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 …chỉmột lát khi chúng ta cúi đầu.

Lạy Cha Thiên Thượng của chúng con, chúng con cảm tạ
Cha vì Chúa Jêsus Christ, những lời hứa tuyệt vời của Ngài mà
Ngài đã ban cho chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài vì tất cả
những điều này. Chúng con ở dưới sự trông đợi lớn ở đây trong
thành phố này giữa những Cơ-đốc nhân tốt đẹp này. Chúng con
đang mong đợi được thấy Ngài vận hành giữa chúng con để tỏ
cho thấy sự hiện diện của Ngài, ban cho mọi người đức tin, hà
hơi cho họ để tin. Đó là mục đích của chúng con khi đến đây,
Cha ôi. Chúng con biết chúng con có thể tin cậy Ngài. Chúng con
sẽ không thất vọng. Vì chúng con cầu xin điều đó trong Danh
Ngài. A-men.

Mời anh chị em ngồi.

Rất vui mừng sáng nay được dùng bữa điểm tâm với nhóm
mục sư truyền đạo tốt đẹp này ở đây trong thành phố. Và vì vậy
chúng ta…Tôi nghĩ các—các anh emđã ghi âmnónếuai đómuốn
có nó. Chúng ta đã có một thời gian thông công như vậy. Và bây
giờ, tối nay là đêm thứ hai của chúng ta, chúng ta đang đi đúng
hướng. Vì vậy bây giờ, chúng tôi tin rằng Chúa sẽ ban phước dồi
dào cho tất cả quý vị.

Tôi tin rằng tôi đang nhìn một người bạn tốt của tôi, Bà
Upshaw, đang ngồi đây, Chị Upshaw. Xin Chúa ban phước cho
chị. Tôi nhớ Anh Willie Upshaw. Hôm trước tôi có một lá thư từ
chị ấy và ảnh của AnhWillie, Dân biểu hạ viện. Vì vậy, ông—ông
đã bị tàn tật trong sáumươi sáu năm.

Trong một buổi nhóm vào một đêm, thấy một sự hiện thấy
về ông ấy, đang ngồi, đi ngang qua khán giả, với bộ đồ của ông,
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cúi xuống. Ông ấy ngồi trên xe lăn và chống nạng, như các bạn
đều biết ông ấy, và Chúa Jêsus đã làm cho ông khỏe mạnh trong
đêmđó. Và ông đã có niềm tin cho đến khi chết.

Chúng ta cảm thấy rất vinh dự, tối nay, vì người vợ góa của
ông ấy đang ngồi ở đây. Anh ấy bao nhiêu tuổi khi anh đi gặp
Chúa? Anh ấy đã bao nhiêu tuổi? [Chị Upshaw trả lời—Bt.] Sống
thọ tám mươi sáu tuổi. [Chị Upshaw làm chứng về sự ra đi của
anh ấy.] Đã lên Thiên đường để ở cùng…Chúng ta biết ơn những
con người vĩ đại, những chiến binh vĩ đại của đức tin.

Bây giờ, tối nay, ấy là, chúng tôi khôngmuốn giữ các bạn lâu.
Chúng tôi đã giữ các bạn thêm giờ mười phút vào tối qua, mười
giờ kém hai mươi phút. Chúng ta thường ra ngoài vào lúc chín
giờ rưỡi. Tôi sẽ cố gắng bù đắp cho điều đó tối nay. Tôi đã…Tôi đã
thay đổi so với những sứ điệp tiên tri mà tôi đã rao giảng ở khắp
các vùng khác nhau của đất nước, đến các buổi nhóm truyền
giáo một lần nữa. Và về những sứ điệp tiên tri đó, chúng tôi sẽ
tiếp tục giữ nó và tiếp tục. Và bây giờ để cắt giảm nó, thật khó, và
nó thay đổi sự—sự truyền giáo tất cả với nhau.

Và lý do tôi đang làm điều này: bởi vìmột ngày nọ, từ Canada
xuống, ngay phía trên đây ở Montana, một buổi sáng sớm, Chúa
Jêsus…Tôi biết điều đó nghe dường như lạ, nhưng tôi đang ngồi
trên một chiếc xe hơi, và điều gì đó đã thu hút sự chú ý của tôi.
Tôi nghe một Tiếng nói, rõ ràng như anh em nghe tiếng tôi, nói,
“Tên của ngươi đã được viết trên ngọn núi đó.” Và tôi đã nhìn,
và khi chúng tôi dừng lại, Billy và tôi, Chúa Jêsus đã phán, “Hãy
quay lại bây giờ, và bắt đầu sự truyền bá phúc âm như ngươi
đã làm.”

Đó là lý do tại sao tôi ở đây tối nay, bởi vì đang quay lại ngay
để cầu nguyện cho người đau. Có một câu chuyện dài với điều
đó, và tôi chắc chắn rằng anh chị em nghe băng ghi âm ở đây,
những người nghe băng của chúng tôi, biết về câu chuyện. Tôi ở
đây để cầu nguyện cho những người đau lần nữa. Có rất nhiều
ân tứ tuyệt vời trong Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời có thể sử
dụng bất kỳ ân tứ nào trong số chúng mà Ngài muốn nếu chúng
ta cứ đểNgài làm vậy. Ngài là ChúaĐức Chúa Trời.
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Và bây giờ, tôi đang cố gắng không…không đặt tay lên dân
sự nếu tôi có thể tránh điều đó, bởi vì, ở đó, có vẻ như (điều đó
ổn thôi), nhưng có vẻ như ai đó, sẽ được chữa lành, họ nói, “Chà,
Ông A gì đó đã đặt tay lên tôi.” Hiểu không? Tôi—tôi thích thấy
các bạn chỉ đặt tay trên Ngài, trên Đấng Christ.

Mục đích của tôi là, tất cả chúng ta đều biết bởi Kinh Thánh,
rằng sự chữa lành Thiêng liêng đã được bảo đảm cho mọi tín
đồ. Đó là một phần—đó là một phần trong sự đau khổ của Chúa
Jêsus: “Ngài đã bị thương vì sự vi phạm của chúng ta, bởi lằn roi
Ngài chúng ta chúng ta được lành bệnh. NhưMôi-se treo con rắn
bằng đồng lên nơi đồng vắng thể nào, thì Con người cũng phải
bị treo lên dường ấy.” Cùngmột nguyên do.

Và đó là hình bóng, Đấng Christ là tiền hình bóng. Và sau đó
nếu—nếu sự đền tội cũ có thể tạo ra sự chữa lành, thì sự đền
tội mới sẽ còn nhiều hơn thế nữa, mà đã có được những điều tốt
hơn, sinh ra sự chữa lành Thiêng liêng.

Vậy thì, Chúa Jêsus đã bị treo lên vì cùng một nguyên nhân
mà con rắn bằng đồng đã bị (Ngài đã bị trở nên tội lỗi): bởi vì,
con rắn được làm từ đồng thau, và đồng thau là “một biểu tượng
của sựphánxét thiêng liêng”; và con rắn, biểu thị “lời nguyền rủa
con rắn” từ vườnÊ-đen, nơi tội lỗi và bệnh tật đã xâmnhập.

Và Chúa Jêsus không thể…Không ai không thể rao giảng Chúa
Jêsus Christ là sự đền tội mà không rao giảng về sự chữa lành
Thiêng liêng. Không ai có thể rao giảng Tin lành mà không rao
giảng về sự chữa lành Thiêng liêng. Bởi vì, thấy đó, anh em
không…người ấy đã có…không nhất thiết phải có những thứ
nhất định. Giống như nếu một con vật bám lấy anh em, anh em
không cần phải chặt chân nó, hoặc chặt—chặt cánh tay của nó
hoặc bất cứ điều gì nó có gần anh em. Chỉ cần giết chết đầu nó
và anh em có được nó.

Và đó là cách mà Chúa Jêsus đã làm khi Ngài—khi Ngài chết
vì tội lỗi: Ngài đã giết tất cả những gì tội lỗi đã từng làm, Ngài đã
hoàn toàn cứu chuộc chúng ta. Bây giờ chúng ta đang rút ra sự—
sự ban thưởng từ của cầm tuyệt vời…tiền bạc làm tin về sự giải
cứu hoàn toàn của chúng ta ở sự tái lâm củaNgài.
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Vì vậy, anh em thấy đấy, bệnh tật trực tiếp là—là do tội lỗi
gây ra. Người nào đó đã phạm tội. Đã không có bệnh tật cho đến
khi có tội lỗi. Và rồi khi tội lỗi xâm nhập, bệnh tật cũng theo đó
mà xuất hiện. Sự đau ốm là một thuộc tính của tội lỗi. Và rồi, khi
Ngài giết chết tội lỗi, nó mang theo tất cả các thuộc tính của nó.
Hãy xem, nó đã phải vậy.

Bây giờ, tối nay chúng ta sẽ đọc một phần của lời
Kinh Thánh.

Tôi chắc chắn rất vui được, trở lại ở đây tối nay, nhóm anh
em tốt quý của tôi đã có mặt ở buổi nhóm sáng nay, và tìm thấy,
cũng thấy Anh Shakarian ở phía sau đó, và nhiều bạn bè của tôi,
nhiều người trong số họ. Vì vậy rất vui vì có anh emở đây tối nay.
Xin cầu nguyện cho tôi bây giờ, nếu anh emmuốn.

Bây giờ, chúng ta hãy lật ra trong Kinh Thánh, chỉ với một
phân đoạn nhỏ, ý Chúa.

2 Và hãy nhớ, tối mai, cầu nguyện cho những người đau lần
nữa. Và bây giờ khi tôi đang nói…Hãy lắng nghe, mọi người hãy
cố gắng làm điều này, đừng chờ đợi điều nào đó xảy ra. Điều
bạn cần làm là tin Chúa ngay bây giờ. Hãy tin Ngài ngay bây giờ!
Hiểu không?

3 Bây giờ đã có tất cả quý vị mục sư truyền đạo. Tôi tin rằng,
Đức Chúa Trời, trong những ngày cuối rốt này, đã ban cho chúng
ta mọi điều Ngài có trong Sách của Ngài. Mọi sựmà Ngài đã hứa,
chúng ta đã thấy, và dường như mọi người vẫn không thể hiểu
được. Những người đã được định để nắm bắt nó, sẽ nắm bắt
nó; chỉ có những người đó. Nó làm mù người này; mở mắt của
người kia.

4 Hãy nhớ rằng, chúng ta tin rằng Chúa Jêsus Christ hôm qua,
ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi. Ngài không chết,
nhưng sốngmãimãi. VàNgài ở đây tối nay. Chúng ta đang ở trong
sựHiện diện của Ngài, tối nay, và Ngài ở đây để xác nhận và thực
hiện tốt bất kỳ lời hứa nàomàNgài đã hứa dành cho thời đại này.
VàNgài vẫnhômqua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay
đổi. Vì vậy, bất cứ điều gì mà Ngài đã có, Ngài hiện có, tối nay. Vì
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vậy chúng ta hãy tin Ngài bây giờ, khi chúng ta đọc Lời Ngài và
nói về Ngài, trongmười lăm, haimươi phút tới.
5 Sáng Thế ký, chương thứ 22, và câu thứ 7 và thứ 8, dành cho
một đề tài.

Y-sác bèn nói cùng Áp-ra-ham, cha mình rằng, Hỡi cha:
và người đáp, Con ơi, cha đây. Và chàng nói, Củi đây và
lửa đây: nhưng chiên con ở đâu đặng làm của lễ thiêu?

Và Áp-ra-ham đáp rằng, Con ơi, chính Đức Chúa Trời sẽ
sắm sẵn chiên con đặng dùng làm của lễ thiêu: vậy cả hai
cha con cứ đồng đi.

