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 Thật tốt biết bao được trở lại và nghe người anh em, mục
sư, làm chứng về ân điển của Đức Chúa Trời, cho cô con gái

nhỏ của anh ấy. Đức Chúa Jêsus là như vậy đó, làm những điều
như thế. Chắc chắn vậy.
2 Bây giờ, chúng ta rất vuimừng, tối nay, vì sự cómặt với chúng
ta, một trong những khách mời của chúng ta tại đây, như chúng
ta gọi, buổi nhóm cầu nguyện vào đêm Giao Thừa, một người
bạn tốt của tôi, Anh Ernie Fandler, một trong những người cải
đạo với Đức Chúa Jêsus Christ, một chiến tích của ân điển. Anh
ấy là người gốc Thụy Sĩ, là nơi anh ấy xuất thân. Và tôi tin rằng,
một người anh với anh ấy ở đó, hiện họ đang sống ở Shawano,
một người gốc Đức, một AnhWaters. Chúng ta vui mừng vì sự có
mặt của họ với chúng ta tối nay.
3 Rồi chúng ta, cũng có, với chúng ta tối nay, một—một người
anh quý báu của đức tin, Nam Phi, Anh David duPlessis. Chúng
ta cũng vui anh ấy có mặt cùng với chúng ta. Và chúng ta, David
và tôi, đang—đang mong đợi, đang cầu nguyện, trong Chúa, để
ban cho chúng ta một số công việc lớn lao với nhau, trong năm
tới này, ở châu Phi và các khu vực khác nhau trên thế giới. Anh
David hiện đang ở đây để bàn chuyện đó, và cầu nguyện với nó,
từ bây giờ đến thứHai, để quyết định đúng thời gian và địa điểm,
vào đến—đến châu Phi và các khu vực khác trên thế giới để tiến
hành. Như, Anh David đã có một vị trí rất quan trọng với Đại
hội Ngũ tuần Thế giới, và anh ấy cũng được nhiều nhà lãnh đạo
tôn giáo lớn trên toàn thế giới biết đến. Và đã rất có ảnh hưởng
trong việc thuyết phục và gây dựng, chừng nào chúng ta còn ở
đây lúc này, để giúp mang tất cả các giáo phái của đức tin nhóm
hiệp lại với nhau trong Thân thể của Chúa Jêsus Christ. Bất kể
những gì (họ) giáo hội họ có, hoặc những gì (họ) nhãn hiệu mà
họ được gắn cho. Chính là điều đó, Hội thánh, Mà Đấng Christ đã
chết cho.
4 Và tôi thường nghĩ về điều đó. Nhiều lần, trước đây tôi
thường giúp lùa gia súc, ra miền Tây. Chúng tôi sẽ đi lên, Anh
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David, và ngồi ngoài đó nơi mà họ đã lùa gia súc qua hàng rào
gia súc, lên trên núi, để chúng ăn trên…để chúng gặm cỏ trên
những thảm cỏ, cỏ…của rừng. Trong khi, những đồng cỏ mọc ở
dưới cùng, những đồng cỏ hoang vu. Sau đó, họ cắt đồng cỏ, và
cho gia súc ăn qua—qua suốt thời gian mùa đông, khi mà bão
tuyết đã nổi lên, trên núi.
5 Và thường ngồi đó trên yên ngựa và nhìn người kiểm lâm
đưa lũ gia súc đó đi qua; và mỗi trang trại, ở phía dưới, có thể
trồng được một tấn cỏ khô. Nếu họ có thể trồng năm mươi tấn
cỏ khô, điều đó có nghĩa là họ có thể nuôi nămmươi con gia súc.
Nếu họ có thể trồng một nghìn tấn cỏ khô, thì một nghìn đầu gia
súc có thể đi qua. Mỗi người, mang một nhãn hiệu trên những
con bò của anh ta. Tất nhiên, họ đã xem các nhãn hiệu, các trang
trại khác nhau, vì vậy họ sẽ không làm cho chúng bị lẫn lộn. Và
sau đó khi…
6 Viên kiểm lâm, anh ta chẳng để ý những loại nhãn gì như
vậy đang đi qua, bởi vì có tất cả loại nhãn hiệu. Nhưng có một
thứmà anh ta thực sự cần phải kiểm tra, đó là một cái thẻ huyết.
Chúng cần phải được đăng ký là bò giống Hereford, hoặc chúng
không được qua cổng. Họ lùa chúng quay lại. Hiểu không?
7 Và tôi nghĩ đó là cách nó sẽ xảy ra tại sự Phán xét. Sẽ không
phải là loại phù hiệu gì chúng ta đang mang, nhưng là có cái thẻ
Huyết ở đó không. Đó là điềumà sẽ—mà sẽ tínhđến, thẻHuyết.

Và tôi rất vui khi có AnhDavid ở cùng chúng ta.
8 Và tôi thấy Anh Estle Beeler đã ở đây lúc nãy. Tôi đã thấy anh
ấy đứng lên ở phía sau đó, từ một nơi nào đó. Và các mục sư
truyền đạo khác thì đang muốn nghe từ, tối hôm nay. Và, rồi, và
tôi đoánAnhRuddell và họ sẽ đến, vì họ sẽ ở lại đếnnửađêm.
9 Tuy nhiên, Anh David không thể ở lại đến nửa đêm. Anh ấy
là người rất được cần đến, ở mọi nơi. Và ngay khi Anh Rodgers
nghe nói rằng anh ấy ở đây, ồ, anh ấy sẽ đến và đưa anh ấy qua
đó lúcmười giờ. Vì vậy điều đó có nghĩa là anh ấy sẽ rời khỏi đây,
trongmột thời gian ngắn, để đến đó ở phía namLouisville.
10 Và tôi nghĩ mọi chuyện sẽ tốt đẹp, nếu mọi chuyện ổn thỏa
với Anh David, nếu—nếu chúng ta muốn anh ấy đi lên và nói
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những gì trong lòng anh ấy, giảng cho chúng ta, làm bất cứ
điều gì Chúa đặt để. Tất cả chúng ta đều muốn nghe Anh David
duPlessis, đến từ Nam Phi.

11 Xin để tôi nói điều này. Đó là, khi tôi ở, qua ở châu Phi, trong
chiến dịch vĩ đại của tôi mà Chúa đã ban cho chúng ta ở đó, anh
trai của anh ấy là thông dịch viên của tôi, Anh Justus. Tôi tin
rằng tên anh ấy là Anh Justus. Và một gia đình thật tốt của dân
sự, là các anh em duPlessis nầy. Tôi nghĩ đó là…Tôi chắc họ đều
là những mục sư, theo như tôi biết, và có lẽ cả người cha cũng
vậy, đó là một mục sư. Và họ xuất thân từ một gia đình tốt của
dân sự. Và Anh David mang một tên tuổi lớn giữa tất cả những
hội thánh và những giáo phái khắp thế giới.

12 VàAnhDavid, tôimuốn anh tiến lên bây giờ vànói cho chúng
tôi, hoặc bất cứ điều gì Đức Chúa Trời đã đặt trên vào lòng anh
để nói. Lên ngay đi. Và tôi rất vui được giới thiệu với hội thánh
của tôi, tối nay. Đây là Anh Orman Neville, mục sư của chúng
ta. Và đối với nhà thờ, đây là một trong những người bạn quý
giá của tôi, và—và các chiến binh đồng nghiệp trong sự hầu việc
Đức Chúa Trời, Anh David duPlessis của Nam Phi. Xin Đức Chúa
Trời ban phước cho anh, Anh David.

13 [Anh David duPlessis phát biểu. Băng trống—Bt.] …nói
chuyện. A-men. Tất cả chúng ta đã làm. Anh David, hãy nhanh
chóng trở lại và ở với chúng tôi lần nữa. Điều đó rất tốt. Chúng
tôi chắc chắn vui mừng.

