bàn tiệc
của Chúa, và anh đi về phía tây.” Vì anh ấy đang ngồi phía đông
nhìn tôi đi về phía tây, và Ánh Sáng này đến và cất tôi đi.
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94 Nó đã được nói một buổi sáng, như đó là một khải tượng.
Thức dậy trên giường, khoảng ba hay bốn giờ sáng, điều gì đó
như thế, và thấy điều này xảy ra. Và nói anh ta đã la lên, giống
như, dành cho những ngày này, “Anh Bill, hãy trở lại!” Và Roy
và tôi là anh em thật sự. Chúng tôi sống với nhau, và đi săn bắn
với nhau, và chúng tôi thật sự là anh em. Và anh—anh ấy đã la
lên vì tôi, cho đến khi khàn cổ họng, “Hãy trở lại! Hãy đem anh
ấy trở lại! Mang anh ấy trở lại,” kêu khóc. Anh ấy nói tôi…Ở đây
Trụ Lửa đến trở lại, hay là Đám Mây trở lại, và Ngài đã đặt tôi
ngồi ở đầu bàn, và tôi đã được biến đổi. Đó làmột bí mật với Anh
Roy, tôi được biến đổi, trông khác hẳn. Tôi đưa điều này lên ở đây
như một điều gì đó tôi muốn nhớ, “được biến đổi,” khi tôi đưa
cho anh ấy sự thông giải về điều đó.

95 Điều đó xảy ra ngay trước khi tôi trở lại vì Bảy Ấn. Khi tôi
đến lại vì Bảy Ấn, thì tôi…Một buổi sáng anh ấy đã biết được về
Billy, và anh ấymuốn nói chuyện với tôi. Và tôi thì bận rộn, dưới
sự cầu nguyện cho Bảy Ấn. Và rồi anh đã kể với tôi về…Nó đã xảy
ra lần nữa, và điều đó được lặp lại. Anh Roy, nếu tôi hiểu điều
này sai, anh—anh hãy nhắc tôi để ý. Và anh ấy đã nói anh—anh
thức dậy lần nữa, vào—vào buổi sáng, tôi đoán lại, vào buổi sáng
sớm. Và tại đó anh nhìn vào phòng và anh đã thấy Ánh Sáng lớn
này, hoặc là một Đám Mây trên một ngọn núi. Cách đây không
lâu, anh ấy hỏi tôi, “Có điều gì đó về một Đám Mây trên núi,” và
tôi đã nói…“trong Kinh Thánh?”

96 Và tôi đã nói, “Vâng, khi Phi-e-rơ, Gia-cơ, và Giăng được đem
lên, và ĐámMây đã phủ bóng Chúa Jêsus. Và—và Đức Chúa Trời
đã nói, phán rằng, ‘Nầy là Con yêu dấu Ta.’” Tôi đã giảng điều đó
ở đây, cách đây không lâu. Một sứ điệp ngắn, các anh em ghi âm
có thể hiểu, Hãy Nghe Người. Tôi cho rằng có lẽ anh em có ghi
âm điều đó. Tôi chắc chắn vậy.

97 Và anh ấy đã nói rằng anh đi lên núi. Và khi anh đi lên, tôi
đang đứng ở đó. Và một Tiếng đến từ ĐámMây, (Phải thế không,
Anh Roy?) và nói điều gì đó theo lệnh này, “Đây là đầy tớ của Ta.
Và Ta đã kêu gọi người làm tiên tri cho thời đại, để dẫn dắt dân sự
giống nhưMôi-se đã làm. Và người đã được ban cho thẩmquyền,
người có thể nói thành hiện thực.” Hay điều gì đó giống như thế,
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nhưMôi-se đã làm, như hóa ruồi. Và chúng ta biết về những con
sóc, và vân vân, và những điều đó đã xảy ra rồi. Chàng Hattie
Wright trẻ tuổi phía sau đó, tôi cho rằng anh biết những gì đã
xảy ra tại nhà ấy. Và Ngài bảo anh ấy rằng tôi đã làm những gì
Môi-se đã làm.

98 Và lúc bấy giờ anh ấy đã nói cho tôi biết điều đó, đi xuống
đó saumột—một cuộc hành trình. Và trong trí, tôi đã quyết định
rằng tôi sẽ đi lên nhà của Bud, bởi vì anh ấy ở trong hình dạng
khó nhìn ở đó nhưmột người thợ săn.

99 Trước khi rời khỏi đây…Tôi có thể nói qua điều này, và chúng
ta sẽ vội. Tôi đã mơ một giấc mơ là lạ, một giấc mơ kỳ cục. Và tôi
hi vọng, khi anh rể tôi nghe điều này, nó không làm tổn thương
tình cảm anh ấy. Và tôi hi vọng tôi không làm tổn thương vợ tôi,
bây giờ đang ngồi hiện diện tại đây. Nhưng cô ấy biết điều đó.
Cách đây nhiều tháng, tiếp theo đó, ồ, lúc ấy khoảng tháng Mười
hay tháng Mười một, tôi đã mơ thấy mình—mình đi lang thang
trong bóng tối, và tôi…Ồ, tôi—tôi không cónơi nàođể đi và không
người nào quan tâm đến tôi, và tôi trở nên một kẻ vô công rồi
nghề, chỉ là một—một kẻ vô dụng. Và tôi lạnh, và tôi nhìn phía
xa và thấy lửa. Và khi tôi đi đến đó, nó là một—một thành phố
rác rưởi, và chúng có nhữngmương rãnh và ngọn lửa cháy trong
nhữngmương rãnh này. Và ở giữa nhữngmương rãnh, có những
vết dầu loang, nơi những kẻ vô công rồi nghề nằm ngủ ở đó, để
giữ ấm, giữ cho khỏi lạnh cóng, giữa những ngọn lửa này, vào
một đêm đông lạnh giá. Và tôi—tôi bị lạnh. Và tôi—tôi bước tới
gần bên ngọn lửa, để sưởi ấm, và ở đó nằmđầy những kẻ vô công
rồi nghề. Và họ đã…Tôi không thấy người nào trong số đó, nhưng
hết thảy họ như có dãy ghế hay những chỗ để họ nằm ngủ. Và tôi
đã thấy anh rể tôi, Fletcher Broy.

100 Và Fletcher, tôi nhớ anh ấy biết bao. Anh ấy làmột chàng trai
trẻ tốt bụng. Nhưng điều này có thể làmột bài học đối với những
đứa trẻ. Tôi nhớ cách đây vài năm, một thanh niên trẻ đẹp trai,
của James Fletcher Broy, và anh đã tụ họp với một đám người
bậy bạ, và trước tiên là anh uống rượu. Tôi nhớ anh đã gọi tôi
phía sau những bức màn trong nhà tôi. Và bố anh ấy đã về miền
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Vinh hiển, cách đây nhiều năm, đã ở ngoài đó lấy cây đàn ghi-ta,
“Thập tự xù xì xưa sừng sững cao dựng tận trênngọnnúi xa.”
101 Và Fletcher đã gọi tôi lại và nói, “Anh Bill, hãy cầu nguyện
cho tôi. Hãy nghe bản nhạc cha tôi đang chơi, và tôi đang nghiện
rượu ngày nay.”
102 Tôi nói “Fletcher,” chàng trai khoảng mười tám tuổi, tôi nói,
“đừng đi con đường đó.” Nhưng anh ấy không hề nghe. Anh ấy
cứ tiếp tục. Anh trở nên một người nghiện rượu hoàn toàn. Và
vợ anh đã bỏ anh, con cái anh, và anh ấy ở đúng thời giờ này…
Và Chúa biết tôi yêumến anh ấy.
103 Tôi đã đi đến cầu nguyện cho anh, chỉ là một kẻ vô dụng. Tôi
đi đến cầu nguyện cho anh ấy, ở đây cách đây không lâu, anh ấy
bị tổn thương trong khi tôi ở đây vì Bảy Ấn. Tôi nói, “Fletch, tôi
có hai bộ đồ trên ấy tôimuốn—tôimuốn tặng anh.”