6 Lạy Chúa Jêsus, xin chúc phước cho Lời Ngài, xin cho Nó
không trở về vô ích, nhưng xin cho những hạt giống này rơi
xuống đất sẽ mang lại sự cứu rỗi cho những người đang cần, cả
về thuộc thể và thuộc linh. Chúng con giao phó chính mình cho
Ngài; hội chúng, cử tọa, Lời, đề tài, nội dung. Xin Đức Thánh Linh
cai quản trên chúng con, hầu cho chúng con được thấy Chúa
Jêsus Christ. A-men.
7 Tôi muốn nói chỉ trong vài phút tới về: Đường Lối Sắm Sẵn
Của Đức Chúa Trời Dành Cho Thời Đại Này.
8 Đức Chúa Trời đã luôn luôn có một đường lối. Có hai đường
lối, đó là, đường lối của chúng ta hoặc đường lối của Ngài. Đức
Chúa Trời đã có một đường lối dành cho ngày hôm nay, vì Ngài
luôn luôn làm một đường lối cho mọi sự. Đức Chúa Trời, từ lúc
ban đầu, đã biết sự cuối cùng, vì thế Ngài đã đưa ra lời Kinh
Thánh của Ngài chomỗi thời đại. Và tuổi đó, khi nó đi cùng…Bây
giờ đừng để không thấy điều này. Thời đại đó, khi nó đến, thường
thường chức vụ rất dễ bị hòa nhập vào những chủ thuyết, và vân
vân, và truyền thống, chođếnnỗi nó cáchxaLời hàng triệudặm.
9 Và rồi Đức Chúa Trời luôn sai đến người nào đó xuất hiện,
một tiên tri. Và tiên tri này…Đức Chúa Trời không bao giờ thay
đổi hệ thống của Ngài. Ngài không bao giờ thay đổi đường lối
Ngài. Ngài luôn luôn làm nó cùng một cách. Ngài luôn luôn như
thế; Ngài phải làm điều đó lúc này. Và, qua điều này, Đức Chúa
Trời làm việc và chứng thực Lời đó. Như tôi đã nói với anh em
tối hôm qua, Đức Chúa Trời làm sự thông giải của chính Ngài.
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Đức Chúa Trời không cần người nào thông giải Lời cho Ngài.
Chính Ngài tự thông giải Nó, bởi sự chứng thực Nó, làm cho Nó
thành hiện thực. Và khi Đức Chúa Trời nói Ngài sẽ làmmột điều
gì đó, thì Ngài làm nó, không có vấn để với nó nữa. Đó là cách
Ngài làm nó.
10 Vì vậy Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta một đường lối.
Chúa Trời yêu thương dân sựNgài. Ngài yêu thương dân sựNgài.
Ngàimuốn giúp đỡ họ. Ngàimuốn giúp đỡ anh chị emnhiều hơn
anh chị em muốn giúp đỡ. Nếu anh chị em có thể thật sự hiểu
được điều đó trong lòng, rằng Đức Chúa Trời muốn giúp đỡ anh
chị em nhiều hơn chính anh chị em muốn. Nhưng Ngài có một
đường lối, và đó là đường lối duy nhất mà Ngài sẽ làm việc qua
đường lối của Ngài. Anh chị em phải đến với từ ngữ của Ngài,
không phải với từ ngữ của anh em. Từ ngữ của Ngài! Anh em
muốn có nómột cách nào đó, nhưng Ngài—Ngài ban nó cho anh
em theo cách Ngài.
11 Giống như Na-a-man dầm mình trong dòng—dòng—dòng
nước của sôngGiô-đanh. Ồ, ông đãnói dòngnước ở trên đất nước
của ông thì trong sạch và tốt hơn, nhưng đó không phải là những
gì đấng tiên tri đã nói. “Hãy dầm mình ở đây.” Ông ngâm mình
một lần, bệnh phung vẫn còn đó; sáu lần, nó vẫn còn đó. Ông
phải vâng lời và đến với đường lối của Đức Chúa Trời. Và khi
Ông vâng theo đường lối của Đức Chúa Trời một cách trọn vẹn,
thì bệnh phung lìa khỏi ông.
12 Và tôi nói, tối nay, rằng nếu chúng ta tuân theo đường lối của
Đức Chúa Trời, thì bệnh phung sẽ lìa khỏi, bệnh tật sẽ lìa khỏi,
mọi thứ sẽ lìa khỏi, nhưng chúng ta phải đến với đường lối Ngài
dành cho thời đại này. Vậy thì, dầm mình trong sông Giô-đanh
sẽ không có ích gì lúc ấy; điều đó dành cho Na-a-man. Luật pháp
dành cho—chongười Do Thái. Ân điển là bởi Đấng Christ.
13 Nhưng mỗi thời đại có phần Phúc âm của nó được tiên đoán
rồi. Kinh Thánh này là sự bày tỏ hoàn hảo của Chúa Jêsus Christ.
Không thể thêmgì vàoNónữa, hoặc bớt điều gì ra khỏi Nó; người
làm điều đó bị rủa sả. Chúng ta không thể thêm gì vào Nó, không
bớt gì từ Nó. Chúng ta phải nhìn vào Ở Đây và thấy điều gì được
hứa dành cho thời đại này, và rồi thấy nó xảy ra. Đó là Đức Chúa
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Trời đang thông giải Lời của Chính Ngài. Khi Lời nói, “Một trinh
nữ sẽ chịu thai,” nàng đã chịu thai. Đó là sự thông giải của Đức
Chúa Trời vềNó. Những gì Ngài đã hứa, thì Ngài làm.

14 Vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời không thay đổi hệ
thống của Ngài về làm các sự việc. Ngài luôn làm điều đó giống
như vậy. Chúng ta không ngừng thay đổi bởi vì chúng ta là hữu
hạn. Chúng ta mắc tất cả các loại sai lầm, và có thể cải thiện
và ngày càng tốt hơn. Nhưng Đức Chúa Trời là vô hạn. Quyết
định đầu tiên của Ngài là hoàn hảo mọi lúc. Ngài không thể trở
nên khôn khéo hơn. Ngài đã là…Ngài là nguồn của mọi sự khôn
ngoan. Ngài là tất cả sự khôn ngoan. Ngài là tất cả quyền năng,
vô sở bất năng, vô sở bất tại, vô sở bất tri, và vô hạn. Vì thế nên,
khi Ngài nói điều gì, hãy bám chặt linh hồn của anh chị em vào
đó, bởi vì nó đúng.

15 Hiện giờ một số giáo hội nói, “Và chúng tôi không tin Điều
này, và chúng tôi tin điều kia.” Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ
phán xét thế—thế gian bởi một giáo hội. Ngài phán xét nó bởi
Chúa Jêsus Christ, và Chúa Jêsus là Lời. Ngài sẽ phán xét hội
thánh bởi Lời.

16 Nếu Đây là sự mặc khải của Chúa Jêsus Christ dành cho mọi
thời đại, và cho thời đại này, Ngài đã tỏ lộ trong Kinh Thánh
những gì Ngài sẽ làm trong thời đại này; và khi chúng ta thấy
Nó làm điều đó, khi chúng ta thấy Ngài làm những gì Ngài đã
hứa làm. Không phải một trinh nữ chịu thai; điều đó đã xảy ra
cách đây hai ngàn năm. Nhưng những gì Ngài đã hứa làm ngày
hôm nay, những gì Ngài đã phán sẽ làm hôm nay, đó là điều Ngài
dành cho ngày hôm nay.

17 Nhiều lần, người ta nói, “Ồ, tôi không tin Điều đó.” Ồ, anh
em lại có người thông giải của Ê-va lần nữa; cứ dự phần của Nó,
nhưng không phải thuộc về Nó chút nào.

18 Vậy chúng ta muốn nhớ rằng Đức Chúa Trời vẫn y nguyên.
Lời Ngài, và những gì Ngài phán, Ngài sẽ làmđiều đó.

19 Để bày tỏ rằng Ngài không thay đổi. Trong Sáng Thế ký 1,
Ngài phán, “Hãy để mọi hạt giống sanh ra tùy theo loại của nó.
Hãy để mọi hạt giống sanh ra tùy theo loại của nó.” Và ngay tại
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đó, chúng ta đụng phải điều gì ngay tại đấymà loại ramọi thuyết
tiến hóa. Anh em không thể lai giống các thứ được. Anh em lấy
conngựavà—và con…và con—con lừa, lai giống chúng với nhau,
anh emcó được con la, nhưng con la không thể gây giống lần nữa
để có được con la khác. Nó ngừng ngay tại đó. “Mỗi loài sanh ra
giống của nó.” Người ta có thể làm việc gây giống, nhưng nó tự
thay đổi trở lại, tỏ cho thấy nó không tiến hóa như thế. Không,
thưa quý vị. Nó dừng lại ngay ở đó. Anh em có thể gây giống rau
bi-na với thứ gì khác, với nhau, và sanh ra cây cải xoắn, nhưng
anh em không thể gây giống trở lại lần nữa. Không, thưa, quý vị.
Anh em có thể gây giống bắp lai; nhưng anh em trồng giống bắp
lai đó lại, anh em chẳng có được cái gì. Anh emphải gây giống nó
lại mỗi lần. Bởi vì, Đức Chúa Trời đã phán, “Mỗi hạt giống phải
sanh ra loài của nó.”

20 Và bây giờ, bởi những thứ lai giống, hãy nhìn xem những gì
thế gian có ngày hôm nay. Tôi đã đọc một bài báo ở đây, trên
Reader’s Digest, ở đó, “Hai mươi năm nữa, phụ nữ sẽ không có
con, nếu nó tiếp tục như thế này. Họ đang ăn thức ăn lai giống.”
Sự việc của nó là, họ đã lai giống nó, và đó không phải là cách
con người được làm nên, để ăn loại thức ăn đó. Nó được làm nên
để đáp ứng trong…hay để ăn theo cách nó được tạo nên. Đó là lý
do ngày nay, mà người ta không thể giữ cho thịt và mọi thứ theo
cách nó có, là vì nó bị lai giống, trồng vội vàng, và, ồ, mọi cách.
Nó thật sự bị pha trộn hết lên. Nó phải đi tới chỗ toàn thể nhân
loại bị hủy diệt bởi sự thành tựu của chính họ, bởi cố gắng lấy
điều gì mà Đức Chúa Trời đã làm tốt lành, quay lại và làm cho
nó thành cách khác, theo cách riêng của họ. Hãy để cho nó ở lại
đúng cáchmà Chúa Trời đã làm nó!

21 Thậm chí tới chỗ mà họ đang cố gắng lai giống các giáo hội,
ngày hôm nay; từ phép báp têm thực sự của Đức Thánh Linh,
đến một cái bắt tay; một số loại như sự rảy nước, tới một phép
báp têmbằng nước. Ồ, chao ơi! Toàn bộ sự việc là lai căng. Chúng
ta muốn trở lại.

22 Một thực vật lai giống, chúng ta phải chăm sóc nó và phun
nước cho nó, và giữ cho những con bọ hung và ong không đến
gần nó. Nhưng không phải là một cây khỏe mạnh thực sự; nó
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cứng cáp, mạnh mẽ, không có con bọ hung nào đến trên nó. Nó
phải có đủmạnh trong nó để những con bọhung tránh xa.
23 Và một Cơ-đốc nhân đích thực cũng giống như vậy! Anh em
không phải chăm sóc và vỗ về người đó, và bảo cho người đó điều
này, điều kia, hay điều nọ. Người ấy có điều gì đó bên trong nó,
phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh, để ném tất cả những điều
còn lại ra khỏi nó. Không phải cầu xin khắp nơi, bởi vì người
đó là một người đích thực của Chúa Trời. Người ấy có điều gì
đó ở bên trong tranh chiến. Một Cơ-đốc nhân tranh chiến từng
tấc đất mình đứng trên. Người ấy phải làm điều đó, nếu người
muốn được tồn tại. Và, bởi làm điều đó, có Điều gì đó ở trong
người chăm sóc cho người.
24 Ê-va đã cố gắng lai giống Lời, từ ban đầu. Đức Chúa Trời đã
bảo bà, “Ngày mà ngươi ăn trái đó, ngày ấy ngươi chết.” Bà đã
cố gây giống Nó với sự hiểu biết mà Sa-tan đưa cho bà. Và khi bà
làm thế, bà đánh mất cả dòng dõi nhân loại, ngay tại đó, cho ma
quỷ, khi bà cố pha trộn Lời thuần khiết của Đức Chúa Trời với
tri thức.
25 Nó không đến từ sự hiểu biết về Lời, nó đến bởi quyền năng
của Đức Thánh Linh! “Chẳng phải bởi quyền thế, chẳng phải bởi
năng lực, bèn là bởi Thần Ta,” Chúa phán. Đó là cách Đức Chúa
Trời làm điều đó. Lời của Đức Chúa Trời là Hạt giống của Sự
sống Đời đời.
26 Nếu anh em cố lai giống Nó, anh em sẽ làm gì? Anh em sẽ
tự giết chết mình với điều đó. Nó sẽ không có tác dụng. Nó sẽ
không pha trộn nhiều hơn dầu hay nước pha trộn với nhau. Nó
sẽ không làm điều đó.
27 Họ chưa bao giờ, trong mọi cách, cố gắng tìm bất cứ điều
gì tốt hơn cách làm của Đức Chúa Trời làm điều đó. Anh em biết
đấy, họ chưa bao giờ tìm ra cách tốt hơn đểmột con gà được sinh
ra trên thế giới này, hơn tự mổ lấy nó ra khỏi vỏ bọc của mình.
Anh em có biết điều đó không? Họ chưa bao giờ tìm ra cách tốt
hơn. Anh bạn nhỏ này được sanh ra vớimột cáimũi nhỏ trên tận
cùng của—trên tận cùng của cái mỏ của nó. Và cái mỏ nhỏ bé nó
có đó, làm việc và cứ cào, cào lui cào tới, cho tới khi cái đầu của
nó bắt đầu lộ ra, cho nó con đường đến với tự do. Đó là đường lối



10 LỜI ĐƯỢC GIẢNG

sắm sẵn của Đức Chúa Trời. Anh em kéo nó ra ngoài lớp vỏ, điều
đó sẽ giết nó. Nó sẽ không sống nếu anh em kéo nó ra ngoài lớp
vỏ. Nó phải đến với đường lối của Đức Chúa Trời.