14 Anh David đã nói vài điều ở đó, mà tôi chỉ ước gì mình có
cây viết, tôi có thể ghi lại chúng. Nhưng tôi sẽ luôn luôn nhớ “các
cháu nội; đàn cháu.”

15 Ồ, chúng ta chắc chắn biết ơn sâu sắc việc thăm viếng của
người anh em của chúng ta. Và anh ấy…là người…đã kết nối với
Hội nghị Thế giới của những tín hữu Ngũ Tuần, và là một người
vĩ đại trong hàng ngũ làm việc của mình xuyên suốt cả thế giới.
Và chúng ta thật may mắn, tối nay, có được Anh David đến nói
chuyện với chúng ta vào đêm Giao Thừa nầy. Và anh em có thể
hiểu những người vĩ đại nghĩ gì về Chúa chúng ta, nghĩ về tôi tớ
vĩ đại của Ngài.
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16 Bây giờ tôi tin rằng, ngàymai, là NămMới, bây giờ chỉ còn vài
giờ nữa. Và tôi phải đi vào sáng sớm, vì vậy tôi nghĩ rằng tôi sẽ chỉ
nói một chút, nếu mọi chuyện ổn với Anh Neville. [Anh Neville
nói, “Vâng. A-men.”—Bt.] Anh Beeler, và các mục sư khác ở đây.
Sẽ không mất nhiều thời gian. Và tôi nghĩ, nếu chúng ta nói “A-
men,” và về nhà, đó sẽ là một sứ điệp tuyệt vời. Và chúng ta có
thể biết ơn Chúa vì những gì chúng ta có ở đây, tối nay.

17 Và bây giờ, nhưng đây là đêm của NămMới, chúng ta chỉ tận
hưởng với nhau, bởi Nước Đức Chúa Trời, rao giảng, cho đến khi
Năm Mới đến. Và tôi đã có…thức dậy vào buổi sáng, thật sớm,
trước lúc rạng đông. Và tôi không còn trẻ như David. Có lẽ tôi…
Có lẽ tôi cảm thấy không còn trẻ như anh ấy. Anh ấy là một…Dĩ
nhiên, David thì một chút—lớn hơn tôi một chút. Tôi nghĩ anh
ấy lớn hơn bảy hay tám, có thể là mười tuổi. Nhưng anh ấy chắc
chắn là một quả cầu lửa cho Đức Chúa Trời, đi xa năm vạn dặm
trong năm nay, cho Vương quốc của Đức Chúa Trời. Trên con
đường của anh ấy qua bây giờ để đến giảng chỗ Anh Rodgers, và
ngày mai thì với một số, nơi nào khác, và ở nơi nào khác, và ở
đâu đó, và thứ Hai lại về ở đây. Và tôi phải gặp anh ấy để sắp xếp
cho chuyến đi vòng quanh thế giới sắp tới.

18 Và chúng tôi sẽ ở châu Phi, tôi hiểu chiều nay, vào tháng Ba,
tháng—tháng Ba sắp tới này. Tôi gặp Clayton Sondmore, từ Hội
Doanh nhân Cơ đốc Phúc Âm Toàn Vẹn, tuần nầy, hoặc tuần tới
đây, khoảng đầu tuần, và xếp đặt cho việc đi Jamaica, Haiti. Tuần
tới tôi sẽ đến Kentucky, hoặc xuống Georgia, họ có những buổi
nhóm ở đó. Lại về ngay và đi qua Kentucky, một đêm ở đây, và
một đêm ở đó, bắt kịp các hội thánh nầy. Và từ đó đi thẳng về
nhà, và đi đến—đến—đến Thành phố Atlantic, vì bắt đầu ngày
27, đến hết ngày 30, và rời khỏi đó sáng mồng 1, và bắt đầu ở—ở
Kingston, Jamaica, ở đường đua-…đường đua, đêm đó, cho buổi
nhóm suốt mười ngày ở đó. Và từ đó trở đi, rồi thì tới Haiti, và
bất cứ nơi đâu. Chúng tôi không biết từ đó đi đâu, cứ như Chúa
sẽ dẫn dắt chúng tôi.

19 Bây giờ, tất cả những điều này đang trong quá trình chuẩn
bị. Hiểu không? Tôi đã không nói có. David ở đây, Clayt đang
đến. Gordon, Anh Gordon Lindsay đang đến, Nam Mỹ. Và—và
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những người còn lại, những Doanh nhân Cơ-đốc còn lại dành
cho châu Mỹ La tinh. Và Anh David dành cho Thụy Sĩ, Đức, tiếp
xuống. Nhưng chúng tôi chưa biết. Anh em cứ cầu nguyện. Tôi
không muốn đi đâu hết cho đến khi Đức Chúa Trời phán bảo đi,
và theo sự hiểu biết tốt nhất của tôi. Bởi đó, nếu tôi cảm thấy sự
dẫn dắt để đi, thì lúc đó tôi khởi sự chuyến bay, tôi…Và cho dù
sự phản đối là gì đi nữa, tôi có thể nói, “Tôi đến nhơn Danh Đức
Chúa Jêsus.”

20 Tôi rất biết ơn David, tình bạn mà chúng tôi đã có với nhau,
bởi vì con người này là một người rất quan trọng, nhưng anh—
anh—anh ấy tin một cách chắc chắn chức vụ nầy của Chúa. Anh
chắc chắn vậy. Và—và tên tuổi của chúng tôi đã được liên kết với
nhau trên toàn thế giới bây giờ, AnhDavid và tôi.

21 Và tôi rất vui khi được kết giao với một người như vậy.
Nhưng, thưa các bạn, tôi cảm kích điều đó. Nhưng điều vĩ đại
nhất để tôi có thể nghĩ là được kết hợp với là Chúa Jêsus Christ,
Con của Đức Chúa Trời, Đấng vĩ đại đó.

22 Bây giờ, AnhNeville vàmột số người trong số họ sẽ phát biểu
trong chốc lát, nhưng tôi chỉ muốn đọc chỉ một điều gì đó ngắn
gọn từ trong Kinh Thánh bây giờ.

23 Và tôi nghĩ, thật tốt, vào đêm Giao Thừa, để gặp các thầy
giảng khác nhau, và cách họ tiếp cận một đề tài, và những gì
họ nói, và vân vân. Và mỗi người có cách gỉảng của riêng mình.
Anh em biết đấy, Đức Chúa Trời đã không tạo nên tất cả chúng
ta giống hệt nhau. Ngài đã làm nên chúng ta khác nhau. Ngài
làm nên chúng ta khác nhau theo tầm vóc của chúng ta. Ngài
đã làm cho thế giới khác nhau, và những ngọn núi lớn, những
ngọn núi nhỏ, thảo nguyên, sa mạc, những bông hoa lớn màu
trắng, những bông hoa màu xanh dương, cùng với tất cả những
loài hoa khác. Ngài hoàn toàn làm nên chúng ta khác nhau. Chỉ
thế thôi. Ngài làm nên những đầu đỏ, và những đầu đen, những
mái đầu nâu, những mái đầu bạc; béo, thon, cao, ồ, bất kể là gì
nữa. Hiểu không? Ngài chỉ—Ngài chỉ làm cho chúng ta khác biệt.
Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời của sự đa dạng. Và tôi hầu
như thích thế. Còn anh chị em? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.]
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Nhưng chỉ có cùng một điều mọi lúc? Chao ôi! Chao ôi! Tôi thích
điều này.
24 Vì vậy bây giờ chúng ta hãy lật ra trong Kinh Thánh của
chúng ta, lật qua trong Sách của Thánh Ma-thi-ơ, Phúc âm của
Thánh Ma-thi-ơ, bắt đầu với…Và câu thứ 4, tôi muốn đọc cho
một…đọc cho chúng ta một phân đoạn, Chúa giúp chúng ta.
ThánhMa-thi-ơ, chương thứ 4.