Anh ấy nói, “Đừng làm thế, Anh Bill.”

Và tôi—tôi biết anh không có áo quần. Và tôi đã nói, “Tại sao
anh không lấy bộ đồ?”

Anh ấy trả lời, “Ừ-m.” Và nhìn thẳng vào tôi, “Đấy, anh biết
tôi đã làmgì với chúng. Đem cầmchúng và uống rượu.”

Và tôi nói, “Tôi sẽ cho anhmột ít tiền, Fletch.”
104 Anh ấy nói, “Không, đừng làm thế, Anh Bill. Tôi—tôi—tôi
không muốn anh làm điều đó.” Anh ấy một người chân thật, ở
tấm lòng, nhưng anh đã trở nên người nghiện rượu vàmột kẻ vô
dụng. Và vợ của—của anh cũng đã đi con đường sai trái. Và, ồ,
thật sựmọi việc đã xảy ra với con người tội nghiệp đó.
105 Và khi tôi thức giấc, trước khi tôi thức dậy, Fletch đã nói với
tôi, anh nói trong giấc mơ, anh ấy nói, “Billy, tôi sẽ—tôi sẽ đi tìm
cho anhmột chỗ, Anh Bill. Anh đã nuôi dưỡng con cái của tôi khi
chúng đói.” Và nói, “Anh là cha với chúng. Bây giờ tôi sẽ tìm cho
anh một chỗ ở đây để giữ ấm.” Và chúng tôi bước tới đám người
vô công rồi nghề ấy và cuối cùng kiếm đượcmột chỗ, anh ấy nói,
“Tôi sẽ ngồi xuống đây.”

Và tôi nói, “Tôi sẽ bước lên đây và xem thử tôi có thể kiếm
được một chỗ không.”
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106 Và tôi đã bước đến, và nhìn trong đêm tối, lạnh giá đó. Và
tôi nghĩ, “Hãy nghĩ về điều đó. Có lần, Đức Chúa Trời Toàn Năng
đã để tôi lãnh đạo Hội thánh Ngài. Một lần, Ngài đã để tôi giảng
dạy Phúc âm của Ngài và thấy những linh hồn được cứu. Những
người nam và người nữ đến từ khắp nơi trên thế giới, nói với tôi
trong vài phút. Còn ở đây bây giờ tôi là,một kẻ vô dụng, và không
ai cần tôi. Và tôi lạnh. Tôi phải làmgì đây?” Rồi tôi thức giấc.

107 Tôi đã kể với vợ tôi, tôi nói, “Có lẽ điều đó có ý nghĩa rằng
Fletch hiện giờ đang có nhu cầu.” Vì vậy chúng tôi vội vã, tìm
xem có thể thấy anh ấy không. Và em trai anh ấy đã tìm thấy
anh ấy. Anh ấy đang ở lại ngoài đây vớiWeidners. Ở ngoài đó nơi
người ta có…trao đổi ngựa và các thứ; ngủ trong góc nhà kho hay
cái gì đó. Và tôi tiếp tục. Tôi nghĩ, “Ồ, cứ đểmặc điều đó đi.”

108 Vậy bây giờ tôi từ Canada trở xuống, với Fred và bọn họ, ngày
nọ. Và trong trí tôi, tôi đã quyết định, “Nếu những người này đã
khôngmuốnnghe Sứđiệp của tôi, được rồi, họ khôngphải nghe.”
Từ đó đến giờ tôi đã giảng được khoảng ba mươi lăm năm. Và
mười lăm năm đếnmười tám năm cuối cùng tôi đã chẳng làm gì
nhưng chỉ đến với Chúa. Tôi đã cố gắng sống thật gần gũi Ngài
và không nói lời nào cho tới khi Ngài phán với tôi trước tiên,
mọi việc.

109 Nhiều người nói, “Bây giờ nếu Anh Branhamnói với bạn anh
ấy sẽ đến, nên nhớ, hãy coi chừng trong buổi nhóm, bởi vì anh
ấy sẽ đến trong Danh Chúa. Anh ấy sẽ không làm gì cho đến khi
Chúa phán bảo…” Đúng thế. Tôi đã chờ đợi cho tới khi Ngài phán
với tôi. Tôi đã khônghànhđộng chođến khiNgài phánbảo tôi. Và
rồi Ngài cứ để như vậy, trong vài tháng cuối cùng, Ngài đã không
phán bảo tôi điều gì về những nơi để đi.

110 Rồi tôi từ Canada xuống, và Fred nói…Hay Anh Roy đã kể
với tôi về giấc mơ của mình, khi anh cùng tôi và Anh Banks cưỡi
ngựa với nhau, ngay trước khi chúng tôi chia tay.

111 Và rồi ngày kế tiếp tôi đi xuống nhà Anh Fred. Và con trai
anh ấy, Lynn, không có nhà, vì thế anh không thể đến với chúng
tôi. Anh ấy và vợ anh phải chờ. Anh ấy chở vợ anh ở đó tại
Rosewood…hay làMelrose, Saskatchewan.
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112 Còn Billy và tôi đi tiếp trong xe chở hàng của Anh Fred. Tối
hôm đó chúng tôi đi hầu như suốt đêm, và cả ngày hôm sau.
Và rồi sáng kế tiếp chúng tôi đã rời Helena, Montana, và tiến về
biên giới.

Và tôi—tôi có thể thức cho đến khoảng chín giờ, và tôi buồn
ngủ. Tôi phải ngủ. Còn Billy, cậu ấy muốn ngủ cho đến khoảng
mười giờ sáng hôm sau, khi ánh sáng ban ngày đến, vì thế điều
đó làm cho chúng tôi khá tốt để đi lại.

113 Vì thế tôi—tôi đã thức dậy lúc khoảng bốn giờ và khởi hành,
lái xe, và Billy đang ngủ. Chúng tôi đã vào một nơi và tôi nghĩ
trong trí, “Bạn biết gì không? Một trong những ngày này, ngay
khi tôi có thể lên với vợ ở trên đó…Và tôi sẽ không nói với nàng
về những gì tôi định làm. Nhưng tôi đi lên ở đó, và rồi tôi sẽ nói
cho nàng, ‘Anh yêu nơi này quá chừng, chúng ta không cần phải
đi nơi khác. Chúng ta hãy ở lại đây.’” Và đó là quay lưng với nền
văn minh, cách đó một ngàn một trăm dặm. Hiểu không? Cách
sống nơi hoang dã. Tôi nghĩ, “Điều đó sẽ tốt đẹp biết bao! Mình
sẽ không phải cắt tóc, và mình—mình—mình sẽ không phải ăn
mặc chải chuốt. Vàmình sẽ chỉ làmột—một ngườimiền núi bình
thường, đó là những gì mình luôn muốn sống.” Và tôi nói, “Tôi
sẽ sắmmột số súng, và một số người cho tôi, và tôi sẽ hướng dẫn
như anh em chưa bao giờ nghe đến. Tôi sẽ thật yêu thích điều
đó. Rồi nếu Chúa bảo tôi đi xuống và nói điều gì với ai, tôi sẽ chạy
xuống và nói với họ rồi trở lại. Và tôi sẽ giúp Bud, và chúng tôi sẽ
thật sự cómột nơi tuyệt vời ở đây.” Tôi cứ nghĩ về điều đó.