28 Đó là vấn đề của các Cơ đốc nhân ngày nay. Chúng ta quá
nuông chìu họ, và chúng ta bắt tay họ và mang họ vào bằng sự
bí mật, và đem họ vào gia nhập trong giáo hội. Những gì họ cần
là một bàn thờ cầu nguyện điển hình thuở xưa nơi mà qua đó
họ cầu nguyện, cho tới khi được nhậm lời, đến trong đường lối
sắm sẵn của Đức Chúa Trời, cho đến khi họ tự giải thoát khỏi thế
gian. Nan đề của nó là, ngày hôm nay, họ ghi tên mình vào sổ và
gia nhập giáo hội, và chỉ có thế thôi với điều đó. Nhưng đường lối
của Đức Chúa Trời, đường lối sắm sẵn, là ở lại đó và làm việc qua
con đường của anh em, cho tới khi Đức Chúa Trời ban cho anh
em sự Sanh ra mới. Điều đó hoàn toàn đúng. Nhặt nó ra, điều đó
sẽ giết chết nó.

29 Đó là nan đề, với dân sự, ngày nay. Một sự Sanh ra mới, hết
thảy họ né tránh điều đó. Họ không thích nó. Ồ, họ có điều gì đó
thay thế cho sự Sanh ramới, “hãy đến và tin, và anh phải làm chỉ
có thế thôi.” Ma quỷ, chính nó cũng tin, và anh em biết nó không
được sanh lại. Có một sự Sanh ra mới. Có điều gì đó đi với nó, nó
hầunhư không thích hợp, không nếmđược với thế gian.

30 Bất kỳ cuộc sinh nở nào cũng là một mớ hỗn độn. Tôi không
quan tâm nó ở đâu. Nếu nó nằm trong chuồng lợn, hoặc—hoặc
một bệnh viện.Một cuộc sinh nở làmộtmớhỗn độn.

31 Sự Sanh ra mới cũng giống như vậy! Nó sẽ làm cho anh em
những việc mà anh em không nghĩ mình sẽ làm. Nó sẽ làm cho
anh chị emquì xuống tại bàn thờ và kêu la, khóc lóc, rửa sạch lớp
sơn phết trênmặtmình, giơ tay lên, ngợi khen Chúa, nói tiếng lạ,
và tất cả các loại đó. Sự Sanh ra mới sẽ làm điều đó bởi vì đó là
đường lối sắm sẵn củaĐức Chúa Trời để được sanh lại.

32 Anh chị em phải chết. Anh chị em phải chết trước khi anh
chị em có thể được sanh lại. Hạt giống nào cũng phải chết trước
khi tái sanh. Nếu nó không chết đi, thì nó ởmộtmình. Một người
phải chết đi ý riêng của mình. Người đó phải chết đi sự suy nghĩ
về bất cứ điều gì ngoài Lời của Chúa Trời, và đến với đường lối
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Ngài. Đó là mảnh đất của Đức Chúa Trời. Chúng ta không đáp
ứng Ngài về ý tưởng chúng ta; chúng ta đáp ứng Ngài về những
gì Ngài phán làm. Đó là đường lối sắm sẵn của Chúa Trời dành
cho nó. Người ta lẩn tránh điều đó; họ khôngmuốn có nó. Nhưng
nó có thật, giống y như vậy. Nó sẽ, nó sanh ra sự chết, và anh chị
em phải chết, chết đi ý nghĩ củamình.

33 “Ồ, tôi biết Kinh Thánh nói điều đó, nhưng tôi không thể hiểu
được nó.” Thế thì hãy ở lại đó cho tới khi Chúa Trời bày tỏ nó.
Đúng thế. Nó phải…Đó là sự Sanh ramới.

34 Con vịt và con ngỗng, chúng không bao giờ tìm thấy cách tốt
hơn để đi đến phươngNam, hơn là họp thành bầy trước. Và đúng
thế. Anh chị em sẽ thấy chúng đến với nhau hết thảy và chúng sẽ
tự đến, loại bản năng nào đó kéo chúng đến với nhau, và chúng
đến với nhau và họp thành bầy trước khi bay, trước khi chúng
đi tới phương Nam. Đó là gì? Đó là thì giờ phục hưng, khi chúng
đến với nhau. Anh chị em đã bao giờ nghe một tiếng ríu rít như
vậy trong đời sống mình chưa, khi nghe những con ngỗng này
đến với nhau, hay những con vịt đó? Tôi chưa bao giờ nghe như
thế! Và chúng có…Không có cách nào khác, tốt hơn cho chúng là
làm điều đó.

35 Nhiều lần, trên những khu rừng phía bắc, tôi theo dõi sự bắt
đầu của thời tiết lạnh, ở Canada. Một bầy vịt sanh ra ngay tại hồ
ấy, chúng không bao giờ rời khỏi hồ đó, những anh chàng nhỏ
xíu này. Và điều đầu tiên anh embiết,một làn gió lạnh từ phương
Bắc tràn xuống. Con vịt đực, nhỏ bé này, nó được sanh ra người
lãnh đạo, đứng ra ngay ở giữa cái ao đó, đưa cái mỏ của nó lên
trời, kêu bốn hay năm lần, và mọi con vịt trên ao đến ngay với
nó. Và nó bay lên ngay tại đó, và đi thẳng tới Louisiana như nó
có thể đi, tới những nơi có những cánh đồng lúa.

36 Tại sao? Chúng không bao giờ tìm thấy một con đường tốt
hơn cho nó để đến đó. Anh em không thể dồn chúng lại thành
bầy với nhau. Anh em đưa chúng vào trong một cái chuồng và…
một cái chuồng, và chở bằng xe tải xuống đó. Con vịt ấy có ý thức
tốt hơn điều đó. Và anh em đặt nó vào trong chuồng đó, mang nó
xuống đấy, nó biết mình bị giết đầu tiên trong bầy bị đem đến
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hàng làm thịt. Điều đó hoàn toàn đúng. Nó đi theo con đường
sắm sẵn của Đức Chúa Trời.
37 Đó là cách con người nên làm ngày nay, không bị dồn vào
trong bởi chuồng giáo phái nào đó. Nhưng hãy đến theo cách
mà Đức Chúa Trời đã nói hãy đến, bởi phép báp têm của Đức
Thánh Linh và sự Sanh ra mới, sự thức tỉnh đám đông. Không
phải sự gia nhập giáo hội, níu kéo từ cửa này đến cửa khác, và
qua những tạp chí; nhưng một sự Sinh ra, được sinh lại, đầy dẫy
Đức Thánh Linh, theo cách củaĐức Chúa Trời, tự giải thoátmình
khỏi thế gian. Đúng! Tin Lời của Chúa Trời! Thì giờ là ở đây. Đó
là những gì chúng ta phải tin.
38 Con người, anh em có thể không bao giờ…Tôi không quan
tâm bao nhiêu người sẽ cố đi tới cái ao vịt đó ở trên ấy và nói,
“Bây giờ hãy đợi đấy, lũ vịt các ngươi, có điều gì đó để nói với các
ngươi. Chúng ta cómột con vịt có học vấn ở đây. Nó có bằng Tiến
sĩ Triết học và Tiến sĩ Văn chương. Ta nói cho các ngươi biết, nó
có thể lãnh đạo các ngươi.”
39 Những con vịt chúng có ý thức tốt hơn về điều đó. Vâng, thưa
quý vị. Chúng không quan tâm về sự học hành giỏi hơn của nó,
bất cứ cái gì đi nữa. Chúng có thể nói về tiếng còi nào đó mà nó
đưa ra. Đó là một bản năng. Ô, chao ôi! Hội thánh nên biết nhiều
về Lời Chúa Trời!
40 Nó làmột tiếng không rõ ràng nào đó. Kinh Thánh nói, Phao-
lô đã nói, “Lại nếu kèn trổi tiếng lộn xộn, thì ai sửa soạn mà ra
trận?” Đúng thế, nếu hội thánh—nếuhội thánh trổi tiếng lộn xộn
về “sự gia nhập.”
41 Đức Chúa Trời phán, “Sự Sanh ra!” Những gì Sự Sanh ra đã
làm ở đó, Sự Sanh ra cũng làm cho ngày hôm nay giống như vậy,
bởi vì Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời
không hề thay đổi. Những gì Ngài đã có lúc đó, thì Ngài cũng có
hôm nay. Những gì họ đã làm lúc đó, thì ngày hôm nay chúng ta
làm cũng giống như vậy. Cách họ đã có Nó lúc đó, thì ngày hôm
nay họ cũng làm giống như vậy. Sự Việc họ có ngày nay, là những
gì họ đã có lúc ấy ở đó. Nếu Nó đếnmọi lúc, Nó đến theo cách ấy.
Đó là đường lối, đường lối sắm sẵn của Đức Chúa Trời. Nó không
hề thay đổi.



ĐƯỜNG LỐI SẮM SẴN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI DÀNH CHO THỜI ĐẠI NÀY 13

42 Những con vịt không bao giờ thay đổi. Chúng hoàn toàn họp
thành bầy, mỗi năm, đi về phía bắc, phía nam, và bất cứ con
đường nào chúng đi. Chúng họp thành bầy trước.

43 Đó là cách Chúa Trời thực hiện. Ngài ban Lời Ngài đến đúng
mùa, mùa đó, thì Nó được biểu hiện. Và tôi không quan tâm
những việc khác diễn ra thế nào; khi họ thấy Lời của Đức Chúa
Trời đã hứa dành cho thời đại ấy, được chứng thực và hứa, không
có điều gì sẽ ngăn cản họ. “Một gái đồng trinh sẽ chịu thai.” Khi
họ nói…

44 “Chúa là Đức Chúa Trời của chúng ta sẽ dấy lên một Đấng
Tiên Tri giống như ta,” Môi-se đã nói.

45 Và khi họ thấy Người này đến và làm những việc Người đã
làm, họ biết đó là Đấng Mê-si. Khi Phi-líp thấy điều đó được thực
hiện, ông nói, “Ngài là Đấng Christ. Ngài là Vua của Y-sơ-ra-ên.”
Ông biết điều đó bởi vì Lời đã hứa với nó, và nó đang sống trong
ngày đó. Cho dù bao nhiêu người Pha-ri-si, người Sa-đu-sê, đang
đứng chung quanh, các Tiến sĩ Thần đạo, điều đó không ngăn
cản được ông chút nào, bởi vì ông đang trông đợi dấu hiệu đó.
Khi ông thấy điều đó được thực hiện, đó là dấu hiệu của thời đại.
Đó là những gì họ đang tìm kiếm, đường lối sắm sẵn của Đức
Chúa Trời. Vâng, thưa quý vị.

46 Vậy thì anh em không thể cho một con vịt, sự học vấn. Nó
không thể làm điều đó. Nó không muốn điều đó. Những con vịt
còn lại sẽ không đi theo dõi nó, cho dù nó có thể nói rằng mình
có nhiều bằng cấp thế nào đi chăng nữa. “Này, hãy nhìn đây, tôi
đã đi học trường vịt. Tôi biết mọi thứ về nó. Tôi đã tốt nghiệp. Tôi
biết mọi chuyện này.” Nó sẽ không tốt chút nào. Không ai trong
số chúng là những con vịt khác sẽ theo nó, nếu chúng là những
con vịt đích thực, a-men, bởi vì chúng đang trông đợi một dấu
hiệunào đó. Khi chúng thấy dấuhiệu đó, chúng tin điều đó.