Tôi nghĩ, trước khi đọc, chúng ta hãy cầu nguyện.
25 Lạy Cha Thiên Thượng từ ái, một lần nữa với lòng biết ơn để
chúng con đến gần năm mới nầy. Và chúng con đến gần Cha và
mang đến cho Cha tất cả những lo toan của chúng con trong quá
khứ, và cầu xin Cha sẽ đặt chúng vào biển lãng quên, không còn
nhớ lại những tội lỗi của chúng con chống lại chúng con nữa. Và
xin cho không chỉ chúng con kiểm tra với bản thể thuộc linh của
mình, mà trong chúng con…xin cho chúng con còn kiểm tra lại
sự tương giao của chúng con với Ngài. Và xin tha thứ về mọi tội
lỗi của chúng con. Và chúng con cầu xin hầu cho Thánh Linh của
Ngài sẽ giải quyết với chúng con tối nay. Và nếu có gì bất khiết về
chúng con, Chúa ơi, xin đem nó đi xa như phương đông xa cách
phương tây. Quăng nó vào trong biển lãng quên, để không còn
nhớ nó chống lại chúng con nữa, hầu cho chúng con có thể tiến
vào trong năm mới nầy, sạch sẽ, được tẩy sạch bởi Huyết Chiên
Con, và sẵn sàng.
26 Xin cho năm 1960 nầy là năm tuyệt vời nhất so với những
năm mà chúng con đã từng hầu việc Ngài. Ban cho chúng con
cách dư dật, dồi dào. Tất cả các buổi nhóm này có trong tiến
trình, Chúa ôi, mà chúng con đang nghĩ đến với Anh duPlessis,
và trên khắp thế giới, vào tới châu Á, và qua tận châu Âu, và
tất cả—tất cả khắp nơi. Lạy Chúa, xin để chính ý chỉ của Ngài
và Quyền năng của Ngài sẽ dẫn dắt những điều này. Và nếu vào
bất cứ lúc nào chúng con lạc bước ra khỏi lối đi được định trước
Thiêng liêng củaNgài, xin Đức Thánh Linh đặtmột sự cản đường
và khiến chúng con dừng lại, Chúa ôi, và cho chúng con quay lại
đúng chỗ. Xin nhậm lời.
27 Xin ban phước cho hội thánh nhỏ này, Chúa ôi. Về, con đoán,
đường lối gần ba mươi năm, đã đứng vững ở đây bây giờ, như
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một sự tưởng nhớ về ân điển của Đức Chúa Trời, dành cho một
dân sự khiêm tốn. Lạy Cha, chúng con cầu nguyện rằng Ngài
sẽ ban phước cho Anh Neville, mục sư. Chúc phước cho tất cả
hội thánh. Xin ban phước cho các ủy viên trị sự, chấp sự, người
hướng dẫn ban hát, người đánh đàn, cùng toàn thể tín hữu, tất
cả mọi người, các giáo viên trường Chúa nhật, bất cứ ai nữa.
Chúa ơi, xin cho năm nầy chúng con có thể tăng trưởng trong
ân điển của Đức Chúa Trời. Và xin cho số thuộc viên chúng con
phát triển thành con số lớn hơn, và—và thêm nhiều ân sủng của
Ngài, hầu cho, hơn mức nầy đã có trong những năm đã qua. Xin
nhậm lời, Cha ôi.
28 Giờ này xin giúp chúng con khi chúng con đến gần với phân
đoạn này mà chúng con đang chuẩn bị đọc, Lời Ngài. Và chỉ có
Ngài, Chúa ôi, mới có thể thông giải và chúng con cầu nguyện để
Chúa ban điều đó cho chúng con, vì Nước Đức Chúa Trời. Trong
Danh Chúa Jêsus Christ. A-men.
29 Tôi vừa thông báo bây giờ điều tôi đã chọn cho một chủ đề
trong vài giây tới. Nó được tìm thấy trong Kinh Thánh ở đây, và
tôi sẽ đọc nó. Tiêu đề của nó, tôi muốn gọi nó là thế này, “từ
lúc đó.”
30 Tôi không nghĩ, tôi đã nói tối hôm họ, tôi đã không cho rằng
mình có thể đến được, bởi vì cổ họng của tôi đang trở nên khô
rát. Và vợ tôi đã nói với tôi ngày hôm qua, hoặc một ngày trước
đó, cô ấy nói, “Thế thì em cho rằng anh sẽ không đi xuống với
hội thánh.”
31 Và tôi đã nói, “Em yêu, anh không nghĩ vậy. Cổ họng của anh
rất đau và rát.”
32 Và sau đó, không quá đêm hôm đó, khi tôi ngồi xuống và lấy
lời Kinh Thánh, tôi lật đến Điều này.
33 Anh Sothmann đến. Anh ấy nói, “Anh sẽ đi nhà thờ vào tối
mai chứ?”

Tôi đáp, “Vâng. Tôi sẽ ở đó.”
34 VàMedanhìn tôi, và cô ấy nói, “Emkhông hiểu anh.”

Tôi nói, “Anh không mong em hiểu, đấy,” tôi nói, “hay một
ai khác.”
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35 Không ai được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt có thể
từng hiểu được.

36 Chúa của chúng ta, họ không thể hiểu được Ngài. Ngài đã
trông giống như Ngài đã nói chuyện cách này, một phút; và phút
khác, cách khác. Và ở nơi nào khác thì Ngài nói về một điều gì
khác. Đôi khi ấy là Chúa Jêsus đang nói, những lúc khác ấy là
Đức Chúa Trời đang nói. Anh em hiểu không? Ngay cả các môn
đồ đã ở đó, cuối cùng, đã nói, “Kìa, bây giờ Ngài nói cách rõ ràng.
Bây giờ chúng tôi hiểu.” Hiểu không?

37 Và Chúa Jêsus phán, “Các ngươi hiểu-…Và bây giờ các ngươi
tin không?” Đấy, sau đó.

38 Anh em thật sự không thể làm điều đó, bởi vì anh em được
dẫn dắt của Thánh Linh. Và anh em bắt đầu làm điều gì đó, anh
em phát hiện ra rằng, anh em thấy đấy, anh em thì…Đức Chúa
Trời muốn sử dụng anh em ởmột nơi nào đó. Anh em phải dừng
lại ở đây và đi ở đây, chỉ được dẫn dắt bởi Thánh Linh. Họ là
những người kỳ quặc, đặc biệt mà có một đời sống mà anh em
muốn dângmình cho Đức Chúa Trời.

39 Và rồi tôi luôn nói điều này, “Tôi sẽ làm điều này nếu Chúa
muốn.” Hiểu không? Nếu tôi hứa với ai đó, “Tôi sẽ làm điều đó
nếu Chúa muốn.” Hiểu không? Và do đó, thế thì, nếu đó không
phải là ý muốn của Chúa, tôi sẽ…Tôi sẽ nói về Sứ điệp này nếu
Chúa muốn. Ngài có thể cho tôi một sự kêu gọi, ngay trong Sứ
điệp này, để đem đến California. Tôi sẽ gạt mọi thứ sangmột bên
và lên đường đếnCalifornia, nhanhhết sức như tôi có thể.

40 Và tôi muốn sống như thế. Tôi không muốn không có gì trói
buộc tôi. Tôi khôngmuốn có thứ gì đó to lớn hay thứ khác, nơi nó
trị giá hàng triệu đô la, và anh emphải nhận được rất nhiều tiền,
mỗi ngày, để trói buộc tôi. Tôimuốn ở, nơimà, khi Đức Chúa Trời
phán, “Tamuốn ngươi đi xuống đây với những người này. Chỉ có
năm người thôi. Nhưng hãy xuống đó, và ở lại đó cho đến khi
Ta bảo ngươi rời đi.” Tôi muốn đi đến đó. Không có sự bắt buộc,
chỉ…và nếuNgàimuốn tôi đi ra nước ngoài.