114 Chúng tôi đi vàomột quán ăn, để ăn,một nơi nhỏ ở vùng núi,
gần khoảng bảy giờ. Đã hơi muộn, vì thế tôi đánh thức Billy dậy.
Chúng tôi đã hết xăng, vì thế phải mua một ít xăng. Và đi vào
một nơi nhỏ này, tiệm ăn nhỏ này. Và trong lúc ở đó, một người
đàn ông băng qua đường, có lẽ già hơn tôi một chút xíu, nhưng
ông ấy trông giống như một con người, với tôi. Ông ấy mặc bộ
đồ lao động, áo khoác lao động, mang giày ủng, đội một cái mũ
màu đen, hàm râu quai nón dài xuống trên mặt ông như thế
này, trắng như tuyết, tóc đưa ra dưới, phía sau cái mũ. Tôi nghĩ,
“Trông giống như một con người.” Không có gì ngờ nghệch, lười
biếng, với điếu xì-gà dài trên miệng, dài chừng đó, ngồi đó mặc
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quần soóc, chung quanh mái che hay hồ bơi, giống như, người
bụng phệ miền Đông nào đó. Xin lỗi vì dùng cụm từ đó. Nhưng,
tuy nhiên, người đàn ông trông rất người, đối với tôi; cứng cõi,
thô lỗ. Trông như ông đã sống nơi Chúa tạo dựng người đàn ông
để sống. Và tôi ngưỡngmộ ông.

115 Ông ấy bước vào tiệm và gọi vài cái bánh nướng. Có khoảng
mười lăm, hai mươi người trong tiệm. Người ấy hắt hơi. Và anh
em biết một số người sẽ…[Anh Branham giả làm một tiếng hắt
hơi—Bt.] Tôi xin lỗi. Nhưng ông ấy phát ramột tiếng hắt hơi rừng
núi, khỏe mạnh to kinh khủng, “Kơ-chô-i!” Chao ôi, giống như
tiếng những cửa sổ nổ tung. Khi ông ấy làm thế, không ai dám
nói gì. Không, thưa quí vị. Tôi nói, “Billy, đó là người đàn ông
theo lòng của chính bố.”

Billy nói, “Ôi dào, bố ơi, bố khôngmuốn giống như…”

“Đó là những gì, đó là bố trong tương lai.” Hiểu không? Tôi
nói, “Đó là bố.”

116 Và tôi ngồi ở đómột chút, còn Billy ngước nhìn tôi và tiếp tục
ăn những cái bánh nướng của nó, và tôi—tôi đã ăn xong phần
củamình. Trongmột vài phút, người nào đó, trong phòng quanh
bàn phía trước chúng tôi, với những cái bàn kiểu này, một phòng
đằng sau quán ăn, tôi không thể thấy chung quanh. Một người
đàn ông đứng dậy, mà nhìn nghiêng trông thật giống tôi, khoảng
bảy mươi lăm tuổi, một người nhỏ bé. Quần áo tả tơi, dán chặt
vào người. Và người bạn thân đã đứng lên với ông là Fletcher
Broy, chính xác, mái tóc bạc phủ trên gươngmặt anh ấy. Và Billy
nhìn quanh, nó nói, “Bố à, người đó trông giống bố và Fletcher.”
Anh em có thể tưởng tượng tôi cảm thấy như thế nào. Và con
người nhỏ bé này, trông giống tôi, đang loạng choạng đứng lên.
Anh em…Họ đang đứng đó trên một ngọn lửa trại, với khói bao
trùm hết họ, khuôn mặt nhớp nhúa. Tôi nghĩ buổi điểm tâm của
họ, với nhau, người đó phải trả hai mươi xu, có lẽ cho một tách
cà phê hay cái gì đó. Tim tôi chợt thót lên. Và tôi nhìn chăm chú.
Còn Billy hỏi, “Bố làm sao vậy?”

Tôi trả lời, “Không có gì.” Và tôi nhìn chăm chú người đó, và
họ đi quanh và đi ra.
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Nó hỏi, “Bố ơi, chuyện gì vậy?”

Tôi trả lời, “Không có gì cả.” Và cậu ấybước vào xe. Tôi nói…

Cậu ấy hỏi, “Bố lái xe nữa có phiền không?”

Tôi trả lời, “Không.”

Cậu ấy nói, “Con vẫn còn buồn ngủ.”
117 Vậy nó ngủ tiếp, và tôi tiếp tục lái xuống con đường, khoảng
năm mươi lăm dặm một giờ, trong xe tải, trên núi, đi về hướng
biên—biên giới, xuôi về…Đến nhà ở Arizona, nhưng lúc ấy tôi
đang đi vào Utah. Và khi tôi đến đó, ngay phía dưới núi, cách
thành phố khoảng hai mươi dặm, đúng là nếu…Anh em đã nghe
điều đó, như tôi đã kể vào buổi sáng về những con sóc, và tất
cả các việc này, bằng cách nào điều gì đó…Người nào đó đã đi
nói chuyện với tôi, một Tiếng nói giống như anh chị em đã nghe
tiếng tôi. Tôi biết điều đó dường như hoảng loạn. Nhưng như tôi
hiểu giọng ấy nói, “Ta đã từng nói với con điều gì ngoài những gì
đúng không?” Và một—một Tiếng bắt đầu nói chuyện. Tôi đang
nói chuyện với Ngài.
118 Tiếng đó nói, “Hãy thực hiện những kế hoạch của con và con
sẽ giống như thế.”

Tôi thưa, “Lạy Chúa, con khôngmuốn là như thế.”
119 Phán, “Vợ con cũng sẽ đi. Cô ấy sẽ không sống ở đó trên
những ngọn đồi như thế. Và con sẽ trở nên một kẻ vô công rồi
nghề giống như giấcmơđã chỉ ra cho con con sẽ như vậy.”
120 Tôi nói, “Con không muốn là thế, nhưng…con—con—con
không muốn phải sống như thế. Con—con muốn làm một cái gì
khác. Nhưng con—con đã được bảo rằng—rằng Ngài đã kêu gọi
con là một—một tiên tri, và con muốn sống nơi hoang dã như
một tiên tri.” Nhưng tôi đang dùng cái cớ của riêng mình để có
thể đi săn; ích lợi của riêng tôi.
121 Và Ngài phán, “Nhưng đó là những vị tiên tri của Cựu Ước.
Con đã được kêu gọi trong chức vụ cao hơn thế nhiều.” Ngài
phán, “Ngoài ra con có nhiều ân tứ hơn ngoài điều đó. Con đã
được kêu gọi để cầu nguyện cho người đau và giảng Phúc âm. Và
trong hình thức sứ đồ, con biết về—về những điều vĩ đại, nhiều
ân tứ vĩ đại.” Ngài phán, “Tại sao con chờ đợi Ta di chuyển con
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mỗi lần con di chuyển? Phần thưởng của con ở đâu?” Thế rồi
tôi đã hiểu. Và rồi phán, “Con có nhớ không?” Tôi đã kể với anh
chị em…?…“Con có nhớ những gì Anh Roberson đã nói với con
trong giấc mơ của con, trong giấc mơ của anh ấy, hay khải tượng
không? Rằng con đã làm giống như Môi-se. Con đã quên đi tình
cảmcủadân sự con. Conđãquên sựkêu gọimàTađã gọi con.”

122 Tôi đã để người đau nằm đó. Tôi muốn Chúa nói nơi tôi sẽ đi
và không đi. Điều đó sai. Tôi đã tự xây dựng một sự mâu thuẫn,
bởi vì người ta đã không nghe Sứ điệp của tôi. Và nếu anh em sẽ…
Và Chúa đã cấm tôi cố gắng so sánh cuộc đời của bây giờ giống
như Môi-se, nhưng nó chính xác là những gì Môi-se đã làm. Dân
sự đã không nghe ông khi ông đến giải cứu họ, vì vậy ông cứ để
mặc họ và đi vào đồng vắng, nhưng Đức Chúa Trời đã quay ông
lại. Và ông đã ước ao quên đi dân sự đang đau khổ.

123 Và sau đó tôi thưa, “Lạy Chúa, nếu…Làm sao con có thể, điều
đó đúng, không có học vấn, với một học vấn trung học, làm sao
có thể? Và người ta sẽ đứng trong những hàng và mọi nơi, để
nghe Phúc âm đơn sơ.” Nó còn nhiều hơn nữa, bây giờ nó vĩ đại
hơn dưới thời Giao ước Cũ. Ngài đã được cất lên trên nơi Cao và
ban các ân tứ cho loài người. Hiểu không? Đức Chúa Jêsus Christ
hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi. Rồi tôi
nói chuyện, và nghe Tiếng ấy phán với tôi. VàNó lìa khỏi tôi.