47 Và nếu một con vịt có một cách để biết điều đó, huống chi
một Cơ-đốc nhân được sanh lại thì sao? Chúng ta nên biết Chúa
Jêsus Christ trong quyền năng sống lại của Ngài. Đúng. Đức Chúa
Trời làmđiều đó trong đường lối sắm sẵn củaĐức ChúaTrời.
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48 Hãy nhớ, giáo dục sẽ không là công cụ dẫn dắt họ đến với
đường lối sắm sẵn của Đức Chúa Trời. Công cụ họ có là bản năng.
Và chúng, những con vịt, biết rằng bản năng đó sẽ đem chúng
đến nơi sắm sẵn của Đức Chúa Trời.
49 Đức Thánh Linh đemHội thánh đến với nơi sắm sẵn của Đức
Chúa Trời cũng giống như vậy. Không gia nhập một giáo hội,
nhưng được đầy dẫy sự Hiện diện của Ngài, để thấy Lời Ngài
được bày tỏ, được chứng thực. Đó là đường lối sắm sẵn của Đức
Chúa Trời cho hội thánh, luôn luôn, cho dân sự, để mang họ đến
nơi mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho họ. Điều đó hoàn toàn
đúng những gì hội thánh nên có ngày nay. Vậy thì, chúng ta biết
điều đó đúng.
50 Không có cách nào tốt hơn cho một…Họ không bao giờ tìm
một cách tốt hơn cho một đứa bé có được những gì nó muốn
có hơn là kêu khóc vì điều đó. Nếu anh em cho nó cái chuông,
và nói, “Junior, con chỉ mới ba ngày tuổi, nhưng bây giờ vì con
muốn, khi con muốn có cái chai ấy, hãy nhấc chuông này lên
và rung nó,” xem thử nó có làm không. Nó không làm. Đứa trẻ
kêu khóc cho được những gì nó muốn. Đó là đường lối sắm sẵn
của Đức Chúa Trời. Anh em càng kêu khóc lớn…Đừng đánh vào
mông đứa bé, nó chỉ làm theo đường lối sắm sẵn của Đức Chúa
Trời. Nómuốn có cái gì đó. Đúng thế. Đó là cách duy nhất nó biết
để kêumẹnó; hét lên vì điều đó, khóc vì điều đó. Đúng thế.
51 Đức Chúa Trời gởi gắm điều này cho con cái Ngài. Đức Chúa
Trời khuyên bảo điều này cho con cái tin của Ngài. Ngài đã
khuyên bảo. Không phải những bài diễn thuyết trí thức, không
phải thần học vĩ đại nào đó, thần học để dạy dỗ. Ngài muốn anh
em kêu van cho những nhu cầu của mình. Và đúng thế, kêu nài
cho nó! Anh em quá cứng nhắc và nghi thức, anh em sẽ không
bao giờ có được nó. Nếu anh em sẵn sàng để tự vươn mình ra
một chút, và kêu khóc, Đức Chúa Trời sẽ ban nó cho anh em.
Ngài thích nghe con cái Ngài kêu khóc. Kêu khóc cho những nhu
cầu của mình với Đức Chúa Trời! Đức Chúa Trời muốn điều đó.
Đó là đường lối sắm sẵn của Ngài. Hãy kêu khóc cho điều đó! Đó
là cáchđứabé kêukhóc; đó là cáchNgàimuốnanhemkêukhóc.

“Kêu khóc bao lâu?”
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52 Một đứa trẻ khóc bao lâu? Cho tới khi nó được thỏa mãn. Và
đó là cách Cơ-đốc nhân tin nên làm, con trẻ của Đức Chúa Trời.
Nếu anh em thấy rằng Đức Chúa Trời đã hứa, đừng từ bỏ nó, hãy
khóc cho đến khi lời hứa đó được đáp lại. Hãy kêu khóc cho tới
khi anh em thấy Đức Chúa Trời chứng thực Lời Ngài. Khi Đức
Chúa Trời chứng thực Lời Ngài, và chứng minh nó ở đây, thì anh
em không phải kêu khóc nữa; anh em đã có được nó, bước đi ra
và cảm ơn Ngài vì điều đó. Cho tới khi anh em làm thế, la lớn lên
cho tới khi anh em có được nó. Tôi thích điều đó, kiên trì, bền bỉ
liên tục.

53 Không phải là thực vật lai giống, không người nào phải chăm
sóc và vỗ về, và bao bọc chung quanh. Cơ-đốc nhân là những
người đích thực, chân thật, được sanh ra của Đức Chúa Trời.
Họ chiến đấu cho địa vị của mình, và chiến đấu cho tới khi họ
hoàn thành trên đất này. Mỗi sự di chuyển của nó là một sự
tranh chiến.

54 Đức Chúa Trời đã bảo Môi-se Ngài ban xứ đó cho ông. Ngài
phán bảo Giô-suê, “Mọi nơi ngươi đặt bàn chân đến, hay là lòng
bàn chơn ngươi đạp lên, giẫm lên, thì Ta đã ban cho ngươi.” Họ
phải chiến đấu cho từng tấc đất. Chúng ta cũng đấu tranh cho
mỗi tấc của nó. Không phải làm điều gì đó để được nuông chìu
và vỗ về, bao che giốngnhư thế, và nói, “Ồ, tôi sẽ đemanhquađó,
thấy những gì anh nghĩ về nó. Anh bỏ qua quan điểm của mình
đi.” Điều đó không có con đường nào để đến.

55 Hãy đến vớimột quyết tâm. Hãy đến rằng anh em sẽ ở đó cho
đến khi nó kết thúc. Hãy ở lại đó cho tới khi Đức Chúa Trời trả
lời và chứng thực. Một người tin nơi Đức Chúa Trời, có thể thấy
sự Hiện diện của Đức Chúa Trời, cảm thấy sự Hiện diện của Đức
Chúa Trời, cảm nhận sự Hiện diện của Đức Chúa Trời, và biết
Ngài đang ở đây. Ngài ở đây để trả lời mọi điều mà Ngài đã hứa
dành cho thời đại này. Thế thì, hãy kêu khóc cho đến khi anh em
có được nó! Giữ chặt lấy Ngài. Đừng rời đi, nếu anh em phải ở lại
cả ngày lẫn đêm. Đức Chúa Trời không muốn con cái Ngài lắng
nghe những bài diễn thuyết tri thức. Ngàimuốn họ kêu khóc cho
Điều đó, cho tới khi lời hứa được chứng thực.
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56 Áp-ra-ham ở đây đã có một nhu cầu về của lễ dâng. Điều gì
đã xảy ra? Đức Chúa Trời sắm sẵn cho ông một chiên con. Đó là
đường lối sắm sẵn của Đức Chúa Trời. Ông cầnmột của lễ, vì thế
Đức Chúa Trời sắm sẵn nó. Sau đó, ông đã đặt nơi đó gọi là Đức
Giê-hô-vaDi-rê, “Chúa sẽ sắm sẵn cho chínhNgàimột của lễ.”

57 Bây giờ, Gióp, lần nọ, đấng tiên tri xưa, Gióp. Ông là một tiên
tri. Ông đã gặp hoạn nạn. Sa-tan muốn thử thách ông, và nó làm
cho ông bị đầy ung nhọt. Và nó lấy mất con cái của ông, nó lấy
hết tài sản, nó lấy hết những gì ông có, và nó làm cho người ông
đầy ung nhọt.

58 Và những kẻ an ủi đến, họ đã làm gì? Họ chẳng đem đến gì
ngoài những lời nhạo báng, trêu chọc ông, bảo ông, “Ồ, ông đã
phạm tội một cách bí mật.”

59 Và Gióp chỉ giữ vững lập trường. Ông kêu khóc. Ông tin chắc
mình đã đi theo mạng lịnh của Đức Chúa Trời. Ông đã làm thật
đúng những gì Đức Chúa Trời đã hứa để làm. Những gì Đức Chúa
Trời đã hứa với ông, thì Ngài sẽ bênh vực ông, dưới của lễ thiêu,
và ông ở lại đó.

60 Vì thế, Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho ông một khải tượng.
Ông làmột tiên tri. Ông đã thấy điều gì? Ông đã thấy Lời, là Chúa
Jêsus Christ. Ông nói, “Tôi biết Đấng Cứu Chuộc tôi sống. Và vào
những ngày sau rốt, Ngài sẽ đứng trên đất. Dù những con sâu da
hủy diệt thân thể này, tuy nhiên trong xác thịt tôi sẽ thấy Đức
Chúa Trời.” Xem đấy, Ngài sắm sẵn khải tượng sự sống lại cho
ông. Ông là một tiên tri, ông đã thấy Lời. Ông đã thấy Lời và ông
biết rằng những xương cốt của ông và thân thể ông sẽ sống lại
trong ngày sau rốt. Ông đã hỏi nếu như ông biết Đức Chúa Trời
ở đâu, nếu như ông có thể thấy được.

61 Ông nói, “Một đóa hoa chết, nó sống lại lần nữa; cây cối đi
xuống đất, nó mọc lên lại; nhưng loài người chết thì nằm tại đó,
loài người tắt hơi, thì đã đi đâu? Ôi chớ gì Chúa giấu tôi trongmồ
mả, và che khuất tôi cho đến khi cơn giận Chúa đãnguôi.”

62 Rồi sấm sét bắt đầu gầm thét, ánh sáng bắt đầu chớp lên,
Thánh Linh của Chúa đến trên nhà tiên tri. Và ông đứng lên,
và ông thấy sự Tái lâm của Chúa, và ông đã la lớn, “Tôi biết rằng
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Đấng Cứu Chuộc tôi vẫn sống, và lúc cuối cùng Ngài sẽ đứng trên
đất. Mặc dù những con sâu trên da phá hủy cơ thể này, nhưng
trong xác thịt của tôi, tôi sẽ thấy Đức Chúa Trời.” Đức Chúa Trời
sắm sẵn Lời, là Chúa Jêsus Christ, và ông đã thấyNgài và gọi Ngài
là Đấng Cứu Chuộc của ông.

63 Y-sơ-ra-ên cần một con đường ra khỏi xứ Ê-díp-tô, và Đức
Chúa Trời đã sắm sẵn cho họ một nhà tiên tri, một nhà tiên tri
mà đã chứng thực Lời được hứa cho Áp-ra-ham. Một cách chính
xác, đường lối sắm sẵn của Đức Chúa Trời! Họ không thể huấn
luyện một người lính, họ không thể làm điều này, họ không thể
làm điều kia. Điều duy nhất họ có thể làm là chờ đợi đường lối
sắm sẵn của Đức Chúa Trời. Và Ngài đã bảo, phán rằng, “Người
sẽ mang những người này ra, sau bốn trăm năm. Dân sự Ngài sẽ
ở dưới ách nô lệ, nhưng Ngài sẽ mang họ ra khỏi bằng cánh tay
mạnh sức. Ngài sẽ tỏ cho thấy những dấu kỳ phép lạ của Ngài,
và được vinh hiển trong dân tộc đó.”

64 Ởđây người đó đi xuống, khi họ kêu khóc và khóc lóc! Và bây
giờ nên nhớ, tất cả sự kêu khóc sẽ không giải cứu họ, cho đến khi
thì giờ được trọn.

65 Những điều mà chúng ta đang thấy ngày nay, không thể xảy
ra cách đây hai mươi năm, hoặc bốn mươi năm trước. Chính là
ngày hôm nay nó xảy ra. Đây là thời đại! Đây là lúc! Bây giờ là
lúc nó được ứng nghiệm. Tại sao? Đức Chúa Trời đã hứa điều đó,
và nó đây này.

66 Họ nói, một trăm năm trước, rằng, “Không thể có phép báp
têm bằng Đức Thánh Linh lần nữa.” Họ đã nói, cách đây năm
mươi năm, “Đức Thánh Linh…” Nhưng anh chị em là người Ngũ
Tuần đã chứngminh chúng, rằng đó là giờ của Đức Chúa Trời để
tuôn đổ Đức Thánh Linh. Cho dù người Giám Lý, Báp-tít, Trưởng
Lão, Lutheran nói gì đi nữa, anh em ở lại sống đúng với Lời của
Đức Chúa Trời. Những con người can đảm và đứng vững cho tới
khi phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh đến, và họ nói tiếng lạ
và tán dương Đức Chúa Trời. Không người nào có thể bảo với
anh chị em điều gì khác. Đức Chúa Trời là Đấng Thông Giải của
chính Ngài; anh chị em đã có điều đó. Anh chị em có thể không
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thể giải thích được điều đó, nhưng anh chị em biết mình có nó.
Ai có thể giải thích Đức Chúa Trời? Không ai có thể.