41 Bây giờ nó đây này, vừa được đề cập, đi đến nước Đức, hoặc
đến—đến châu Phi. Và một bà triệu phú nào đó, đúng thời điểm
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mà Thánh Linh đặt điều đó trên tôi để đi đến châu Phi, bà ấy
nói, “Tôi sẽ tài trợ cho chuyến đi và chi trả từng chút của nó.”
Hiểu không? Chỉ thế thôi. Tại sao tôi phải lo lắng về tiền bạc và
mọi thứ, khi Cha tôi sở hữu tất cả? Hiểu không? Ngài có thể chỉ
phán với người giàu có nầy, hoặc người giàu có kia, hoặc những
người nầy, hoặc những người kia, và không cần tôi phải lo về
điều đó. Hiểu không? Đức Chúa Trời hoàn toàn chăm sóc tất cả
điều đó.

42 Anh Roy à, đó là cách sống. Hãy cứ để cho Ngài chăm sóc nó.
Thật rất tốt.

43 Bây giờ chúng ta hãy lật ra trong lời Kinh Thánh của chúng
ta, đến chương thứ 4. Và chúng ta hãy bắt đầu để—để đọc, về câu
thứ 12 của chương thứ 4 của PhúcÂm theo ThánhMa-thi-ơ.

Vả khi Chúa Jêsus đã bị…Và bấy giờ khi Ngài đã nghe
Giăng bị tù rồi, thì Ngài lánh tới xứ Ga-li-lê;

…bỏ thành Na-xa-rét, Ngài đã đến ở thành Ca-bê-na-
um, gần mé biển, giáp địa phận xứ Sa-bu-lôn ở xứ Nép-
ta-li:

Hầu cho nó có thể ứng nghiệm lời đấng tiên tri Ê-sai,
nói rằng,

Đất Sa-bu-lôn và xứ Nép-ta-li, ở về trên con đường đi
đến biển, bên kia sông Giô-đanh, tức là xứ Ga-li-lê thuộc
về dân Ngoại;

Dân ấymà ngồi trong chỗ tối tăm đã thấy ánh sáng lớn;
và trên những kẻmà ngồi trong nhữngmiền của bóng sự
chết thì ánh sáng đã mọc lên.

Từ lúc đó Chúa Jêsus khởi giảng dạy, và phán rằng, Hãy
ăn năn: vì nước thiên đàng đã đến gần.

44 Tôi muốn nói về chủ đề: Và Từ Lúc Đó. Anh em biết đấy, là
con người, chúng ta tất cả đều nghĩ đến các sự việc từ một thời
điểm nào đó. Điều như vậy-như vậy đã xảy ra, và từ lúc đó. Và
bây giờ, nhiều lần, anh em gặp một ông lão hoặc một bà lão, và
họmuốn quay lại lúc mà điều gì đó đã xảy ra, mà họ có thể đánh
dấu nó rõ ràng và nói, “Đó là vào lúc đó.”
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45 Bây giờ, tôi giả sử đó là một cách thực tế tất cả chúng ta ở
đây, tối nay, có thể gợi nhớ, tưởng nhớ về những điều nào đó đã
xảy ra vào thời điểm nào đó. Từ lúc đó, điều gì đó đã thay đổi.
Một sự việc như vậy-như vậy, nó đã xảy ra vào lúc đó. Và từ lúc
đó trở đi, mọi chuyện đã khác. Và thật là một điều tốt mà chúng
ta có thể làm được. Và một số trong những ký ức đó, về những
thứmà chúng ta nghĩ đến, là những điều đáng để thay đổi. Và có
một số điều không đáng để nghĩ đến.

46 Chẳng hạn, nếumột người đàn bà đầy tai tiếng,mà bà ấy nói,
“Đã có lúc tôi là một cô gái ngoan, đoan chính, đạo đức. Và vào
một đêm nào đó, hoặc một nơi nào đó, một điều nào đó đã xảy
ra.” Và kể từ lúc đó, bà đã đi sai đường. Cuộc sống của bà đã bị
ô nhục với tội lỗi, và sự đen tối và sự tăm tối, và chỉ có sự phán
xét đang chờ đợi bà. Nhưng bà ta có thể nhớ lại, từ lúc nào đó,
chuyện đó đã xảy ra khi bà ta đã đi con đường sai trật.

47 Kẻ—kẻ say xỉn, tối nay, trên các đường phố, cố gắng uống cho
quên đi nỗi buồn của mình. Anh em có thể đón người ấy. Giống
như tôi đã sống nơi trang trại phía dưới đây, cách đây một thời
gian, ở New York, trung tâm lớn của dân say rượu. Tôi đang đi
dạo với một mục sư nào đó. Và một người đã nằm ở đó, ồ, đúng
là có nhiều ông, vô hại, bất lực, đang nằm đó ướt mèm quần áo
phía trước của họ, và—và râu của họ trên khắp khuôn mặt của
họ, và thật sựở trong tình trạng ghê tởm.Vàhọhoàn toànvôhại.

48 Vàmục sưnầynói, “Kéo người đó lên, và cứhỏi anh ta.”

49 Và tôi đến chỗ người đàn ông này đang nằm gác một chân
qua cái chắn của xe hơi, và đầu của anh ta nằm trên đường phố,
và nơi mà anh ta đã không thể đi—đi—đi vào đôi khi, đến phòng
vệ sinh công cộng. Ồ, anh ta đúng là trong một tình trạng ghê
tởm. Và tôi đã nắm lấy anh ta, và tôi hỏi, “Anh nói được không?”
Và anh ta không cho tôi câu trả lời nào.

50 Vậy là vị mục sư bước xuống. Ông ấy biết đối xử thế nào với
anh ta. Và ông hỏi anh ta, “Anh là ai?”

51 Và cuối cùng ông đã khiến anh ta đủ tỉnh táo, cho đến nỗi
anh ta sẽ nói, “Nếu ôngmua cho tôi một ly rượu!” Và hóa ra, anh
ta có thể chỉ tay về ngân hàngmà anh ta từng là chủ tịch.
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52 “Ồ,” ông ấy nói, “chúng tôi là những thầy giảng. Anh có thể
cho tôi biết những gì đã xảy ra?”

“Nếu ông hứa với tôi một ly!”

53 Chà, chúng tôi không thể làm điều đó. Tôi đã nói, “Tôi không
thể thêm nỗi buồn vào những nỗi buồn của anh. Tôi muốn
giúp anh.”

54 Tất cả chuyện của anh ấy. Một đêm, anh ta về đến nhà, và có
một, điều mà anh gọi là, một lá thư “John thân yêu” trên—trên
bàn. Thế thì, vợ anh đã bỏ anh. Và đã…Anh ta yêu cô ấy. Và cô
ta đã đem đi những đứa con của anh. Và anh ta đã ly hôn, và cô
ấy đã bỏ trốn với một người đàn ông khác. Và anh ta nói, “Tôi
không biết phải làm gì, bắn bể óc tôi ra, hay phải làm gì. Vì vậy
tôi—tôi đi xuống quán rượu.” Và từ lúc đó, anh ta đấy. Điều đó
xảy ra khắp nơi trên thế giới.

55 Kẻ nói dối. Anh em có thể lấy một người, như tôi đã nói với
một người đàn ông, ngày nọ, mà tôi nghĩ đang kể những chuyện
đùa. Và hóa ra, rằng, anh ta đã nói dối quá nhiều tới mức mà
chính anh ta thực sự tin luôn, những chuyện đó. Và tôi đã nói,
“Điều gì khiến anh làm điều đó?” Và tôi ngồi xuống nói chuyện
với anh ấy. Tôi nói, “Tôimuốnhỏi anh. Những câu chuyện đó quá
hoang đường đến nỗi người ta không tin.”