124 Và tôi nói, “Billy.” Và nó dường như còn ngủ. Tôi hỏi, “Billy,
con có đó không?” Và nó không thức dậy ngay.

125 Và tôi nghĩ, “Lạy Chúa là Đức Chúa Trời,” tôi lái xe chậm lại,
“điều này có ý nghĩa gì?”

Và tôi nói, “Billy. Billy.”

Nói, “Bố gọi gì?”

Và tôi nói, “Con đang nói chuyện với bố à?”

“Không. Sao vậy?”

126 Và tôi nói, “Bốmuốnnói với con đôi điều. Cách đây không lâu
bố đã thấy một giấc mơ. Con có nhớ thấy người đàn ông trông
giống như bố và Fletch đó không? Hãy hỏi mẹ khi con trở về
Tucson, bố đã kể với bà ấy giấc mơ này. Và, Billy, có điều gì đó
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đang xảy ra, Nó đang xảy ra bây giờ. Điều gì đó đang nói chuyện
với bố, và bố—bố nghĩ Đó là con.”

127 Cậu ấy đã nhìn tôi hầu như lạ, và chờ đợi một chút, chúng
tôi đang lái xe. Vì vậy, một vài phút sau, cậu ấy ngủ lại. Và tôi
đang lái dọc đường, nghĩ về điều đó có thể có ý nghĩa gì? Lái xe
chạy, suốt con đường, và, đột nhiên, ở đây Tiếng ấy lại đến nói
chuyện.

128 Và Ngài phán, “Hãy trở lại! Ta chẳng đã bảo con, từ lúc đầu,
làm công tác của nhà truyền bá Phúc âm à? Khi Ta kêu gọi con,
dưới dòng sông, Ta chẳng đã phán, ‘Như Giăng Báp-tít đã được
sai đến để dọn đường cho sự đến lần đầu’? Giăng há chẳng hơn
một tiên tri sao? Chúa Jêsus đã phán vậy, chính Ngài. ‘Các ngươi
đi ra để thấy gì, một đấng tiên tri sao?’ Phán, ‘Còn hơn một đấng
tiên tri.’”

129 Rồi tất cả điều đó bắt đầu đến với tôi. Tôi bắt đầu tự—tự hỏi.
Sau đó Ngài nhắc tôi lần nữa về—về dân sự. Bằng cách nào, Môi-
se đã làm gì, bằng cách nào Môi-se có thể đến với dân sự trong
đồng vắng?Và làmsao tôi có thể đếnvới dân sự trongđồng vắng?
Hoàn toàn giống như vậy. Rồi nó đến với điều này, Ti-mô-thê
Nhì 4. Nhớ lại khi chúng ta dâng nhà thờ buổi sáng đó, cách đây
ba mươi năm, một số anh em lâu năm, khi Ngài chỉ cho tôi biết
họ là những cây mà tôi phải trồng hai bên không? Nhớ điều đó
không? Anh em nhớ khải tượng đó. Tất cả điều đó đã được chép
vào trong những quyển sách và các băng ghi âm và mọi thứ.
Cách đây nhiều năm, tôi đã thấy điều này như thế nào và tôi—
tôi không bao giờ cản trở người theoMột Ngôi và Ba Ngôi. Tôi đã
đứng giữa họ và trồng những cây này, và họ là hai cây duy nhất
có quả. Và tôi…Tất cả các cây đều lớn lên khoảng ba mươi fút
và ngừng lại. Những cây này đi thẳng vào Thiên đàng; nứt ra từ
cùng một nhánh. Hiểu không? Một nhánh trên cây này và một
nhánh trên cây khác, và tôi đã bẻ chúng. Anh emnhớ khải tượng
ấy. Hiểu không? Nó đã được viết trong những quyển sách và nó
thì ở trong câu chuyện cuộc đời của tôi và tất cả. Và chúng đã đi
thẳng vào Thiên đàng như thế, một cách nhanh chóng. Và Ngài
phán, “Hãy đưa tay ngươi ra hái trái.” Và rồi tôi thấy những trái
giống như vậy trên thập tự giá, khi tôi chạy đến đó. VàNgài phán,
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“‘Hãy làm công việc của nhà truyền bá Phúc âm. Làm cho chứng
cớ đầy dẫy qua chức vụ của con. Và thì giờ sẽ đến khi người ta sẽ
không chịu đựng giáo lý đúng đắn.’ Thế thì đừng ngưng nghỉ. Cứ
tiếp tục.” Tất cả điều đó đi vào trong trí tôi.

130 Và sau đó tôi nhớ Marilyn Monroe này, cô gái mà tôi đã thấy
chết khoảng một tuần trước khi cô ấy chết, và cách mà người ta
đã nói cô ta tự tử thế nào, khi mà không phải vậy. Tôi đã nói với
họ về điều đó, trước khi, những gì sẽ xảy ra, và nó đã xảy ra. Và
giống như nó đã làm với những võ sĩ quyền anh trên đó; một
người sẽ giết chết người kia. Tôi đã lầm lẫn cô gái. Có một cô gái
khác ở đó, em họ của cô ấy là—là—là Danny Henry. Cô ấy tên gì?
Jane Russell. Emhọ của cô ấy,một chàng trai Báp-tít.

131 Và tôi đang giảng ở Los Angeles, tại buổi điểm tâm của hội
Thương Gia. Và Điều gì ở đó nằm ngay dưới những tổ chức ấy,
và ở đó họ đặt một người đứng đầu của Hội, và nhiều quyền cao
chức trọng to lớn tụ họp nhau trong đó. Và khi tôi đã giảng xong
và sắp sửa rời bục giảng, sẵn sàng để…Bởi vì, Sứ điệp đang được
gởi ra khắp đất—đất—đất nước, trên ra-đi-ô, và phải thay đổi
lại. Trong suốt sự thay đổi này, khi họ tắt đài, rồi, phát Sứ điệp
đó ra, và trở lại và thông báo trên đài. Và tôi đang ở khách sạn
Clifton, nơi chúng tôi dùng bữa điểm tâm. Và khi tôi từ trên bục
giảng bước xuống, một người trẻ tuổi đẹp trai khoảng ba mươi
tuổi, chạy đến và giang tay ôm lấy tôi. Anh ta nói, “Tôi là Danny
Henry.” Và tôi không biết rằng đó là em trai của người đang làm
ở đài truyền hình. Và, ừ, người ta đã ghi hình buổi nhóm của hội
Thương Gia Cơ-đốc. Và chính là Jane Russell, ngôi sao điện ảnh
đó, emhọ của cô ấy.Mẹ cô là thầy giảngNgũ Tuần.

132 Và rồi khi họ bắt đầu chạy đến tôi, và anh ấy đưa tay ôm
lấy tôi, và nói, “Chúa ban phước cho anh, Anh Branham.” Anh
ấy nói, “Tôi hi vọng điều này nghe không có vẻ báng bổ, nhưng,
theo cách tôi thấy, Sứ điệp đó có thể là chương thứ 23 của Khải
huyền.” Và khi anh nói điều đó, anh khởi đầu nói tiếng lạ. Một
chàng trai chưa bao giờ nghe một điều như thế, một người Báp-
tít theo giáo phái. Và ngay khi…Mặt anh ta trở nên trắng bệch,
và anh nhìn tôi. Anh không biết mình làm điều gì. Có người đang
ngồi ở đây đã có mặt ở đó. Anh đã có ở đó phải không, Fred? Có
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bao nhiêu người ở đó lúc ấy? Vâng, có ba người ở đây, đã có mặt
vào lúc đó. Và anh ta đã không biết nói gì.
133 Và có một người đàn bà người Pháp to lớn ngồi ở dưới đây.
Bà ta đứng dậy, bà nói, “Ồ, điều đó không cần sự thông giải. Đó
là tiếng Pháp thuần túy.”