67 Tôi không thể nói với anh chị em Đức Chúa Trời có thể tỏ
cho thấy một khải tượng như thế nào, nhưng tôi biết nó xảy ra.
Tôi không thể thấy làm thế nào Đức Chúa Trời có thể làm những
điều này. Tôi không việc gì phải giải thích điều đó. Ngài thì, hành
động một mình. Ngài là Ê-lô-him, Đấng đầy đủ mọi sự. Tôi chỉ là
tôi tớ của Ngài. Tôi biết Ngài đã hứa điều đó, và tôi biết điều đó
thì ở đây. Đó là một điều tôi biết. Tôi biết điều đó, rằng Ngài hôm
qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi. Tôi biết
Ngài đã Hứa điều này, và Đức Chúa Trời thì ở đây để thực hiện
hời hứa Ngài thành hiện thực. Vâng. Đường lối sắm sẵn của Đức
Chúa Trời!

68 Y-sơ-ra-ên được sắm sẵn một tiên tri, để chứng thực Lời, và
họ được mang ra. Vị tiên tri này, Môi-se, ông đã sống nhiều năm
trong đồng vắng, bốnmươi năm, đấu tranh với nhữngngười này,
cố gắng giữ họ cho đến khi ông có thể đưa họ đến miền đất hứa.
Nó đến một nơi, người đàn ông phải chết; ông đã một trăm hai
mươi tuổi. Không có một chỗ cho ông chết. Khi ông sẵn sàng để
chết, Đức Chúa Trời sắm sẵn cho ông một Tảng Đá; Vầng Đá mà
ông đã đánh đập trong đồng vắng, Vầng Đá mà đã đi theo họ,
mà họ đã uống nước ra từ đó. Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho ông
một Vầng Đá, một nơi để chết, nơi Môi-se có thể chếtmột cái chết
trang trọng.

69 Trên Đá này, Đức Chúa Trời ôi, xin cho con chết trên cùng
Vầng Đá ấy! Đó là nơi conmuốn. Vầng Đá đó là Chúa Jêsus Christ.
Vâng, thưa quý vị.

70 Sau khi ông chết, trên Vầng Đá đó, ông cần những người hộ
tang bên quan tài. Đức Chúa Trời sai đến cho ông một nhóm
Thiên sứ. Tại sao không phải là một nhóm trưởng lão của ông?
Bởi vì không người nào có thể mang ông đến nơi ông sẽ đến,
ngoài các Thiên sứ. Họ mang ông đi vào sự Hiện diện của Đức
Chúa Trời, ông cần những người hộ tang và Đức Chúa Trời đã
sắm sẵn điều đó. Ông đi bằng con đường sắm sẵn của Đức Chúa
Trời. Ha-lê-lu-gia!
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71 Hê-nóc đồng đi với Đức Chúa Trời năm trăm năm, và ông
làm vui lòng Ngài. Ông cần một đại lộ để đi về Nhà. Đức Chúa
Trời đã sắm sẵn nó.
72 Ê-li đã rủa sả Giê-sa-bên về gương mặt son phấn của bà, và
cách bà làm cho hết thảy dân sự đang làm. Và ông đã mệt mỏi
và sờn lòng, và sẵn sàng đi về Nhà. Ông quá già đến nỗi ông hầu
như không thể bước qua sông Giô-đanh; Đức Chúa Trời đã sắm
sẵnmột con đường cho ông băng qua sông Giô-đanh. Ông muốn
đi thẳng lên Thiên đàng, để gặp Đức Chúa Trời; Đức Chúa Trời
sai đến một xe ngựa lửa xuống, và đem ông lên. Đường lối sắm
sẵn của Đức Chúa Trời. Đường lối sắm sẵn của Đức Chúa Trời.
Ngài luôn làm nó thật chính xác. Đúng. Vâng, thưa quý vị. Đức
Chúa Trời sắm sẵnmột con đường, luôn luôn. Vâng.
73 Những nhà thông thái, khi họ trên con đường từ trên Ba-by-
lôn, họ thấy một con đường họ muốn đi xuống, bởi vì họ biết
Vua này được sanh ra. Họ cần một la bàn; Đức Chúa Trời sắm
sẵn một Ngôi Sao. Họ bỏ lại mọi thứ đằng sau. Họ không cần la
bàn; họ đi theo Ngôi Sao. Đó là đường lối sắm sẵn của Đức Chúa
Trời. Đức Chúa Trời sắm sẵnmột con đường, họ đi theo Ngôi Sao
cho tới khi họ tìm thấy Ánh sáng hoàn hảo đó. Ồ!
74 Thế gian cần một Đấng Cứu Rỗi, một ngày nào đó. Họ đã bị
hư mất; họ không biết điều đó. Họ nghĩ họ đã được cứu, nhưng
họ cần một Đấng Cứu Rỗi. Đức Chúa Trời sắm sẵn một Con trai,
cho Đấng Cứu Rỗi. Tại sao? Không ai khác có thể làm điều đó.
Không có người nào trên trái đất, không có người nào trên Thiên
đàng, không nơi nào, có thể làm được điều đó. Đức Chúa Trời đã
phủ bóng một gái đồng trinh, nàng chịu thai và sanh ra một Con
Người. Và Con Người đó không phải là người Do Thái hay Dân
Ngoại. Ngài là Đức Chúa Trời, bày tỏ trong xác thịt, Đấng duy
nhất có thể đền tội. Huyết Ngài cứu chúng ta. Huyết Ngài chữa
lành chúng ta. Chính Huyết đómà chúng ta có thể đứng trên, với
bất cứ lời hứa nào mà Ngài đã hứa. Đức Chúa Trời đã hứa làm
điều đó.
75 Đức Chúa Trời chỉ gặp những người thờ phượng qua Huyết,
và dưới Huyết. Y-sơ-ra-ên có một chỗ để gặp Đức Chúa Trời.
Không phải trong một…Đức Chúa Trời có một Nơi, ngày hôm



20 LỜI ĐƯỢC GIẢNG

nay, để Ngài—Ngài gặp người thờ phượng; Không phải ở người
Giám Lý, Báp-tít, hay là Ngũ Tuần. Ngài gặp họ dưới Huyết. Đó
là nơi sắm sẵn duy nhất Đức Chúa Trời có; không phải trong
tổ chức, không phải trong sự hiệp nhất. Nhưng trong Huyết là
nơi Chúa Jêsus Christ gặp kẻ thờ phượng của Ngài. “Khi Ta thấy
Huyết!” Đó là đường lối sắm sẵn củaĐức Chúa Trời.
76 Sau khi hội thánh đã được làm cho tin thông suốt, thì họ thấy
Ngài, rằng Ngài là ĐấngMê-si!
77 Khi người đàn bà nhỏ bé bên giếng này, khi bà cầnmột Đấng
Cứu Rỗi, bà cần điều gì đó tỏ cho thấy. Bà đã sống với giáo hội
và mọi thứ khác, và họ chỉ thấy tín điều này và tín điều kia, cho
đến nỗi, bà trở thành gái điếm. Điều đó khiến bà ra đứng ngoài
đường phố. Ngày nọ, bà định đi múc nước, khoảngmườimột giờ
trưa trong ngày, và có một Người ngồi đó; một người Do Thái ở
đây, tại toàn cảnh nhỏ bé này. Và bà nói…
78 Khi bà thả gàu xuồng giếng để kéo, để lấy nước lên, bà nghe
mộtNgười nói, “Hỡi người đànbà, hãy choTauống.” Vàbànói…
79 Bà quay lại nhanh chóng, và nghĩ Ngài chỉ là một người Do
Thái bình thường, vì Ngài đã thật sự là con người có thân thể
như đã nói. Ngài là một Người; ăn, uống, ngủ, giống như chúng
ta. Ngài rất con người đến nỗi Ngài có thể chết, và tuy nhiên Ngài
là Đức Chúa Trời. Thế thì chúng ta thấy, rằng khi…
80 Nói, “Thói thường người Do Thái các ông không xin người
Sa-ma-ri những việc như thế.”
81 Ngài phán, “Nhưng nếu ngươi biết ngươi đang nói chuyện
với Ai, thì ngươi sẽ xin Ta cho uống.” Phán, “Hãy đi gọi chồng
ngươi và đến đây.”