56 Anh ta nói, “Việc trước hết tôi có thể kể khi nhớ lại,” anh nói,
“tôi làmột cậu bé lớn lên trongmột gia đình tử tế.” Và anh ta nói,
“Tôi ra ngoài và hút thuốc lá ngô, chỉ để làm ra vẻ thông minh.
Và tôi nhai cà phê, để làm sạch hơi thở.” Và anh ta nói, “Tôi làm
điều đó đằng sau ống khói cũ, phía sau nhà.” Và anh ta nói, “Tôi
sẽ không bao giờ quên, khi mẹ tôi bắt gặp, và nói với tôi, ‘Con à,
để mẹ ngửi hơi thở của con.’ Và tôi đã hà hơi vào mặt của bà, và
bà nói, ‘Con đã nhai cà phê để khửmùi gì đó với hơi thở của con.
Con đang làm gì? Con đã hút thuốc phải không?’”

57 Và anh ta nói, “Có điều gì đómách bảo tôi hãy nói cho bà biết
sự thật.” Anh ấy nói, “Nhưng tôi đã nói, ‘Không, mẹ ơi. Con thề
thật lòng. Con đã không hút thuốc.’” Anh ấy nói, “Và từ lúc đó,
điều đó đã bắt đầu.”
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58 Tất cả chúng ta đều có thể tìm thấy điều gì đó mà—mà bắt
đầu vào một thời điểm nào đó. Và từ đó trở đi, mọi thứ đã thay
đổi. Và có những điều khác mà đáng chúng ta có thể nghĩ tới.
Những con người với những ý định tốt đẹp đã cố gắng bắt đầu
lại mọi thứ, làm những việc vào lúc nào đó.
59 Chẳng hạn, khi điện lúc đầu tiên được tìm ra bởi Benjamin
Franklin, và họ đã có thể chinh phục nó. Họ bắt đầu nói, “Kể từ
thời điểm này, sẽ không bao giờ có chiến tranh nữa. Bởi vì, rằng,
điện này có thể được cài vào hàng rào, với một điện áp cao, tới
mứcmà không ai có thể vượt được.” Họ cho là tốt.
60 Và ngay sau Chiến tranh Thế giới thứ Nhất, khi—khi Kaiser
Wilhelm ký hiệp ước hòa bình. Chúng ta đã được kể ở đây tại
nước Mỹ. Tôi là một cậu bé khoảng chín tuổi. Nhưng tôi có thể
nhớ tất cả mọi người đã nói, “Chúng ta sẽ không bao giờ có một
cuộc chiến tranh nào nữa. Từ lúc này trở đi, nó sẽ ổn định, mãi
mãi.” Nhưng chúng ta đã cómột cuộc chiến khác.
61 Và khi LHQ vĩ đại. Hoặc, tôi có thể nói, trước đó, họ đã thành
lập cái gọi làHộiQuốcLiên. Vàhọnói, “Giờ đây chúng ta sẽ không
còn chiến tranh nữa, bởi vì chúng ta đã cómột Hội Quốc Liênmà
sẽ tuần tra thế giới. Và nếu có sự nổi dậy ở đâu đó, những người
này từ mọi quốc gia sẽ đến đó và kiểm soát thế giới.” Nhưng đó
là một thất bại. Họ tiếp tục có chiến tranh. Và LHQ sẽ trở thành
điều tương tự.
62 Chúng ta được bảo bây giờ bằng dự đoán rằng tối mai hoặc
tối Chúa nhật…Cũng chính người đàn ông đã tiên đoán về Trân
Châu Cảng, vào thời điểm chính xác mà máy—máy bay sẽ ném
bom nó, đã nói, rằng, “Vào lúc mười hai giờ tối Chúa nhật, rằng
bảy mươi lăm phần trăm người dân Hoa Kỳ sẽ biến thành đống
tro tàn, rằng nước Nga sẽ ném bomHoa Kỳ, vào lúc mười hai giờ
tối ChúaNhật tới này.” Cũng ngườimà đã tiên đoán về Trân Châu
Cảng. Họ không đưa nó ra ngoài, bởi vì dân chúng sẽ phát hoảng.
Tôi không tin điều đó. Hiểu không? Không. Bởi vì, nó không thể
chịu đựng chiến tranh nguyên tử. Một trong chúng đó vượt qua
rào cản âm thanh, theo cách nầy, chúng ta sẽ ném chúng cách
kia, và thế giới sẽ tan tành từngmảnh. Điều gì đó phải xảy ra, tuy
nhiên, trước khi Chúa Jêsus đến. Đúng thế.
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63 Chẳng hạn, đôi tân hôn trẻ. Đã có một lúc nào đó để họ kết
hôn. Và họ—họ trao cho nhau những lời hẹn ước. Và họ đã hứa
nguyện, chung thủy, với nhau. Và họ đã nói, rằng, “Chúng mình
sẽ yêu thương, tôn trọng và yêu mến nhau, chừng nào chúng
mình còn sống.” Nhưngđếnmột lúcmàđiều gì đó đã xảy ra.
64 Tất cả những thứ này, có—có một lúc khi điều gì đó xảy ra.
Và có thể tất cả lời thề của họ, và tất cả các hội quốc liên, và vân
vân, có thể có ý định tốt, nhưng tất cả đều đi đến hồi kết. Tất cả
trở nên vỡ vụn, bên dưới các—các—các bàn chân của con người.
Với tất cả những ý định tốt đẹp chúng ta có thể có, nhưng tất cả
phải đi đến một kết thúc.
65 Nhưng có một lúc mà ở đó con người có thể đến với điều gì
đó là Đời đời. Đó là khi, một người, lúc người ấy gặp Đức Chúa
Trời. Đó là khi điều gì đó xảy đếnmà là Đời đời.
66 Chúng ta làm những lỗi lầm của mình. Và chúng ta đưa ra
những lời thề của mình vào đêm Giao Thừa, chỉ để hôm sau
vi phạm chúng mà thôi. Chúng ta lật qua trang mới, và chúng
ta giao lời thề. Và chúng ta đến gặp các linh mục và…Chúng ta
không, nhưng những người Công giáo thì có. Và xưng tội, và làm
dấu hứa nguyện, và chúng ta đến với bàn thờ và lật các trang
mới, nhưng tất cả đều vô ích. Vì, lần sau người nào cản đường
chúng ta hay điều gì đó, tính khí cũ đó sẽ bộc phát lại ngay. Mỗi
lầnmà chúng ta gặphoạnnạnhayđiều gì đó, nó lại sẽ xảy ra.
67 Nhưng có một nơi mà con người có thể đến, tới một lúc, mà
sẽ thay đổi người đó mãi mãi, cho Đời đời. “Người nào đến với
Ta, Ta sẽ không bỏ ra ngoài đâu,” Chúa Jêsus phán. Một người
có thể đến với Đức Chúa Trời, và toàn bộ nơi đến Đời đời của
người đó được thay đổi. Và một người có thể gặp Đức Chúa Trời,
và người đó có thể không bao giờ vẫn giống như vậy nữa. Anh
em không thể gặp Đức Chúa Trời mà vẫn sống giống y như con
người cũ của anh em đã sống. Nếu anh em chối bỏ Ngài, anh em
sẽ là một người tệ nhất đã từng có. Nếu tiếp nhận Ngài, anh em
có được Sự sống Đời đời, và Ngài sẽ khiến anh em sống lại vào
ngày sau rốt, bởi lời hứa của Ngài.
68 Đã có một lần khi có một người được gọi là Áp-ra-ham, là
người xuất thân từ xứ Canh-đê, và ông cư ngụ trong thành U-rơ.
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Và ông chỉ làmột người, một người tốt. Có lẽ, có lẽ ông có thể có…
Cha của ông có lẽ đã thờ hình tượng, bởi vì họ đến từ Ba-by-lôn.
Và ông chỉ là một người đàn ông bình thường, và ông đã già đi.
Ông bảymươi lăm, và vợ ông sáumươi lăm.