Chàng trai nói, “Tôi không biết một từ tiếng Pháp nào cả.” Và
bà ấy viết xuống những lời anh ấy đã nói ra.
134 Và rồi cómột người đànôngngồi trong góc, ông ấynói, “Đúng
thế. Tôi đã viết xuống những lời anh ta nói, là tiếng Pháp.” Ông
ấy đứng phía sau, một người tóc vàng, đẹp trai, đang đứng tựa
vào tường, bước ra và so sánh những ghi chú. Ông ấy là thông
dịch viên tiếng Pháp, của Liên Hiệp quốc. Và người đàn ông này
bước ra đây là Victor Le Doux, thuộc hội thánh Arne Vick ngoài
đó, và ông ấy đã viết xuống. Và tôi đã nhận được sự thông dịch
cho điều đó.
135 Hãy lắng nghe điều này, tôi có thể đọc nó.

“Tôi, Victor Le Doux, là một người Pháp hoàn toàn;
một Cơ-đốc nhân được tái sanh, đầy dẫy Đức Thánh
Linh. Địa chỉ của tôi là 809 Đường North King, Los
Angeles 46. Tôi nhóm tại Đền thờ Bethel, Mục sư Arne
Vick, là mục sư. Tôi công bố một bản dịch đúng, của lời
tiên tri đã nói về Anh Branham, được nói bằng tiếng
Pháp bởi Danny Henry, ngày 11 tháng Hai, năm 1961,
tại buổi điểm tâm của Thương Gia Phúc âm Toàn vẹn.
Một bản dịch đúng của lời tiên tri.”

136 Bây giờ, đây là những gì Nó đã nói.

Bởi vì ngươi đã chọn con đường hẹp, con đường gian
khổ hơn, ngươi đã bước đi trong sự lựa chọn của chính
mình.

Bây giờ, tôi có thể thấy điều ấy. Môi-se cũng phải làm sự lựa
chọn chomình. Hiểu không?

Ngươi đã chọn con đường chính xác và đúng đắn, quyết
định đúng, và đó chính là ĐƯỜNG LỐI TA.

Gạchdưới,ĐƯỜNG LỐI TA, Đức ThánhLinhđangphán lại.
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Bởi vì quyết định quan trọng này, một phần to lớn trên
Thiên đàng đang chờ ngươi…chờ đợi ngươi.

Thật là một quyết định vinh hiển…(Bây giờ lắng nghe
kỹ.)

Ngươi đã có một quyết định thật vinh hiển. Chính trong
quyết định này mà điều đó sẽ được thực hiện, và ứng
nghiệm, chiến thắng to lớn trong tình yêu Thiên thượng.

137 Anh chị em để ý, đó là một động từ đứng trước một trạng từ.
Thấy không, tiếng Pháp. Bấy giờ người thông dịch của Liên hiệp
Quốc thông dịch điều đó. Và chàng trai không biết một từ nào,
chưa bao giờ nghe—chưa bao giờ nghe về một việc nói tiếng lạ
như vậy. Anh ấy là tín đồ Báp-tít. Chỉ tình cờ ghé vào đó, và nghe
nhạc, và đã nói…bước lên đó và đứng đó nghe tôi giảng.
138 Vậy thì, “trong tình yêu Thiên thượng,” tình yêu Thiên
thượng. Làm sao có thể là tình yêu Thiên thượng nếu đó không
là—là Đức Thánh Linh? Đức Thánh Linh là tình yêu Thiên
Thượng.
139 Bấy giờ, và khi Billy và tôi bắt đầu đi xuống con đường, đấy,
bắt đầu đi xuống đường, Billy lại tiếp tục ngủ. Và Tiếng đó đã
phán, “Ta sẽ cho conmột dấu hiệu đời đời.”
140 Và tôi thưa rằng, “Lạy Chúa, điều gì…” Tôi đã chờ đợi một
chút và không có gì xảy ra. Tôi nói, “Dấu hiệu đời đời là gì, lạy
Chúa?” Và tôi chờ đợi một vài phút. Và rồi ngay lúc đó tôi nhìn
lên thấy Billy; nó đã ngủ.
141 VàNgài phán, “Ta sẽ cho con dấu hiệu đời đời,” lần nữa. Ngài
phán, “Hãy nhìn sang phía tây từ chỗ con ngồi.”
142 Và tôi quay đầu lại như thế này trong xe tải, để nhìn; quay
chầm chậm, anh embiết đó. Và, ồ, chao ôi, Thánh Linh của Chúa!
Tôi cảm thấy tôi có thể la hét lên và khóc. Và tôi đã nhìn, và
tôi chỉ thấy một ngọn núi có những chữ cái viết hoa màu trắng
trên đó. Tôi nói, “Con không biết, không hiểu dấu hiệu đời đời về
điều đó.”
143 Ngài phán, “Tên của con đã được viết tất cả trên nó.”
144 Ồ, tôi nghĩ, “Đó là gì?” Và tôi thật sự yếu đi và tôi bắt đầu
ngừng lại.
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145 Và Billy thức dậy và hỏi, “Ba làm sao vậy?” Và tôi đã kéo bàn
tay tôi lên như thế này,mồ hôi từ hai bàn tay tôi đang nhỏ xuống,
và trời đang có tuyết.
146 Tôi nói, “Billy, điều gì đó đang xảy ra. Vào một lần ba biết
mình đã làm sai ở đâu. Ba biết ba đã làm Chúa thất vọng.” Và
dường như tôi có thể nghe bài hát đó đang được hát, và thấy
hàng ngàn người, què, tật nguyền, mù lòa, và bại liệt, lẫn lộn với
nhau; nghe ban hợp ca, một tiếng của giọng danh tiếng vĩ đại
nào đó, đang hát:

Ô uế! Ô uế! Những tà linh đã săn đuổi người.
(Anh chị em biết bài hát đó.)