Bà thưa, “Tôi không có chồng.”
82 Phán, “Ngươi đã nói thật. Ngươi đã có năm đời chồng, và
người mà ngươi đang sống với bây giờ, chẳng phải là chồng
ngươi.” Điều gì đã xảy ra? Đức Chúa Trời sắm sẵn điều gì đó
cho bà.
83 Bà nói, “Thưa Ngài, tôi nhận biết rằng Ngài là một đấng tiên
tri. Chúng tôi biết rằng khi ĐấngMê-si đến, Ngài sẽ nói với chúng
ta những điều này. Đó là điều Ngài sẽ làm. Lời nói vậy. Chúng tôi
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đang trông đợi điều đó. Tôi bị đau và mệt mỏi về tất cả thứ này,
những tín điều cùng các thứ của họ, người Pha-ri-si, Sa-đu-sê, và
người đảng Hê-rốt, có thể là bất cứ cái gì. Nhưng chúng tôi biết
mộtĐấngMê-si đangđến, khiNgài đến.Ngài nói gì về điềuđó?”
84 Ngài phán, “Ta chính là Đấng đó.” A-men! Ngài đã có đường
lối sắm sẵn. Bà bỏ vò nước lại, một người đàn bà được biến đổi,
và chạy vào trong thành phố, và nói, “Hãy đến xemNgười đã bảo
tôi nhữngđiều tôi đã làm.Đây chẳng phải làĐấngMê-si sao?”
85 Phi-e-rơ, đang nghe câu chuyện của Anh-rê, và nhiều lần đã
lắng nghe, đã nghe Anh-rê nói về Giăng giới thiệu ĐấngMê-si, và
một Người, cùng tất cả những chuyện này đang xảy ra. Đó làmọi
điều bí mật với Phi-e-rơ. Nhưng ngày kia ông đến với Anh-rê, để
gặp Chúa Jêsus. Và khi ông đi vào sự Hiện diện của Chúa Jêsus,
Chúa Jêsus đã nhìn ông, và Ngài phán, “Tên ngươi là Si-môn, và
ngươi là con trai của Giô-na.” Đức Chúa Trời có đường lối sắm
sẵn cho Phi-e-rơ để biết Ngài là Ai. Ngài là ĐấngMê-si đó.
86 Bây giờ chúng ta thấy, rằng sau khi Chúa Jêsus chết, và thăng
thiên về Trời, Hội thánh cần Quyền năng, để làm chứng. Đức
Chúa Trời ban cho họ một lễ Ngũ Tuần. Ngài đã sắm sẵn một lễ
Ngũ Tuần.
87 Hai nghìn năm đã trôi qua, thưa các bạn. Hai nghìn năm
đã trôi qua. Trong những ngày sau này, chúng ta đã có vậy, con
người bị mắc kẹt trong hệ thống của Cơ-đốc giáo và đã làm sai
lệch Nó lần nữa, lai tạp Nó với những tín điều, các giáo hội, các
giáo phái, những bài diễn thuyết tri thức, cho đến nỗi Quyền
năng và việc thật của Phúc âm của Đấng Christ bị đánhmất thực
sự. Và ở đây chúng ta ở với Lời đã hứa dành cho những ngày sau
rốt này, những gì sẽ xảy ra, điều gì sẽ xảy ra; con người không
tin Nó. Họ tránh xa Nó. Anh em hỏi họ có phải là Cơ-đốc nhân
không; nói, “Tôi thuộc về giáo hội gì đó.” Điều đó chẳng có ýnghĩa
gì. Anh chị em là Cơ-đốc nhân bởi sự sanh ra. Bây giờ chúng ta lại
đưa toànbộmọi thứvàoBa-by-lôn lầnnữa, sauhai nghìnnăm.
88 Hội thánh ngày nay cần Quyền năng và Lẽ thật, lần nữa. Ồ!
Đức Chúa Trời dấy lên Con Ngài, mà điều này sẽ được quan tâm,
vì Ngài đã phán, “Còn ít lâu và thế gian sẽ chẳng thấy Ta nữa;
nhưng các ngươi sẽ thấy Ta, vì Ta sẽ ở cùng các ngươi, ở ngay
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trong các ngươi.” Chúng ta thấy, trong Hê-bơ-rơ 13:8, “Đức Chúa
Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề
thay đổi.”
89 Chúng ta thấy trong Ma-la-chi 4, rằng Ngài đã hứa với chúng
tamột Sứ điệp trong những ngày sau rốt, rằng sẽ “khôi phục Đức
tin của dân sự trở về cùng các tổ phụ lần nữa.” Ngài đã hứa điều
đó, trong những ngày sau rốt.
90 Ngài cũng đã hứa, trong Giăng 14:12, “Kẻ nào tin Ta, cũng sẽ
làm các công việc Ta làm. Lại người đó cũng sẽ, hay làm việc lớn
hơn điều này nữa, vì Ta đi về cùng Cha Ta.”
91 Ngài đang phán ngày nọ. Họ nói, “Thưa Thầy, xin cho chúng
tôi xemmột dấu lạ.”
92 Ngài phán, “Một dòng dõi gian dâm yếu đuối tìm kiếm một
dấu lạ.” Đó là thế hệ chúng ta đang sống ngày nay. Ngài phán,
“Và Ta sẽ cho họ một dấu hiệu. Vì như Giô-na đã bị ở trong bụng
cá lớn ba ngày ba đêm, cũng một thể ấy Con Người sẽ ở trong
lòng đất, ba ngày ba đêm.”
93 Loại dấu lạ gì mà dòng dõi hung ác và gian dâm tìm thấy?
Dấu lạ sự sống lại. Và đó là những gì chúng ta được hứa ngày
hôm nay, dấu hiệu sự sống lại rằng Ngài vẫn sống động, Ngài
hômqua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi.
94 Ngài phán, “Như việc đã xảy đến trong thời Lót,” như chúng
ta đã thông suốt điều đó tối hôm qua. “Những ngày của Lót,
những gì đã xảy ra trong những ngày của Lót, thì điều đó cũng
sẽ xảy ra khi Con người đến.” Những việc này mà chúng ta được
hứa, nhiều lời Kinh Thánh nữa. Để tránh mất thì giờ…“Còn ít
lâu và thế gian chẳng thấy Ta nữa. Kosmos, ‘trật tự, thời đại hội
thánh,’ họ sẽ không thấy Ta nữa. Tuy nhiên các ngươi sẽ thấy Ta,
vì Ta sẽ ở cùng các ngươi, ở ngay trong các ngươi, cho đến tận
cùng thời đại.” “Đức Chúa Jêsus Christ hômqua, ngày nay, và cho
đến đời đời không hề thay đổi.” Đó là gì? Đó là dấu lạ sắm sẵn
củaĐức Chúa Trời, đường lối sắm sẵn củaĐức Chúa Trời.
95 Áp-ra-ham chờ đợi đứa con trai. Dấu hiệu cuối cùng mà ông
đã thấy trước sự hủy diệt của các DânNgoại, là Đức Chúa Trời đã
biểu hiện trong xác thịt con người, mà đã biết những bí mật của
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lòng Sa-ra khi bà ở trong trại. Chúa Jêsus phán, “Điều đó sẽ trở
lại vào sự đến của Con người.” Thưa anh, chị em, tôi tin chúng ta
đang sống trong ngày đó. Tôi tin đây là ngày của lời hứa.
96 Anh chị em phải có đức tin vào những gì anh chị em đang
làm. Nếu anh chị em không có đức tin, nếu anh chị em cứ nhận
lấy nó một cách quá tự tin…Chữ tự tin, theo tự điển Webster, có
nghĩa là, “phiêu lưu mà không có thẩm quyền.” Nhưng khi Lời
hứa điều đó, và Đức Chúa Trời đứng đằng sau Lời ấy, anh chị em
không tự tin nữa. Anh chị em đang làm chính xác những gì Đức
Chúa Trời phán làm, vàNgài có bổn phậnhỗ trợ Lời đó.
97 Một—một nhà phục hưng vĩ đại, nổi tiếng, cách đây nhiều
năm, tôi thấy ông khi tôi còn nhỏ, là Paul Rader. Ông đã kể một
câu chuyện, ngày nọ, điều đó luôn gắn chặt với tôi. Ông nói, “Một
ngày kia, chúng tôi đang đốn gỗ.” Ông là người đốn gỗ, ở Oregon,
và nói ông chủ bảo ông đi lên đỉnh đồi. Ông đang nằm mơ. Ông
thực sự đang ở đâu, vào thời điểm đó, ông đang ở trên các hòn
đảo; và bị sốt, rất nóng, và ông sắp chết. Họ đi tìm bác sĩ, nhưng
nó cách xa hàng dặm, bằng ca nô.
98 Trước khi bác sĩ có thể đến đó, Paul bắt đầu gầy đi, ngày càng
ốm yếu hơn. Anh gọi người vợ chung thủy của mình. Ông nói,
“Em ơi, trời bắt đầu tối trong phòng, càng lúc càng tối, đóng cửa
lại.” Và ông hôn mê.
99 Và khi đó, ông nói mình đã chiêm bao, khi ông ở trong tình
trạng hôn mê này, rằng ông chủ của ông sai ông đi đến cây nào
đó. Ông thấy cây đó, ông hạ cây đó, bằng cái búa củamình, và với
tay lấy nó lên. Ông thật sự không thể nhấc nó lên. Nói sức mạnh
của ông bị cạn kiệt. Ông thật sự không thể nhấc nó lên. Ông nói,
“Mọi kích thước của cây đó, tôi chắc chắn có thể nhấc lên. Hãy
để tôi thử lần nữa.” Và ông đi xuống và nhấc lên, ông cứ chặt vất
vả cho tới khi ông kiệt sức. Ông ngồi xuống bên cạnh cây, và nói,
“Tôi thật sự không biếtmình sẽ làm gì. Ông chủ đòimang cây này
xuống trại, và tôi quá yếu không thểmang nó xuống.”
100 Nói ông nghe Tiếng êm dịu nhấtmà ông từng nghe, đó là chủ
của ông đã nói; nhưng cho biết, khi ông quay lại để xem ông chủ
của mình là ai, đó là Chúa Jêsus. Ngài nói, “Paul à, ngươi đang
đấu tranh cho điều gì? Ngươi làm xáo động lên vì điều gì? Ngươi
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có thấy nước đang chảy ở đó không?” Nói, “Tại sao ngươi không
ném khúc gỗmới đốn đó xuống sông, và cỡi lên nómà đi xuống?
Hãy cỡi lên nó đi tới trại.”

101 Ông nhảy lên khúc gỗ và bắt đầu đi xuống trên những gợn
sóng, la lớnhết sức. “Tôi đang cỡi trênnó! Tôi đang cỡi trênnó!”

102 Thưa anh, chị em, Chúa Jêsus Christ đã hứa những điều này
xảy ra trong những ngày sau rốt. Tôi tin rằng chúng ta đang sống
ở đây. Tôi tin rằng Ngài vẫn hôm qua, ngày nay, và cho đến đời
đời không hề thay đổi. Tôi không biết nó xảy ra cách nào, nhưng
tôi đang cỡi trên Nó. Tôi tin Đó là Lẽ thật, bởi vì Đó là Phúc âm,
đường lối sắm sẵn của Đức Chúa Trời. Tôi tin Nó là Sứ điệp của
thời đại này, thì giờ mà chúng ta đang sống. Đó là đường lối sắm
sẵn của Đức Chúa Trời. Tôi đang cỡi trên Nó!

Mời anh em hãy nhảy lên với tôi, trong khi chúng ta cúi
đầu chứ?

103 Kính lạy Cha Thiên thượng, chúng con đang cỡi trên Lời Ngài
để đi vàoMiền Vinh hiển. Chúng con tin rằng Lời Ngài là Lẽ thật.
Ôi Đức Chúa Trời, xin chomọi người đàn ông và đàn bà, đêmnay,
leo lên trên Lời, và nhớ rằng, khi họ đi xuống qua cuộc hành
trình này, họ có thể xưng nhận, “Tôi đang cỡi trên lời hứa của
Đức Chúa Trời. Nó sẽ đem tôi vào ngay Miền Vinh hiển. Đó là
đường lối sắm sẵn của Đức Chúa Trời dành cho tôi ngày hôm
nay. ‘Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời
đời không hề thay đổi.’”

104 Ngài phán, “Còn ít lâu và thế gian chẳng thấy Ta nữa, tuy
nhiên các ngươi sẽ thấy Ta; Vì Ta sẽ ở cùng các ngươi, ở ngay
trong các ngươi.” Ngài đã hứa với chúng con, Chúa ôi, chúng con
sẽ thấy Ngài.

105 Những người Hy Lạp đến, lần nọ, và nói, “Thưa các ông,
chúng tôi muốn thấy Chúa Jêsus.” Và họ được ban đặc ân đó.
Và tối nay, Chúa ôi, chúng con cũng muốn thấy Ngài. Đó là sự
ao ước của lòng chúng con. Không ai có thể nghe về Ngài, trừ
khi họ muốn nhìn thấy Ngài. Thế thì nếu những người Hy Lạp
này được phép thấy Ngài, và Ngài đã sắm sẵn một đường lối cho
chúng con để thấy Ngài, Ngài luôn luôn mở một con đường bởi
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vì Ngài hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay
đổi. Một người đầy tớ mang những người Hy Lạp này vào trong
sự Hiện diện của Ngài, và họ được thấy Ngài. Xin ban cho chúng
con cũng có được đặc ân ấy tối nay, Cha ôi. Xin cho chúng con,
như là những đầy tớ, mang cử tọa này vào trong sự Hiện diện
của Ngài. Và xin cho chúng con thấy Chúa Jêsus, tối nay, Đấng
hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi. Xin
nhậm lời, Chúa ôi.
106 Xin cứu những người hư mất, Chúa ôi, nếu như có một ông,
bà, chàng trai, hay cô gái nào. Khi chúng con thấyđất nước chúng
con quá ô nhiễm với những kẻ sát nhân và những kẻ giết người,
và những kẻ đồi trụy, và thấy sự băng hoại của đất nước ngày
hôm nay! Và thấy sự thối nát trong các giáo hội, và thấy họ đang
lãnh đạo để đi tới hàng làm thịt giáo hội ở trên đó, bởi vì họ
không đi đường lối sắm sẵn của Đức Chúa Trời! Họ đang đi bằng
con đường giáo điều nào đó thay vì đến bằng Lời.
107 Lạy Chúa, chúng con cầu xin để những Cơ-đốc nhân thật sự,
chân chính, được sanh ra là Cơ-đốc nhân, như con đã minh họa
nó, bởi những con vịt có thật, họ…“Chiên Ta nghe Tiếng Ta, một
người lạ chúng sẽ không theo.” Lạy Chúa, Tiếng của Chúa là Lời.
Lời của Ngài luôn luôn là đường lối sắm sẵn của Ngài cho Hội
thánh và cho dân sự, đó là Lời Ngài. “Lời Ngài là Lẽ thật.” Và
Ngài là Lời. Và Kinh Thánh cho chúng con biết, “Lời Đức Chúa
Trời sắc hơn gươm hai lưỡi, phân biệt những tư tưởng và ý định
trong lòng.”
108 Tại sao dân Y-sơ-ra-ên không thấy Đấng Mê-si của họ, khi
họ biết rằng Ngài là Lời đó, khi Ngài có thể phân biệt những ý
tưởng có ở trong lòng họ? Tại sao họ không thấy? Họ đã hiểu
điều đó qua các đấng tiên tri, mà các đấng tiên tri có thể thấy;
nhưng khi sự đầy trọn của Đức Chúa Trời được làm nên trong
Con Ngài, và Ngài đã sống giữa chúng con, thì họ không thấy nó
bởi vì họ bị mù.
109 Lạy Chúa, những người ấy mởmắt họ tối nay, xin cho chúng
con thấy Chúa Jêsus ở giữa chúng con. Xin cho mọi người đau
được chữa lành. Xin cho điều này đã giải quyết ổn thỏa, Chúa
ơi, để họ sẽ không bao giờ đau nữa, từ giờ này trở đi…nhưng sẽ
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tin rằng Ngài là Đấng Mê-si. Họ đang đến con đường của Chúa.
Nhiều người trong số họ có mặt ở đây tối nay, sắp chết. Có nhiều
người ở đây, tối nay, có lẽ sẽ không ở đâymột tuầnnữa, nếu Chúa,
nếu sự vùa giúp của Chúa không đến.
110 Giờ này, Cha ôi, Cha chỉ chịu trách nhiệm về những gì Cha
đã hứa. Nhưng Cha đã hứa rằng chúng con sẽ thấy Ngài. Ngài đã
hứa rằng những gì Ngài làm chúng con cũng sẽ làm. Đây là thì
giờ đó. Con đã xưng nhận nó; con tin nó. Con đã nghe Ngài phán
vậy; Lời Ngài nói vậy. Ngài xác nhận Nó. Con biết nó có thật. Bây
giờ xin cho Nó được biết đến, Chúa ơi. Lời được chép, bây giờ nó
được thực hiện, vì cớ Nước Đức Chúa Trời. A-men.
111 Tôi không nghĩ chúng ta sẽ gọi hàng người xin cầu nguyện
chữa lành. Tôi nghĩ tôi sẽ chỉ sửdụngnóđiềuđó từngay tại đây.
112 Bao nhiêu anh chị embị đau? Bây giờ anh chị em sẽ…Anh chị
em cứ giơ tay lên, làm chứngmình bị đau.
113 Bao nhiêu anh chị em sẽ làm chứng điều giống như vầy, “Anh
Branhamơi, tôi thật sự không được cứu”?Mời anh chị em giơ tay
lên nói, “Xin cầu nguyện cho tôi”? Xin Chúa ban phước cho anh,
chị. Tốt đấy. Điều đó…Xin Chúa ban phước cho anh. “Tôi chưa
được cứu.”
114 Bây giờ, các bạnmàđã giơ tay lên, và các bạn không, “Nhưng,
Anh Branham ơi, thật sự tôi muốn được cứu. Đó là lòng tôi. Tôi
tin rằng không có gì còn lại cho người nào trên đời.” Điều gì nữa,
các bạn có thể đạt được, điều gì sẽ lớn hơn là sự cứu rỗi của
mình? “Xin cầu nguyện cho tôi. Tôi muốn được cứu.” Mời các
bạn giơ tay lên, ở khắp nơi trong tòa nhà, bất cứ nơi nào, “Tôi
muốn…”?
115 Bao nhiêu anh chị em chưa nhận lãnh Đức Thánh Linh, hãy
nói, “Tôi biết tôi phải nhận lãnh Điều đó”? Mời các bạn giơ tay
lên. “Tôi chưa có; Tôimuốn có.” Được rồi, có vài người chưa có.
116 Bây giờ, Đấng Christ giữ Lời Ngài, và các bạn phải giữ đức
tin của mình nơi Ngài. Ngài là Lời. Nào, Hê-bơ-rơ chương 4, nói
rằng, “Lời của Đức Chúa Trời,” là Đấng Christ. Đấng Christ là Lời.
Tất cả anh chị em đều biết câu đó chứ? Hãy nói, “A-men.” [Hội
chúng nói, “A-men.”—Bt.] Ngài là Lời, “hôm qua, ngày nay, và
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cho đến đời đời không hề thay đổi.” Những gì Ngài đã có trong
Môi-se, Ngài cũng có trong Ê-li; những gì Ngài đã có trong Ê-li,
Ngài đã có trong Giăng; những gì Ngài đã có trong Giăng, Ngài
hoàn thành chính Ngài trong—trong Chúa Jêsus. Và ngày hôm
nay Ngài cũng giống như Ngài lúc đó, và Đó vẫn là Lời của Đức
Chúa Trời được nói tiên tri cho ngày hôm nay, mà làm cho Ngài
là Sự Sáng thắp sáng lên và chứng thực Lời được hứa.
117 Chúng ta đang ở vào thời cuối cùng, thưa các bạn. Chúa Jêsus
hiện có. Tôi biết các bạn đã nghe điều đó.
118 Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn chưa bao giờ nhìn thấy, trong cuộc
đời bạn, và bạn chưa bao giờ có cảm giác nhìn thấy, không một
con người nào đã thấy, ngoài thỉnh thoảng bạn đã cảm thấy một
cảm giác thật ấm áp? Và tôi đã có thị lực, tôi có thể thấy, và tôi có
thể nói cho các bạn biết nó là mặt trời. Các bạn nói, “Tôi không
biết nó xảy ra thế nào, nhưng tôi có cảm giác, giống như ấm áp,
anh có thể cảm thấy.”