69 Và Áp-ra-ham, một ngày nọ, khi ông có lẽ đang ở ngoài đồng,
đi săn hoặc ông đang làm bất cứ việc gì, hái quả, hay bất cứ công
việc gì của ông, ông đã gặp Đức Chúa Trời. Và từ lúc đó, ông đã
được thay đổi. Ông đã có thể gọi những thứ đã không có, dường
như chúng đã có, bởi vì ông đã gặp Đức Chúa Trời. Ông đã biết
rõ cái phút và giờ mà ông đã gặp Đức Chúa Trời. Nó đã đổi thay
ông. Và Đức Chúa Trời đã gọi ông là cha của nhiều dân tộc. Và đã
tin Đức Chúa Trời và tin lời hứa của Ngài, bởi vì ông đã gặp Đức
Chúa Trời. Hai mươi lăm năm sau, họ đang bàn luận, cố gắng
làm cho ông chán ghét, nói với ông rằng ông đã tin điều gì đó sai
trật. Nhưng Kinh Thánh cho biết, “Ông đã trở nên càngmạnhmẽ
hơn bao giờ hết, dâng sự ngợi khen cho Đức Chúa Trời.” Bởi vì,
ông đã biết rằng Đức Chúa Trời phải giữ lời hứa.

70 Đó là khi một người gặp Đức Chúa Trời. Nó thay đổi quyết
định của người ấy. Nó mang lại cho người ấy một cảm giác siêu
phàm. Như tôi đã nói đêm nọ, con người xác thịt chỉ có năm
giác quan. Nhưng, người tin, khi người đó gặp Đức Chúa Trời,
người đó nhận được điều gì đó khác biệt. Đó là một giác quan
siêu phàm nâng người ấy lên trên bóng tối. Nó khiến người ấy
tin rằng những điều mà không thể được sẽ ứng nghiệm. Người
đó vẫn tin chúng sẽ ứng nghiệm, bởi vì Đức Chúa Trời đã phán
vậy. Khimột người gặpĐức Chúa Trời, thì điều gì đó xảy ra.

71 Đã có một lúc khi một người từng được đào tạo trong tất cả
sự khôn ngoan, tất cả thần học về Lời của Đức Chúa Trời. Ông
đã biết Nó bởi văn tự. Ông đã qua trường học. Ông đã có tất cả
những tấm bằng. Ông rất thôngminh cho đến nỗi ông có thể dạy
những học giả Ai-cập cùng với những bậc thầy của họ. Ông biết
hết, bằng văn tự. Nhưng là một người hèn nhát, đã bỏ chạy, đi
ra phía sau một sa mạc và chăn cừu cho một người lạ. Nhưng đó
là lúc mà khi Đức Chúa Trời đã gặp ông ở đó, trong bụi gai đang
cháy. Và từ lúc đó về sau, Môi-se đã được thay đổi, bởi vì ông đã
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gặp Đức Chúa Trời nơi một bụi gai đang cháy. Vàmặt đối mặt với
Đức Chúa Trời, ông không thể vẫn như cũ nữa.

72 Khi một ông hay là một bà…Tôi không quan tâm bao nhiêu
lời thề quý vị đưa ra, hoặc quý vị lật bao nhiêu trang mới. Cho
đến khi gặp Chúa, quý vị không thể được thay đổi. Nhưng một
khi quý vị gặp Chúa, lúc ấy quý vị được thay đổimãimãi.

73 Không chỉ thay đổi Môi-se. Nó còn thay đổi dân Y-sơ-ra-ên.
Nó đã thay đổi Ai-cập. Nó đã thay đổi thế giới vào lúc ấy, bởi vì
một người đã gặpĐứcChúaTrời vànhận lấyNgài theoLờiNgài.

74 Điều chúng ta cần ngày nay là ai đó gặp gỡ Đức Chúa Trời,
mặt đối mặt, và nói chuyện với Ngài, về tình hình. Khi con người
gặp Chúa, mọi sự được thay đổi. Chắc chắn. Đó là cách duy nhất
để chúng ta có thể có được các thứ.

75 Và từ lúc đó về sau, Môi-se kẻ hèn nhát, Môi-se người đang
trốn chạy, đã được thay đổi. Và từ lúc đó, ông trở nên tôi tớ của
Chúa. Nó luôn luôn hoạt động cách đó. Khi một người gặp Chúa,
sự việc được thay đổi.

76 Có một cô gái trẻ lần nọ, chưa tới mười tám tuổi, hoặc có lẽ
không tới tuổi đó, đó là vào một buổi sáng đang trên đường tới
một giếng nước, để lấy một xô nước, ở Na-xa-rét. Cô là một cô
gái tử tế. Cô đã tin. Cô có đức tin. Nhưng, sáng hôm đó, cô đã gặp
Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời đã nói với cô điều gì đó, và cô
tin điều đó. Và nó đã thay đổi toàn bộ cuộc đời của người nữ ấy,
và khiến cô trở nên bất tử. Tên của cô là Ma-ri, mẹ của Đức Chúa
Jêsus chúng ta. Cô gái trẻ này chỉ là một cô gái trẻ bình thường,
nhưng cô đã gặp Chúa. Và từ lúc đó trở đi, điều gì đó đã xảy ra.
Chắc chắn vậy.

77 Có một người tên là Phi-e-rơ, một ông lão đánh cá thô kệch,
có lẽ thật thô lỗ hết sức. Và ông có lẽ cómột quả đấm lớn củamột
tay côn đồ. Bởi vì, ở đây cách đây không lâu, tôi đã xem vở kịch,
được gọi là, “Đại Ngư Dân.” Và tôi nghĩ ấy làmột sựmô tả rất giỏi
về Phi-e-rơ, bởi vì ông làmột ngư ông vạmvỡ to lớn như thế. Ông
không quan tâm điều gì. Ông hầu như không tin bất cứ điều gì.
Nhưng, một hôm, ông gặp Chúa. Và từ lúc đó, ông đã thay đổi. Từ
lúc đó ông trở nênmột sứ đồ củaĐức Chúa Jêsus Christ.
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78 Như Anh David duPlessis đã nói với chúng ta cách đây một
lát, về Sau-lơ thành Tạt-sơ, một kẻ giết người, đã giữ áo của
những kẻ giết người, mà, và làm chứng, và cho chứng cớ với cái
chết của Ê-tiên người tử vì đạo. Ông có những bức thư trong túi
mình, để đi xuống với các—các vị đứng đầu hội đồng cố vấn của
các giáo hội, và bắt giam những người đang làm ồn ào quá mức,
la hét, và ngợi khenĐức Chúa Trời. Ông làmột người vĩ đại trong
mắt nhữngngười Pha-ri-si. Ông làmột người Pha-ri-si thuộc phái
Pha-ri-si. Nhưng, một ngày nọ, ông đang trên đường đến Đa-
mách, và ông đã gặp Chúa. Một Ánh Sáng chiếu lòa quanh ông.
Và từ lúc đó trở đi, ông không còn là Sau-lơ người Tạt-sơ nữa.
Nhưng ông đã là Phao-lô, một người khiêm nhường, người nhu
mì, bởi vì ông gặp Chúa, và Điều đó đã đổi thay ông.
79 Cómột người phung nằm ở cổng thành. Tất cả các cách chữa
của y khoa đều không thể chữa lành bệnh cho người đó. Những
chỗ lở loét thối rữa của kẻ đó đã trở nên quá lớn tới mức mà hai
bàn tay của kẻ đó không còn giơ lên, được nữa. Và đôi chân của
anh ta, anh ta khó có thể kéo chúng. Trường hợp của anh ta là vô
vọng. Nhưng một ngày nọ, anh đã gặp Chúa, đang tiến ra cổng
thành. Và ông ta sấpmình xuống, thờ phượng, và nói, “Nếu Ngài
muốn, Ngài có thể làm cho tôi sạch.”
80 Và Ngài phán, “Ta muốn. Ngươi sạch đi.” Và từ lúc đó, ông ta
đã không còn bị bệnh phungnữa, bởi vì ông đã gặp Chúa.
81 Cómột người mù đang ngồi bên vệ đường. Và anh không thể
nhìn thấy ánh sáng ban ngày từ bóng tối. Không có gì có thể giúp
anh ta. Một ngày nọ, Người nào đó đi ra khỏi thành Giê-ri-cô, và
khi anh đã gặp Đức Chúa Trời; và từ lúc đó, anh ta có thể nhìn
thấy. Thị lực của anh đến với anh. Quang cảnh của ánh sáng đã
đập vào mắt anh, và anh có thể nhìn thấy lại. Bởi vì, từ lúc đó,
khi anh gặp Chúa Jêsus, anh đã là một con người khác. Anh đã
có thị lực của mình.