Rồi Jêsus đến và giải thoát cho.
147 Tôi có thể thấy những hàng người bệnh đang nằm khắp nơi,
và tôi phải ngừng lại. Billy không biết điều đó đang xảy ra. Và tôi
nhìn lên.
148 Tôi ngừng lại và nhìn lên trên núi, và tôi thấy có bảy ngọn
đồi. Bây giờ, ở đây, nếu anh em muốn thấy điều gì đó. Có bảy
chóp núi trên đỉnh một ngọn núi, một ngọn núi, mà chạy dài
nhiều dặm. Ngọn núi cuối cùng trước khi anh em đi vào vùng
đất khác; sau đó không có nhiều núi nữa. Và nó đang chạy từ
hướng đông sang hướng tây, một dãy núi, và nó là ngọn núi có
tuyết phủ trên đỉnh.
149 Hai đỉnh nhỏ trước tiên, và rồi một đỉnh lớn; và rồi đỉnh
nhỏ khác, và rồi một đỉnh lớn hơn; và rồi một đỉnh nhỏ, và rồi
một đỉnh núi phủ tuyết, dài, lớn, rộng. Và tôi nói, “Lạy Chúa, con
không hiểu điều đó có nghĩa gì.”
150 Ngài phán, “Có bao nhiêu đỉnh?”
151 Tôi đáp, “Có bảy đỉnh.”
152 “Tên con có bao nhiêu chữ?” B-r-a-n-h-a-m, M-a-r-r-i-o-n B-r-
a-n-h-a-m.
153 Và có ba đỉnh núi nổi bật. Ngài phán, “Ba đỉnh núi kia là thần
lực thứ nhất, thứ hai, và thứ ba. Cái đầu tiên là phần đầu tiên của
linh vụ của con, một ngọn đồi nhỏ; rồi thần lực đầu tiên của con,
khá cao.” Anh embiết, dấu hiệu trong bàn tay. Rồi cómột khoảng
ngắn ngừng hoạt động ở đó, là lúc tôi được cất khỏi vì quá mệt
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mỏi. Nhiều người trong anh chị em nhớ điều đó. Và rồi đến sự
phân biệt, thần lực thứ hai. Bây giờ tôi có một điều khác, khoảng
vài năm ở đây của những đỉnh núi thật hầu như nhỏ, đấy, giống
như trở lại chức vụ của tôi chưa có cho đến lúc ấy, và rồi đến
đỉnh thứ ba.
154 Ba là con số của sự hoàn tất, đấy, đỉnh thứ ba. Đỉnh kế tiếp là
năm, con số của ân điển. Và đỉnh tiếp theo là bảy, con số của—
của sự hoàn hảo, sự chấm dứt. “Ngươi hãy làm hết công việc của
mình trong sáu ngày. Ngày thứ bảy là ngày Sa-bát,” ngày cuối
tuần, chấm dứt thời gian. Hiểu không? Và tôi ngừng lại và chỉ
điều đó cho Billy. Và tôi nhìn chúng.
155 Ngài phán, “Đó, hãy chịu đựng điều đó. Nếu có nghi ngờ nào
trong trí con, hãy nhớ đến nơi này, hãy trở lại đây.”
156 Billy đã đấm vào vai tôi, nó nói, “Bố ơi, hãy nhìn về hướng
đông!” Và nó đã từng xảy ra như thế nào, tôi không biết, nhưng
ở đó trên phía đông của con đường là đống rác rưởi đang cháy
kia. Hàng dặm này sang dặm khác từ bất cứ loại thành phố nào,
một đống rác rưởi lâu đời đang nằm đó về phía bên trái của
con đường.
157 Tôi đang trở lại công trường thuộc linh. A-men. Già hay trẻ,
sống hay chết, tôi sẽ vâng theo Đức Chúa Trời cho đến khi cái
chết để tôi được tự do. Tôi đã yếu kém trước mặt Chúa, không
sẵn lòng. Dù tôi có làm hay không…Tôi đã cố gắng…Xin để cho
tôi gài mình vào điều này. Hiểu không? Một số băng nữa đã ghi
hết? Hãy để tôi cài điều này vào. Tôi đã muốn, tôi muốn thấy
Chúa Jêsus Christ được bày tỏ không có một vết sai lầm nào. Và
để anh chị em là người nghe băng này, và hội thánh này nhớ, từ
ngày nầy, lý do anh em không có một vết nhơ nào, và lý do mà
tất cả những năm này anh em không thể nói một điều đã từng
nói hoặc đã thực hiện ngoài những gì nó đã xảy ra. Tôi thách
thức bất cứ ai mang đến bất cứ trong hàng ngàn những điều
trên bục giảng, và sự phân biệt, và sự tiên đoán về những gì sẽ
xảy ra; nó đã xảy ra một cách chính xác từng chữ. Bây giờ, hội
thánh tin điều đó, hãy nói, “A-men,” để mà…[Hội chúng nói, “A-
men.”—Bt.] Không có một người nào trên thế giới có thể tỏ cho
thấy một điều. Nhưng là nó được biết với hội thánh ở đây và với
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hội thánh tương lai: nếu Chúa đẩy một người qua ống điếu, và
người đó không di chuyển chút nào cho tới khi Chúa bảo người
ấy, thì không có đức tin kết nối với nó. Chính Đức Chúa Trời đẩy
anh em đến điều gì đó. Và nó đã gây dựng chức vụ tới một nơi
mà không có ai có thể nói một lời chống lại nó. Nhưng từ nay
về sau, hãy để tôi nói trước tiên với anh chị em trong Danh của
Chúa, trước khi anh chị em lắng nghe, bởi vì tôi phải đi ra bằng
đức tin. Tôi phải thực hiện nó bằng đức tin, cho dù tôi nghĩ nó
đúng hay sai, hay điều gì. Tôi cố hết sức với sự lựa chọn của tôi,
và rồi đi làm điều đó. Bởi vì nó không sai, là bởi vì tôi đã chờ cho
đến khi Ngài bảo tôi đi thực hiện điều đó. Tôi đã chờ đợi Ngài. Vì
thế không phải là tôi; chính là Ngài.

158 Nhưng, anh chị em thấy, ngay cả đại Thánh đồ Phao-lô đã
một lần phải ở giữa tình thế khó khăn. Và nhiều lần Chúa đã
thực hiện những việc hoặc để đầy tớ của Ngài thực hiện điều
đó, mà là những lỗi lầm, để chứng minh những điều này. Bây
giờ, chúng ta biết rằng nhân loại có thể làm những điều lầm lỗi,
nhưng Đức Chúa Trời có thể làm không lầm lỗi. Nhưng bây giờ
nếu tôi đi vào lãnh vực giảng dạy, và hành động cách mà tôi—
tôi làm, thế thì tôi phải sắp đặt những buổi nhóm phía trước
và—và mọi việc xếp hàng chờ. Và có lẽ đây là thời gian vĩ đại
đó mà chúng ta đang trông mong đang đến. Và chắc chắn nếu
“Trong chính điều này là một điều khác thường mà sẽ xảy ra, và
làm cho ứng nghiệm, chiến thắng lớn lao trong tình yêu Thiên
thượng,” và đó là một động từ đứng trước một trạng từ, thế thì
đó là tình yêu Thiên thượng, mà là Đức Chúa Trời. Hiểu không?
Và nó mang tình yêu của Đức Chúa Trời lao tới ở tuyến đầu và
đứng trong chỗ nứt vì dân sự.

159 Và những Ricky và Ricketta này, mà đã có những lời rất xấc
xược, và tôi đã gọi họ là “Ricky” và “Ricketta,” Chúa ban cho tôi
hiểu tôi không nên làm thế, bởi vì đó là nhiều người trong họ vẫn
là con cái của Ngài. Tôi là một…Họ không thể tránh được bởi vì
họ hành động khác biệt quá nhiều. Một số trong những giáo hội
hình thức lạnh lùng, già cỗi này nắm lấy họ, linh đó ở trên họ,
và họ ở trong—trong tù như dân Y-sơ-ra-ên bị ở trong tù, thậm
chí giống như Môi-se đi xuống giải thoát họ khỏi tình trạng nô
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lệ. Những con người mà yêu Chúa Jêsus Christ, sẽ hầu việc Ngài
nếu họ chỉ biết hầu việc Ngài bởi điều gì. Và họ ở trong ách nô lệ
dưới ảnh hưởng chủ nghĩa giáo phái mà bảo họ, “Anh đừng làm
điều này, và anh đừng làm điều kia.”
160 Nhưng sự kêu gọi của Đức Chúa Trời phải đến, “Hễ ai muốn
tiến về Đất hứa, hãy để người đó tiến lên.” Chúng ta trên con
đường tiến về Đất hứa. A-men. Hãy để họ đến, tiến lên. Chúng ta
trên con đường đến gặp Đấng Christ ở thời kỳ cuối cùng. Và tôi
muốn mang điều này đến với anh chị em để anh chị em sẽ thấy,
và chỉ ra cho anh chị em thấy điều đó, lỗi lầm mà một người có
thể phạm, tuy nhiên bằng sự thành thật.
161 Môi-se đãmất cảm xúc về dân sự bởi vì họ khôngmuốn nghe
ông. Và, Anh Roy, anh hiểu giấc mơ của mình không? Và bây giờ
tôi không thể đi, với một chức vụ như thế, cho tới khi tôi cảm
thấy khác trong lòng về điều đó, cho dù Chúa có phán với tôi
hay không. Nhưng đó là điều thay đổi Anh Roy đó…mà đã thấy
đến. Điều gì đó phải biến đổi tôi, bởi vì tôi, trong lòng tôi, nếu tôi
ra khỏi cảm xúc theo như cách tôi làm bây giờ; tôi vẫn cảm thấy
rằng họ nên nghe Sứ điệp đó, họ phải làm điều đó. Và tôi không
có cảm xúc vì những người mà tôi nên có. Cho đến khi tôi có thể
nhận được cảm xúc đó, không có nhu cầu trong tôi hành động,
bởi vì tôi có thể làmột kẻ đạo đức giả.
162 Và suốt những năm này tôi đã cố gắng phục vụ Ngài bằng
tấm lòng chân thật, và tôi sẽ không ra nơi đó là một kẻ đạo đức
giả. Tôi phải cảm thấy rằng, đó không phải là Ricky và Ricketta,
và không phải đám người này. Đó là con cái của Đức Chúa Trời
ở trong sự nô lệ đó, và tôi phải đi đến với họ. Cho tới khi tôi có
thể cảm thấy cách đó, tôi sẽ thật sự phải gánh trách nhiệm với
những người chung quanh, giảng một số qui ước và các điều,
nhưng chờ đợi.
163 Tôi có một bài hát ngắn. Tôi không hát được. Tôi muốn chỉ
thích đưa nó ra cho anh chị em. Thưa các anh em, tôi cứ hầu như
đặt ra. Tôi không đánh vần đầy đủ. Nó không được viết đúng.
Tôi không biết tôi có thể đọc được nó hay không. Nó có giai điệu
của bài Thánh ca Chiến đấu Của Nền Cộng hòa, “Vinh hiển thay,
vinh hiển thay, halêlugia!” Anh chị em đã nghe bài đó. “Vinh
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hiển thay, vinh hiển thay, halêlugia!” Bao nhiêu người đã nghe?
Dĩ nhiên, tất cả chúng ta đã nghe bài đó.