Tôi nói, “Đó là mặt trời.”

“Mặt trời là gì?”

“Đó là một ánh sáng.”

“Ánh sáng là gì?” Tất cả sẽ làmột thế giớimớimẻđối với bạn.
119 Nhưng nếu như tôi nói với bạn Chúa Jêsus Christ đang đứng
đây giờ này thì sao? Điều gì xảy ra nếu tôi nói với các bạn Ngài
đang ở giữa chúng ta? Ngài đã hứa điều đó. “Hễ nơi nào có đôi
ba người nhóm nhau lại nhân Danh Ta, thì Ta ở giữa họ. Ở đó có
Ta!” Vậy thì đó cũng là Lẽ thật với tôi,Đây là Lẽ thật hết thảy, nếu
không thì Nó không phải là Lẽ thật chút nào. Đây cũng là điều
Đúng, nếu không thì Nó không đúng.
120 Bây giờ, về việc cứu anh em, Ngài đã làm điều đó khi Ngài
chết tại Đồi Sọ. Chữa lành anh em, Ngài đã làm điều đó khi Ngài
chết ở Đồi Sọ. Anh em tin điều đó. Lời đã nói Ngài vậy.
121 Bây giờ điều duy nhất mà Ngài có thể làm, nếu Ngài đang
đứng ở đây với—với bộ đồ này, màNgài ban cho tôi, sẽ chỉ chứng
minh cho anh em thấy Ngài là ĐấngMê-si.
122 Không phải bởi dấu đinh nơi tay Ngài. Bất cứ kẻ giả hình
nào đều có thể làm điều đó, đặt dấu đinh, và bôi máu lênmặt, và
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đánh dấu và làm các việc khác. Điều đó có thể được thực hiện.
Điều đó đã xảy ra. Nhiều người thậm chí bị đóng đinh giống như
Ngài. Không phải thế.

123 Nhưng Sự Sống của Ngài, điều đã có trong Ngài! “Con chẳng
tự Mình làm chi được, nhưng chỉ làm điều cho Ngài thấy Cha
làm.” Đó là Sự Sống trong Ngài, điều đó đã chứng minh. Không
phải bởi vì Ngài là người Do Thái đã làm cho người đàn bà bên
giếng tin Ngài là Đấng Mê-si; bởi vì Ngài có thể phân biệt những
suy nghĩ trong lòng bà ấy, điều đó khiến Ngài trở thành Đấng
Mê-si. Nếu đó là cách ĐấngMê-si tự giới thiệumình trong thời đã
qua, đó là đường lối sắm sẵn củaNgài để tự bày tỏ chínhNgài. Đó
là đường lối sắm sẵn của Ngài, theo Kinh Thánh, dành cho thời
đại này. Anh chị em tin điều đó không?

124 Bây giờ, mỗi người trong anh chị em ở đây, tôi là người lạ. Tôi
đã nhìn khắp nơi, tôi không thấy người nào tôi biết. Mọi người ở
đây không biết tôi, và biết tôi không biết gì về anh em, hãy giơ tay
lên. Nhất trí, khắp nơi. Người này đang nằm trên cái võng nầy,
hãy giơ tay lên. Ông ta khôngbiết tôi. Khôngngười nàobiết tôi.

125 Nhưng nên nhớ, Đức Chúa Trời biết anh chị em. Đức Chúa
Trời biết anh chị em. Bây giờ, nếuNgài chứngminhNgài ở đây.

“Đó là gì, Anh Branham?” Đó làmột ân tứ.

126 Một ân tứ là gì? Một ân tứ là gì, dù sao đi nữa? Không phải
lấy điều gì đó và sử dụng điều gì đó, nói, “Tôi có ân tứ chữa lành!
Tôi đi ra và chữa lành người này, chữa lành người kia.” Nếu tôi
có thể, tôi chắc chắn sẽ làm điều đó. Bây giờ, nhưng, một ân tứ,
và anh em—anh em là…Anh em giải thích sai ân tứ. Một ân tứ là
chỉ “tự đem mình ra khỏi con đường và để cho Đức Thánh Linh
sử dụng anh em.” Hiểu không? Đó là ân tứ.

127 Đó là điều nhà truyền giáo có. Người không giảng những gì
ngườimuốn giảng. Người ấy chỉ đem chínhmình ra khỏi ý riêng,
đó là một ân tứ, và sự hà hơi đến, và ông—ông nói qua sự hà hơi
của Đức Thánh Linh. Bất cứ ân tứ khác nào cũng một thể ấy. Vậy
thì, những ân tứ chức vụ, và vân vân, đã có. Có, trước hết, những
ân tứ được ban cho của Đức Chúa Trời, là, “thứ nhứt là các sứ đồ,
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các đấng tiên tri, các giáo sư, cácmục sư, và các nhà truyền giáo.”
Đó là các chức vụ. Đó là các ân tứ của chúng ta.

128 Vậy thì, Chúa Jêsus Christ đã hứa Ngài sẽ làm điều này trong
những ngày sau rốt. Nếu Ngài làm thế, nếu Ngài hứa điều đó
và sẽ làm điều đó, bao nhiêu người sẽ tin và tiếp nhận Ngài, tối
nay? Hãy giơ tay lên, nói, “Tôi sẽ tin nhận Ngài.” Bao nhiêu anh
chị em ở đây thì…Cảm ơn các bạn. Bao nhiêu người ở đây chưa
bao giờ ở trong những buổi nhóm này, xin giơ tay lên. Chà, gần
một nửa đámđông. Bao nhiêu người tin, trước khi Ngài làm điều
đó, anh chị em cũng tin dù thế nào đi nữa? Xin Chúa ban phước
cho anh chị em.

129 Bây giờ hãy xem. Nếu tôi đã nói với anh chị em Lẽ thật, Đức
Chúa Trời bắt buộc trả lời tôi. Ngài sẽ trả lời. Ngài đặt Lời Ngài
trongmiệng của anh chị em và Chúng trở thành hiện thực. Đúng
thế, Đó là Lời Ngài, Nó phải làm thế. “Ta đã sai Lời Ta đến, Nó sẽ
chẳng về luống công.”

130 Bây giờ, nếu tôi có thể chữa lành, tôi sẽ làm điều đó. Cũng
giống như Anh Upshaw quá cố, đáng kính mà chúng ta đã nói
về. Ông cụ ấy ngồi phía sau đó trong xe lăn, một người dũng
cảm, tôi sẽ chữa lành ông cụ nếu tôi có thể. Tôi đã bắt đầu rời
khỏi bục, thành thật mà nói, và tôi quay lại thấy ông trong một
khải tượng, đang đi, bước đi. Gọi ông, bảo ông điều gì xảy ra, và
chính là điều đó. Ông bước lên và bước đi, đến bục giảng, bằng
những ngón chân củamình, sau khi đã bị tàn tật trong sáumươi
sáu năm. Hiểu không?

131 Cùng đêm đó, một phụ nữ da màu, với đứa con của mình, ở
bên cạnh. Tôi đã nói, “Tôi thấy một—một bác sĩ đeo kính, và—
và ông ta đã phẫu thuật cho một bé gái, da màu, và nó bị liệt từ
cổ họng.”

132 Một người phụ nữ da màu lớn tuổi, anh em hầu như không
thể giữ không cho bà ấy lên bục. Bà nói, “Lạy Chúa, xin thương
xót, đó là đứa con của tôi!” Và bà đến đây, một nhóm người tiếp
tân không thể giữ nỗi bà.

133 Tôi nói, “Dì ơi, sẽ không tốt đến trên đây. Điều đó không…Đó
là Đức Chúa Trời.” Tôi đã nói, “Sẽ không tốt để đến đây. Chỉ tin
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thôi.” Và bà quỳ xuống trên đầu gối và bắt đầu cầu nguyện. Tôi
nhìn qua cử tọa và tôi thấy một lối đi, giống như, đang đi. Tôi
thấy một bé gái da màu ôm búp bê trong tay, đang đi xuống qua
con hẻm ấy. Và tôi nhìn lại cô bé damàu, nhìn lại, và nó giống cô
bé con bà. Tôi nói, “Được nhậm lời.” Bà đứng dậy, rời khỏi chiếc
võng. Hiểu không?
134 Đó là Đức Chúa Trời. Hiểu không? Đó là Đức Chúa Trời. Hiểu
không? Ngài không thể…Không ai có thể chữa lành. Chính đức
tin của anh chị em nơi Đức Chúa Trời.
135 Bây giờ, Kinh Thánhđãnói, rằng, “Ngài là Thầy Tế Lễ Thượng
Phẩm, ngay bây giờ, có thể cảm thông sự yếu đuối của chúng ta.”
Anh chị em tin điều đó không? Một Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm!
Bây giờ, nếu Ngài là Thầy Tế lễ Thượng phẩm, Ngài hành động
như thế nào? Nếu Ngài hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời
không hề thay đổi, thì Ngài sẽ hành động giống như hôm qua,
ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi.
136 Bây giờ anh chị em cầu nguyện, và hãy để Đức Thánh Linh…
Chị thưa với Đức Chúa Trời, “Lạy Chúa, người này đang đứng đó
khôngbiết con, nhưngnhững gìNgài nói đều có lý. Ngài khônghề
thay đổi. Ngài là Đấng Christ. Con là người đau. Con cần. Và nếu
Ngài cho con cũng…Nếu con không có đức tin để làm điều đó,
xin cho người nào đó mà con biết có đức tin, và để cho nó…Chị
gọi và để—để—để cho con hay người đó chạm vào viền của Vạt
Áo Ngài trong sự Vinh hiển. Thế thì nếu người đó ở trong đường
lối, thì Ngài dùng miệng người nói lại, và cứ làm đúng như cách
Ngài đã làm khi Ngài còn ở thế gian. Con sẽ biết rằng Ngài hôm
qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi.”