Khimột người gặp Chúa, điều gì đó chắc chắn xảy ra.
82 Có một người trẻ tuổi, một lần nọ; không nghi ngờ gì, một
công dân tốt của đất nước, nhưng những cơn điên đến trên anh
ta. Và anh ta đã bị quá nặng tới mức mà nhà tù cũng không thể
giữ anh ta. Và họ xiềng anh ta với những dây xích. Và anh ta có
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một quân đoàn ma quỷ, ở trong anh ta, đến nỗi anh ta có thể tự
mình bẻ gãy những xiềng xích và thoát đi. Và ma quỷ đưa anh
ta tới một nghĩa địa, nơi mà anh ta đã ở trong đó. Và lấy những
miếng đá và, thật tồi tệ, anh ta tự cứa thân thể chínhmình. Ồ, anh
ta là một người kinh khủng. Khi những cơn điên đó rời ra, chắc
chắn anh ta nghĩ, “Mình đang làm gì ở đây?” Và khoảng chừng
lúc đó,ma quỷ lại đến với anh, và cắt xé anh ta. Nhưng,một hôm,
anh đã gặp Chúa Jêsus. Và từ lúc đó trở đi, người điên xứ Ga-đa-
ra đã có tâm trí tĩnh táo, đã mặc quần áo, ngồi nơi chân Ngài.
Anh có thể đi về nhà như một người lịch sự. Anh có thể trở lại
với cuộc sống văn minh. Anh có thể đi về với những người thân
củamình, và có thểnói, “Từ lúc đó, tôi đã được thay đổi.” Vâng.
83 Một ngày nọ, trên Đồi Sọ, khi Chúa và sự chết gặp nhau, mặt
đối mặt, khi Sự Sống và sự chết đến với nhau. Nhưng đó là khi
Sự Sống, Đấng Christ, rút ngòi ra khỏi sự chết. Và kể từ lúc đó, sự
chết đã không có cái nọc nào trong nó. Tôi rất vui mừng về điều
đó. Đức Chúa Trời! Sự chết và Đức Chúa Trời, đã gặp nhau. Sự
chết đã không còn giống như xưa. Nó đã không có nọc độc cho
nó bây giờ. Tín hữu Cơ-đốc có thể bước thẳng vào ngay mặt của
nó và nói, “Ô hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu? Hỡi mồ mả, sự
chiến thắng của mày ở đâu?” Tại sao? Cả hai đều đã gặp Chúa.
Kể từ đó chúng không còn giống như xưa.
84 Không người nào có thể vẫn y như thế, không thứ gì có thể
vẫn y như thế, khi nó từng gặp Chúa. Quý vị sẽ không bao giờ
vẫn y như thế.
85 Tôi có thể nhớ mình đã nằm đây trên giường bệnh viện. Các
bác sĩ cho tôi ba phút để sống. Tim tôi đập, mười bảy lần một
phút này. Tôi đã gặp Chúa. Kể từ đó, tôi đã không còn như vậy
nữa. Điều gì đó đã xảy ra với tôi. Không ai có thể nói với tôi bất kỳ
điều gì khác. Bill Branham đã chết. Tôi đã gặp Chúa, và Điều gì
đó đến trong tôi. Tôi không bao giờ còn là như cũ kể từ phút mà
tôi gặp Ngài. Ngài đã biến đổi tôi. Ngài đã làm cho tôi điều gì đó
khác đi. Đó không phải là một lời thề nguyện Năm Mới, nhưng
tôi đã gặp Chúa.
86 Thưa quý ông và quý bà, khi quý vị gặp Chúa, quý vị được
biến đổi. Chúng ta thực hiện lời thề Năm Mới của chúng ta tối
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nay; quay lại vào sáng mai, để vi phạm chúng; ngày hôm sau,
để phá vỡ chúng. Nhưng những gì chúng ta cần làm, không phải
là một lời thề nguyện Năm Mới, nhưng chúng ta cần phải đối
mặt với Đức Chúa Trời, và có Sự Sống Đời Đời, được sinh ra bởi
Thánh Linh của Ngài.
87 Đã có một cụ ông, lần nọ, và ông không thể quyết định được.
Ma quỷ cứ đánh ông từ điều đó. Một hôm, ở ngoài đồng, ông đã
quỳ gối xuống để cầu nguyện. Trong khi ông đang cầu nguyện,
ông đã cắm xuốngmột cây cọc. Ông nói, “Để cái này làmmột vật
ghi nhớ. Hỡi Sa-tan, nếu có bao giờ mày đến với ta lần nữa, ta
sẽ chỉ cho mày với cây cọc nầy. Và ta sẽ nói với mày rằng ngay
ở đây ta đã gặp Chúa, và mọi chuyển ổn thỏa từ đây trở đi.” Đó
là những gì chúng ta cần, có thể không phải là một cái cọc trong
cánhđồng, nhưng ởđâuđó, phòng kín nào đó, chỗnào đó. Không
phải một…
88 Ồ, đêm nay, sẽ có hàng trăm lời thề được đưa ra, hàng nghìn
trong số chúng được đưa ra. Và năm kế tiếp chúng ta lại phải lấy
hết tất cả những câu đó, lần nữa. Chúng ta sẽ nói, “Chúng ta sẽ
bỏ nói dối. Chúng ta sẽ thôi làm điều nầy. Và chúng ta sẽ bỏ đi sự
nóng nảy củamình quamột bên. Chúng ta sẽ làm nhiều hơn cho
Chúa. Chúng ta sẽ làm điều nầy, hoặc điều kia, hoặc điều nọ,” chỉ
để thấy, nó là vô ích mà thôi.
89 Nhưng điều con người cần làm, tối nay, là đối diện với Chúa.
Và từ đó trở đi, người ấy là một tạo vật được thay đổi. Ha-lê-lu-
gia! Ồ, tôi ước gì tôi có thể kể nó theo cách mà tôi tin. Nhưng khi
một người gặp Chúa, người đã thay đổi, kể từ phút đó, những
ngày còn lại củamình. Người ấy sẽ không bao giờ giống như vậy,
bởi vì người ấy có Sự sống Đời đời. Người ấy là một tạo vật mới.
Nhữngđiều cũđãquađi, vàmọi sựđều trởnênmới đối với người
ấy. Người ấy trông mới mẻ.
90 Người đau này có thể bước đi đối mặt Chúa, khi các bác sĩ đã
nói, “Anh ta sắp chết.” Nhưng anh ta có thể bước đi trước mặt
Chúa, và cầu xin trường hợp của mình. Và anh ta sẽ biến thành,
một con người khác, và từ lúc đó trở đi.
91 Ồ, tôi còn nhớ Nghị sĩ Upshaw, ngồi trên ghế lăn trong sáu
mươi sáu năm. Đêm đó, ở xa kia California, khi Đức Thánh Linh
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ngự xuống, và bắt đầu nói, ông đã gặp Chúa. Và từ đó trở đi, ông
có thể đi bộmà không cần cặp nạng.