Nhà truyền đạo lưu động cưỡi ngựa băng qua
xứ,

Với khẩu súng trên vai và quyển Kinh Thánh
trong tay;

Người nói với người dân vùng thảo nguyên về
miền Đất hứa đầy ơn phước,

Khi người vừa cưỡi ngựa, vừa hát.

Nương vào, nương vào,
Nương dựa vào cánh tay đời đời;
Nương vào, nương vào,
Nương dựa vào cánh tay đời đời.

Người giảng về sự phán xét sắp đến bằng lửa
và diêm sinh;

Và chỉ còn lại một mình Thiên đàng vinh hiển,
bất tận.

Khi người cưỡi ngựa qua các núi bạn có thể
nghe người hát bài này,

Khi người đang cưỡi ngựa.

Có quyền năng, quyền năng, quyền năng đang
làm việc kỳ diệu,

Trong Huyết của Chiên Con;
Cóquyềnnăng, quyềnnăng, ồ, quyềnnăng làm
việc kỳ diệu,

Trong Huyết báu của Chiên Con.

164 Nhà truyền giảng lưu động xưa. Anh chị em nhớ người.
Hiểu không?

Bây giờ cây súng của người đã cũ và han rỉ, và
nó đang treo trên tường;

Quyển Kinh Thánh của người rất cũ mòn và
đầy bụi, và ít…ít khi được đụng đến chút nào;
(Đúng thế.)



ĐỨNG TRONG CHỖ NỨT 53

Nhưng Sứ điệp mà Nó mang đến chúng ta sẽ
gặp lại chúng ta vào Ngày ấy,

Vì Lẽ thật của Đức Chúa Trời vẫn tiếp tục tiến
lên.

Tất cả cùng hát:

Vinh hiển thay! vinh hiển thay, halêlugia!
Vinh hiển thay! vinh hiển thay, halêlugia!
Vinh hiển thay! vinh hiển thay, halêlugia!
Lẽ thật của Ngài đang tiến lên.

165 Tôi sẽ học điều đó. Tôi đã đứng sáng nay khi tôi đang viết
xuống điều đó, đặt tay tôi trên cây súng cũ kỹ treo trên tường.
Tôi nghĩ, “Nó sẽ không dài.”

Cây súng cũ kỹ và đầy bụi bặm của người, khi
nó đang treo trên tường, (Đúng thế.)

Và quyển Kinh Thánh thì cũ mòn và đầy bụi,
và ít khi được chạm đến chút nào;

Nhưng Sứ điệp của người từ Kinh Thánh nầy…
vào một ngày Phán xét;

Và Lẽ thật của Ngài cứ tiến lên.

166 Lẽ thật của Chúa là Kinh Thánh này! Vâng. Chúa Jêsus Christ
hômqua, ngàynay, và chođếnđời đời khôngbao giờ thay đổi.

167 Nhà truyền giảng lưu động già với khẩu súng trên lưng,
quyển Kinh Thánh của người trong tay, cưỡi ngựa băng qua
vùng thảo nguyên, và lên trên những núi non, và xuống qua
những hố sâu và khắp mọi nơi, giảng về Ngàn năm bình an sắp
đến, về một sự Phán xét dữ dội sắp đến cho những người không
công bình, và rao giảng về Nước Đức Chúa Trời cho người công
bình. Điều đó là thật. Anh bạn già Winchester đang cũ mòn han
rỉ. Và Kinh Thánh, người—người ta đã dùng một số sách khiêu
dâm thay vìNó. NhưngLẽ thật củaĐứcChúaTrời vẫn cứ tiến lên.
Ngài khiến cho Chính Ngài thật đúng ngày hôm nay, và chứng
minh nó, như Ngài đã từng làm.

Lẽ thật của Đức Chúa Trời vẫn cứ tiến lên!
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Vinh hiển thay! vinh hiển thay, halêlugia!
Vinh hiển thay! vinh hiển thay, halêlugia!
Vinh hiển thay! vinh hiển thay, halêlugia!
Lẽ thật của Ngài đang tiến lên.

168 Tại sao? Người nào đó sẽ nhận lấy Nó. Vì Chúa Jêsus Christ
hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi. Chúng
ta hãy hát lại bài hát đó. Bây giờ chúng ta đứng lẫn lộn với nhau
ở đây, Giám Lý, Báp-tít, Lutheran, mọi giáo phái khác. Trong khi
chúng ta hát điệp khúc cuối cùng đó, chúng ta hãy bắt tay người
chung quanh bạn, và rồi chúng ta sẽ giải tán.
169 Và bây giờ, nên nhớ, anh chị em nào mà phải đi nhà thờ của
chính mình, hãy đi tối nay. Chào mừng mục sư của anh chị em
giùm tôi. Và—và rồi cầu nguyện cho tôi, mỗi người trong anh chị
em. Và rồi một lần nữa tôi muốn anh chị em nhớ, nếu anh chị
em không có nơi nào để đi…

[Anh Branham nói với Anh Neville—Bt.] Và nếu như anh chị
em có bất cứ điều gì.

Sau sứ điệp của Anh Neville tối nay, sau khi anh ấy ban sứ
điệp của mình, thì tôi muốn làm một cuốn băng ghi âm gọi là
Đèn Đỏ Chớp Lên Về Sự Đến Của Ngài, đấy, tối nay. Xin Chúa ban
phước cho anh chị em bây giờ. Và tuần tới, tôi sẽ, Chúa nhật tới, ý
Chúa, tôi có thể xuống trở lại và thực hiệnmột băng ghi âm khác,
bởi vì tôi phải ở Arkansas tuần kế tiếp này.
170 Được rồi, bây giờ, chúng ta hát lại, và bắt tay bây giờ.

Vinh hiển thay! vinh hiển thay, halêlugia!
Vinh hiển thay! vinh hiển thay, halêlugia!

Lạy Chúa Jêsus, xin ban ơn trên những chiếc khăn này!…?…
[Anh Branham cầu nguyện trong khi hội chúng hát—Bt.] Nhơn
Danh Chúa Jêsus Christ, chúng con đặt tay trên những khăn
tay nầy.

…trên.