Chúng ta hãy cúi đầu giờ nầy.
137 Kính lạy Chúa Jêsus, con đã chuyển từ sự truyền bá phúc âm
tới việc nói tiên tri, nhưng tuy nhiên con tin Ngài, Chúa ôi, Ngài
đã hứa điều đó. Và con cầu nguyện đểNgài sẽ ban cho điều đó tối
nay. Xin nhậm lời. Xin dủ nghe con. Khi cử tọa này ra khỏi đây,
tối nay, và chúng con về nhà, xin cho chúng con nói như những
người kia đến từ Em-ma-út, “Lòng chúng ta há chẳng nóng nảy
trong chúng ta sao khi Ngài đã trò chuyện với chúng ta suốt dọc
đường?” Chúa Jêsus đã sống lại từ kẻ chết; họ không biết điều
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đó. Họ đang trò chuyện với Ngài; họ không biết điều đó. Nhưng
khi Ngài để họ vào trong nhà, và đóng cửa lại, thì Ngài đã làm
điều gì đó như cáchNgài đã làm trước khi Ngài bị đóng đinh trên
thập tự giá. Điều đó đã mở mắt họ. Họ thấy đó là Ngài. Một lần
nữa, Chúa ơi, xin cho lòng chúng con nóng cháy khi chúng con
trở về nhà tối nay, giống như họ. Vì chúng con biết rằng Ngài đã
phán với chúng con suốt dọc đường. Xin làm những điều đó, tối
nay, mà Ngài đã làm khi Ngài còn sống trên trái đất, vì Ngài hôm
qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi. Chúng con
cầu xin trong Danh Chúa Jêsus. A-men.

138 Bây giờ hãy ở trong sự cầu nguyện và chỉ tin. Chúng ta hãy
dâng lên phía này, trước tiên. Cho dù anh chị em ở nơi nào, trong
tòa nhà, hãy tin Đức Chúa Trời. Tôi mong rằng mọi người sẽ thật
sự kỉnh kiền và ngồi im lặng, cầu nguyện.

139 Điều này thì hoàn toàn không thể được. Tôi đã nói chuyện
sáng nay, ở buổi điểm tâm mục sư truyền đạo, “một sự nghịch
lý.”Một sự nghịch lý là điều không thể tin được, “điều gì đó không
thể tin được, nhưng tuy nhiên có thật.” Anh chị em biết rằng Đức
Thánh Linh sẽ đứng đây và phán điều gì đó với cử tọa, với những
ngườimà tôi không biết, nó sẽ phải làmột sựnghịch lý. Nó là điều
gì đó không thể giải thích được. Tôi không biết Ngài sẽ làm gì. Tôi
chỉ đang hi vọngNgài sẽ làm, tin cậy rằngNgài sẽ làm.

140 Bây giờ chỉ cầu nguyện, và nói, “Lạy Chúa Jêsus, con muốn
chạm đến vạt áo Ngài, và con—con có một nhu cầu. Con đã hứa
với Ngài, Chúa ôi, con sẽ—con sẽ hầu việc Ngài suốt đời.” Đức
Chúa Trời muốn anh chị em ăn năn. Nếu anh chị em không ăn
năn; hãy ănnăn, nói, “Conmuốnănnăn, Chúa ôi. ConmuốnNgài
chữa lành con. ConmuốnNgài banphước cho con. Xin chữa lành
con bây giờ Chúa ôi. Con là đầy tớ Ngài.”

141 Tôi sẽ…Anh em đã phát thẻ cầu nguyện ngày hôm nay chưa?
Tôi vừa hỏi Billy liệu…Nếu cậu ấy không làm điều đó, tôi sẽ gọi
một hàng người xin cầu nguyện chữa lành. Nhưng họ không hề
phát ra thẻ cầunguyệnngàyhômnay. Cứngồi kỉnhkiền, hãy tin.

142 Bây giờ, trong Danh Chúa Jêsus Christ, tôi lấy mọi linh ở đây
dưới sự kiểm soát của tôi, vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, để
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Lời Ngài có thể được tỏ ra, hầu cho vào Ngày Phán Xét chúng ta
sẽ không hối lỗi.

143 Bây giờ hãy nhìn lối này, và tin bây giờ. Hãy cầu nguyện hết
lòng, và chỉ cầu nguyện, và khiêm nhường. Đừng chống lại Nó.
Cứ thư giãn, và nói, “Lạy Chúa, Ngài đã hứa. Con tin Ngài.” Đó là
điều tôi phải làm.

144 Tôi biết không cần tôi hỏi anh chị em. Bao nhiêu anh chị
em đã thấy Ánh sáng ấy? Xin cho chúng tôi thấy. Anh chị em
đã thấy bức hình của Nó. Chúng ta hãy giơ tay lên, đó là những
người đã từng thấy bức hình củaNó. Anh chị emđã thấyNó ngay
tại đó không? Đấy, đó là chiều kích khác. Nó ở ngay trên người
phụ nữ đó.

145 Chị ấy đang khổ sở vì bệnh ở chân và cái lưng của chị. Chị
ấy…Chị tin rằng Đức Chúa Trời có thể chữa lành bà không, chị
ơi? Chị đã chạm điều gì? Chị không biết tôi, nhưng chị đã chạm
được Điều gì đó. Nếu Chúa Jêsus sẽ bảo tôi chị là ai, điều đó sẽ
làm chị tin tốt hơn chứ? Chị là Bà Phillips. Nếu điều đó đúng,
chị hãy đứng lên tại chỗ. Được rồi. Tôi là người lạ với chị phải
không? Hãy giơ tay lên nếu đúng. Tôi chưa hề gặp chị ấy trong
đời. Chị ấy đã chạm điều gì? Hãy đi nói với người đàn bà ấy, sau
đó. Sự đau nhức đã hết giờ này. Chị ổn rồi. Chị có thể về nhà và
được khỏe mạnh.

146 Đây làmột phụ nữ, ở ngay phía sau chị ấy. Bà ấy bị suy nhược
thần kinh. Ôi Chúa, nếu bà ấy không…Tên bà ấy là Bà Star. Hãy
tin, Chúa Jêsus Christ sẽ chữa lành chị. Hãy đứng lên tại chỗ và
tiếp nhận sự chữa lành. Nếu tôi là người lạ với chị, hãy vẫy tay.
Bệnh suy nhược thần kinh của chị đã hết. Chúa Jêsus Christ chữa
lành chị.

147 Ngài đã hứa điều gì? Ngài đã hứa điều đó. Anh chị em
tin không?

148 Có một quí bà ở ngay sau bà ấy, đang ngồi ở đó. Bà ấy đang
cầu nguyện. Bà ấy bị thần kinh, có những biến chứng. Bà ấy
muốn bỏ hút thuốc lá. Bà ấy là Bà Bordon. Xin đứng lên, Bà
Bordon. Bà đã hết thích hút thuốc. Chúa Jêsus Christ đã cho bà
khỏemạnh. Tôi chưa hề thấy bà trong đời.



ĐƯỜNG LỐI SẮM SẴN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI DÀNH CHO THỜI ĐẠI NÀY 33

149 Bà tin không? Bây giờ bà biết tôi không thể làm điều đó. Đó
là Chúa Jêsus Christ. Đó là gì? “Lời làm cho sống lại, có quyền
năng hơn, sắc hơn gươm hai lưỡi, xem xét những tư tưởng và
ý định trong lòng.” Đó là Lời, Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày
nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi. Anh chị em tin điều
đó không?

150 Đây, đây là một người đàn ông ngồi đằng này, bị thoát vị,
đau tim. Đúng thế. Tôi không biết người đàn ông. Tôi chưa bao
giờ nhìn thấy ông ấy. Nhưng ông ấy là một mục sư. Mục sư khả
kính, Ông Kinsey. Đúng thế. Ông tin điều đó không, thưa ông?
Hãy đứng lên tại chỗ và tiếp nhận sự chữa lành của mình. Chúa
Jêsus Christ chữa lành ông.

151 Nhân đây, xin ông vui lòng làm giúp tôi một việc, thưa mục
sư? Hãy đặt tay trên vợ ông, bà ấy đang bị bệnh thận, với bệnh
gan, vì béo phì, với những biến chứng. Hãy đặt tay trên bà ấy. Nó
sẽ lìa khỏi bà, nếu ông tin.

152 Này, có một ông đang ngồi phía sau ông, ông ấy bị phủ bóng
sự chết. Ông ấy bị bệnh ung thư. Người đó đau khổ vì khối u, ung
thư, bệnh thần kinh. Tên người đó là Ông Young. Hãy tin giờ này.
Chúa Jêsus Christ khiến ông khỏe mạnh. Ông tin điều đó không?
Ông tin nhận điều đó chứ? Được rồi, thưa ông.

153 Ở đây nằm một người, nằm trên võng này. Thưa ông, tôi
không biết ông. Nếu tôi có thể chữa lành ông, tôi sẽ làm điều
đó. Tôi là người lạ với ông. Ông đã đến đây bằng mọi cách. Ông
đã nỗ lực để đến đây. Ông không thể giấu những gì sai trật nơi
ông; nhưng tôi không thể chữa lành ông. Ông đến đây với vợ ông.
Kia là bà ấy đang ngồi đómặc áo khoácmàu hồng đào. Đúng thế.
Được rồi. Người này bị phủ bóng sự chết; ông ấy không thể sống
được trừmột thời gian ngắn. Ông ấy bị ung thư.

154 Chị cũng bị đau, chị ơi. Chị tin Đức Chúa Trời có thể nói cho
tôi biết chị đang đau khổ vì điều gì không? Đó là bệnh đau lưng.
Đúng thế. Nếu đúng, hãy đứng lên. Được rồi, chị nhận lãnh sự
chữa lành củamình.Hãy tin điều đó. Đặt tay lên chồng chị.

155 Ông tin tôi là tiên tri của Đức Chúa Trời chứ, thưa ông? Nếu
ông nằm đó, ông chắc chắn sẽ chết. Ông không thể sống. Chỉ thế



34 LỜI ĐƯỢC GIẢNG

thôi. Bác sĩ đã từ chối ông. Bệnh ung thư đã di căn. Tôi đã thấy
những trường hợp quan trọng hơn ông đã lành. Tôi không thể
chữa lành ông. Nhưng nếu ông cứ tin nhận nó và tin nó! Ông tin
điều đó chứ? Đó là cơ hội duy nhất của ông. Thì giờ cuối cùng
ông đang trôi qua. Ông tin điều đó không? Nếu tin, hãy đứng
lên ra khỏi cái võng đó. Hãy ra khỏi chỗ đó, trong Danh Chúa
Jêsus Christ! Hãy đứng lên tại chỗ và được hoàn toàn khỏemạnh,
và bước ra khỏi đây, làm vinh hiển Đức Chúa Trời. Người nào
đó hãy giúp ông ấy một tay, giúp ông ấy. Ông ấy đó kìa, đi trên
chân mình.
156 Bao nhiêu người ở đây tin? Hãy giơ tay lên. Hãy đứng lên
tại chỗ. Những người còn lại trong anh chị em muốn được chữa
lành, hãy đứng lên, trong Danh Chúa Jêsus Christ. Hãy giơ tay
lên, ngợi khen Chúa. Hãy dâng cho Ngài sự ngợi khen và vinh
hiển. Bây giờ cảm ơn Chúa vì sự chữa lành của anh chị em, Chúa
Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề
thay đổi!
157 Thưa anh em, các bác sĩ đã không chữa lành được. Đây là
đường lối sắm sẵn củaĐức Chúa Trời. Hãy tin điều đó!
158 Bao nhiêu anh chị emmuốn tin nhận đường lối sắm sẵn của
Đức Chúa Trời? Hãy giơ tay lên và dâng Đức Chúa Trời sự ngợi
khen, mỗi người trong anh chị em, và tin rằng anh chị em được
chữa lành, trong Danh Chúa Jêsus Christ. A-men. 
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