Ngợi khen Đức Chúa Trời! Bây giờ, chúng ta hãy cúi đầu
một lát.
171 Anh thật đúng giờ, Anh Ruddell. Xin bước lên đây chỉ một
phút và cầu nguyện. Anh Ruddell, một người khác trong hội các
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anh em của chúng ta ở đây, thuộc vềmột hội nhỏ của những giáo
hội chúng ta với nhau, tôn giáo chung cho các giáo phái khác
nhau này. Và tôi đã nghe về chỗ đứng dũng cảmmà Anh Ruddell
nhận lấy cho—cho Phúc âm. Và vì vậy tôi—tôi nói điều này, Anh
Ruddell, rằng mọi việc trên đường…Chúa không hứa hẹn một
cái giường đầy hoa thoải mái. Nhưng Ngài hứa một trận chiến,
vâng, tuy nhiênNgài đã hứa chiến thắng. Đó là sự việc.
172 Tôi nhớ khi lần đầu tiên tôi nhận lấy chỗ đứng này, ngay cả
cha vàmẹ của chính tôi muốn đuổi tôi ra khỏi nhà. Hiểu không?
Nhưng, ồ, chao ôi, thật tôi đã làm phép báp-tem cho họ nhơn
Danh Chúa Jêsus! Những hi vọng duy nhất tôi từng có ngày nay
là bởi vì chỗ đứng. Tôi quá vui mừng đến nỗi Sứ điệp của Kinh
Thánh, từ nhà truyền giảng lưu động xưa cho tới thì giờ này…
Mặc dù người ta đã giữ Nó và họ tỉa gọt chung quanh Nó, và
họ tạo ra những giáo phái và đưa vào những tín điều và mọi
thứ khác trong Nó, Lẽ thật đó vẫn tiến bước. Đúng thế. Nó vẫn
tiến triển.
173 Xin Chúa ban phước cho anh chị em,mỗi người, và chúng tôi
hi vọng gặp lại anh chị em thật sớm. Cho đến lúc đó, các anh em
sẽ làm giúp tôi một điều này, cả ở đây và cũng ở trên băng ghi
âm, được không các anh em? Cầu nguyện để Đức Chúa Trời sẽ
đặt để trong lòng tôi điều gì đó mà tôi đã đánhmất trong nỗi ám
ảnh lo sợ ở đó. Thật quá dễ dàng để dựngnênmột phức cảm.

Một ngày nọ tôi đã có một cuộc phỏng vấn với Anh Way của
tôi đangngồi đây, đangngồi phía trước đây.Một người tốt, nhưng
tập hợp chínhmình chung quanhmột trạng thái tâm thần không
bình thường, một loại tâm thần khác, điều đó cũng giống nhau.
AnhWay, anh có thể rất dễ dàng làm điều đó; ấy là anh cứ cómột
điều gì nhỏ bé trong trí, cứ nghĩ theo cách đó. Hãy đi trở lại và
kiểm tra nó với lời Kinh Thánh, và xem thử nó đúng hay không,
và rồi bắt đầu hành động từ đó. Vâng. Đừng đánh mất cảm giác
về dân sự. Hiểu không? Anh em phải nhớ rằng họ không được
tạo ra từ mùn cưa. Họ là thịt và huyết, con người và một linh
hồn. Hãy cầu nguyện cho tôi, tất cả anh chị em, nếu anh chị em
muốn. Xin Chúa ban phước cho anh chị embây giờ.

Chúng ta sẽ cúi đầu vàmời AnhRuddell nếu anh ấy sẽ…
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174 Xin lỗi? [Anh Parnell nói, “Thưa Anh Branham, tôi có điều
muốn nói, chỉ nửa giây thôi.”—Bt.] Được, thưa anh. [Anh Parnell
kể lại giấc mơ anh đã mơ.] Ngợi khen Chúa! Đây là một mục sư.
Người nào đó có thể không biết. Và anh ấy là một người trong
nhóm đó, tôi đã không có thời giờ sáng nay, đó là một trong của
những giấc mơ kia, nói về tôi sẽ đi con đường khác, đấy, đi về
hướng Tây, đi ra hướng Tây trong thì giờ cuối cùng này. Anh J.
T. Parnell.

175 Bây giờ, có thể có những người lạ đang tự hỏi về những người
có những giấc mơ, về những người nằm mơ. Không, chúng tôi
không hành động vì hết thảy các loại giấc mơ và các thứ, nhưng
chúng tôi tin điều mà Kinh Thánh đã nói, “Và sẽ ứng nghiệm
trong những ngày sau rốt, Ta sẽ đổ Thần Ta trên dân sự; và họ
sẽ nói tiên tri, và sẽ thấy những khải tượng, và mơ những giấc
mơ.” Và hễ chừng nào điều đó còn ở trong sự che phủ của Kinh
Thánh, thì bổn phận của tôi là phải tin nó và giảng dạy nó. Và khi
người ta kể những giấc mơ, nếu Chúa không ban cho sự thông
giải, chúng ta hãy để nó chết. Và nếu nó là điều gì đó…Khi có ai
nói tiếng lạ, phải có điều gì đó xảy ra với hội thánh, và nó cũng
phải xảy ra. Nếu không, đó là tà linh. Nó phải ứng nghiệm, bởi vì
sự thông giải tiếng lạ là nói tiên tri. Chúng ta biết điều đó đúng. Vì
vậy ở đây chúng ta cố gắng để sống đúng như cách Kinh Thánh
dạy Nó. Không bớt đi điều gì khỏi Nó hoặc thêm điều gì vào Nó,
nhưng thật sự sống điều Đó như cách Nó dạy. Chúa ban ơn. Điều
đó giúp đỡ tôi, Anh J. T., để tin rằng…Chúa đã không nói tôi đi ra
lúc ấy và thỏa hiệp với tội lỗi; nhưng chỉ đi ra và cứ tiếp tục thực
hiện. Hiểu không?

176 Chúng ta hãy cầu nguyện bây giờ. Anh…[Một chị trong cử
tọa bật khóc—Bt.]…Người nào đó ngất xỉu. Chờ một chút. Ngồi
yên, mọi người. Hiểu không? [Anh Branham rời bục giảng và đi
xuống hội chúng.]

177 Lạy Cha Thiên thượng, xin để sự thương xót và nhân từ của
Cha ở với Anh Way. Nhơn Danh Chúa Jêsus Christ, xin cho anh
ấy trở lại. Xin cho anh ấy trở lại, Chúa ôi, và ban cho anh sức lực
và sự khỏe mạnh.
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Vậy xin giúp con, tim anh ấy bắt đầu đập lại! Hãy yên lặng,
mọi người, và cứ cầu nguyện.

Lạy Chúa Jêsus, xin để sự nhân từ và thương xót của Ngài ở
với AnhWay, nhơn Danh Chúa Jêsus Christ.
178 Đã qua rồi. Như tôi đứng ở đây tại bàn thờ này, nơi những lễ
tang đã được giảng. Nơi tôi đứng đây, nơi mà hàng trăm người
được cầu nguyện để đến với Đấng Christ. Tôi đã đưa tay ra, mắt
anh ta không lay động,mạch anhkhông cònnữa. Và không còn gì
hơn nữa là kêu Danh Chúa Jêsus Christ, và mạch của anh ấy bắt
đầu nhảy lại. Ngợi khen Chúa! Ngợi khen Chúa! Như một mục
sư của thập tự giá, tôi nói điều đó trong Danh Chúa Jêsus Christ.
Ngài chẳng tuyệt diệu sao? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Một
cơn đau tim. Thấy không? Tôi rất biết ơn nó đã xảy ra ngay bây
giờ, thay vì chờ đến khi chúng ta đi ra. Thấy ân điển của Chúa
không? Đáng ngợi khen Chúa thay!

Xin chúng ta cứ cúi đầu.
179 Kính lạy Cha Thiên thượng, chúng con cảm ơn Cha bây giờ
vì sự nhân từ và thương xót của Cha. Ngài vẫn ở giữa chúng con.
Xin ban cho con, Chúa ôi, Dầu trong đèn con. Xin ban cho con
lằn—lằn—lằn—lằn Roi của Chúa, để con có thể trải Nó ra, trên
những người đau ốm và khốn khổ. Hầu cho con có thể mang nó
đến trên…mang sự giải cứu cho những ai có cần, và sự phán xét
cho những ai đang chối bỏ Nó. Xin nhậm lời, Cha ôi. Chúng con
cảm ơn Cha vì tất cả sự nhân từ của Ngài, trong Danh Chúa Jêsus
Christ. A-men.

Anh Ruddell, Chúa ban phước cho anh, thưa anh. 
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