92 Tôi đã chứng kiến khoảng thời gian mà những người bị ung
thư ăn dần nằm, không có gì ngoài một cái bóng. Và các bác sĩ đi
ngang qua và nói, “Họ chết rồi.” Những người thân yêu của họ
tập trung lại, để nói những lời cuối cùng mà họ có thể, với họ,
động viên. Nhưng họ đã gặp Chúa, và, từ lúc đó, họ đã được thay
đổi. Họ sống khác hẳn.

93 Tôi có thể nhìn thấy người phụ nữ hôi hám, bên kia đường
phố. Tôi có thể nhìn thấy người say rượu, đang ngồi sau con hẻm.
Tôi có thể nhìn thấy kẻ đạo đức giả, ở bên kia trong nhà thờ. Tất
cả những hạng người khác nhau đó, mỗi NămMới, đang lật một
trangmới, và đang cố gắng để làm gì đó khác đi, cố gắng thay đổi
và làmnhưvậy.Hãy để họ gặpChúa,một lần, và từ đó trở đi.

94 Chúa Jêsus từ đó về sau đã giảng, cho những người mà ngồi
trong nhữngmiền của bóng chết.

95 Và tôi nói, tối nay, nếu một người muốn có một sự thay đổi
thực sự đến với mình, hãy để người đó đến gặp mặt đối mặt với
Đức Chúa Trời, và gặp Ngài một lần, rồi người ấy có thể nói, “Từ
đó trở đi, từ lúc đó về sau, tôi là một người đã được thay đổi. Tôi
biết bởi sự từng trải.”

96 Còn ít lâu nữa, hội thánh sẽ nhómnhau quanh bàn thờ ở đây.
Anh em sẽ hiến dâng đời sống của mình lần nữa. Anh em sẽ từ
bỏ mọi thứ, và đặt nằm mọi sự trên bàn thờ. Hỡi anh em, xin
để tôi cho anh em vài lời khuyên. Nếu anh em chưa bao giờ gặp
Chúa, mặt đối mặt, xin để tôi nói với anh em đôi điều. Anh em ở
lại tại bàn thờ đó. Cứ ở lại đó đến khi anh em gặp Chúa, rồi thì
anh em có thể chỉ ngón tay mình về đêm Giao Thừa đó. Không
phải, và nói, “Tôi đã lật một trang mới. Tôi đã đưa ra một lời thề
mới.” Nhưng mà, “Từ lúc đó trở đi, tôi đã gặp được Chúa. Và đời
sống đã được thay đổi, và mọi thứ đã khác hẳn. Và mọi thứ trở
nênmớimẻ, với tôi, một lần nữa, kể từ lúc đó,” thời điểmmà anh
em gặp Chúa.

97 Không phải, gặp một Năm Mới. Chúng ta sẽ đối mặt với nó,
trong vài phút nữa, lát nữa, khoảng hai giờ rưỡi nữa, tôi cho là
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vậy, có thể ít hơn thế, chúng ta sẽ đối đầu một NămMới, mặt đối
mặt. Chúng ta sẽ đáp ứng nó với những lời ước nguyện. Chúng ta
sẽ đáp ứng nó với những cam kết. Chúng ta sẽ gặp nó với những
ý định tốt lành. Chúng ta sẽ gặp nó, nói rằng, “Chúng ta sẽ cố
gắng lật một trang mới. Chúng ta sẽ cố gắng làm khác đi.” Tất cả
điều đó đều tốt. Tôi đánh giá cao điều đó.
98 Nhưng thưa anh em, nó sẽ không bao giờ là Vĩnh cửu cho đến
khi anh gặp được Chúa, trước tiên. Khi anh em gặp Chúa, trước
tiên, và sau đó, mọi thứ sẽ khác đi.

Chúng ta hãy cúi đầu cầu nguyện.
99 Lạy Chúa Jêsus, Con của Đức Chúa Trời, con nhớ lại lúc khi
con gặp Ngài, Chúa ôi. Con nhớ lại, một người khốn khổ, sống
một đời sống đạo đức tốt, không chạy xung quanh, uống rượu,
hoặc cờ bạc, hoặc hút thuốc, hay đại loại như vậy. Nhưng con
biết, Chúa ơi, khi sự chết đang lẻn vào phòng bệnh viện ấy, cách
đây hai mươi mấy năm, đã có gì đó thiếu sót trong đời sống con.
Ở đó con đã gặp Chúa, và từ lúc đó. Từ lúc đó, Chúa ôi, con đã cố
gắng hầu việc Ngài. Đời sống của con đã được đổi thay và mọi
thứ trông khác đi. Con rất vui mừng vì đã gặp Ngài, lạy Chúa. Và
tối nay, đối diệnmột NămMới, con vui mừng nói rằng con có thể
đối diện nó với Thánh Linh của Đức Chúa Trời hằng sống trong
lòng con.
100 Xin ban cho chúng con kinh nghiệm, Chúa ôi. Xin ban cho
chúng con sự nhân từ và lòng thương xót của Ngài. Xin tha thứ
tội lỗi của chúng con. Và xin để chúng con sống suốt năm sắp đến
đây, Ôi Chúa là Đức Chúa Trời, với một kinh nghiệm, rằng chúng
con gặp Chúa và đời sống chúng con được biến đổi. Xin nhậm
lời, Chúa ôi. Xin tha thứ chúng con về những khiếm khuyết của
chúng con. Xin đặt bên trong chúng con Thánh Linh của Chúa.
Xin hướng dẫn chúng con và dẫn dắt chúng con.
101 LạyĐức Chúa Trời là Cha, đây là năm1960 đang đối diện con.
Và có những cơ hội cho một buổi nhóm toàn cầu, nơi mà trông
giống như có đến hàng vạn lần ngàn, cùng với hàng vạn hàng
ngàn người ngoại giáo nguyên sơ, những người đa thần giáo, và
vân vân, có thể đến với Ngài. Lạy Chúa là Đức Chúa Trời, với
Thánh Linh của Ngài trong lòng con, đêm nay, con đối diện với
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bàn thờ của Ngài, và đối diện với Ngài, và nói rằng, “Xin giúp
con, Ôi Chúa. Tấm lòng con đang bừng cháy với sự sốt sắng. Con
yêu Ngài, Chúa ôi. Con dâng chính mình con cho Ngài, trong sự
hầu việc. Xin dẫn dắt con bất cứ nơi đâu Ngài muốn dẫn dắt con.
Xin sai con đi bất cứ nơi nào Ngài muốn sai phái con, Chúa ôi.
Xin cứ phán, và con sẽ đi.”
102 Xin ban phước cho hội thánh của con. Ban phước cho Anh
Neville. Ban phước cho tất cả những người ở đây, những khách
lạ trong cổng của chúng con. Và những mục sư này mà sẽ nói,
thay phiên nhau, suốt cả buổi tối, con cầu nguyện, Chúa ôi, rằng
Ngài sẽ ban phước cho chức vụ của họ. Xin ban phước cho Anh
Neville. Xin ban phước trênAnh Junie Jackson. AnhBeeler, tất cả
những mục sư khác nầy, xin ban phước cho họ, Cha ôi. Xin ban
cho chúng conmột năm 1960 tuyệt vời.
103 Chúng con, lạy Chúa, biết rằng chúng con đã gặp Ngài, mặt
đối mặt, và biết ý nghĩa của việc được sanh lại bởi Thánh Linh
củaNgài, xin ban cho chúng con ân điểnĐời đời củaNgài, để hầu
việcNgài. TrongDanhChúa Jêsus chúng con cầunguyện. A-men.
104 Anh chị em có yêu Ngài không? [Hội chúng nói, “A-
men.”—Bt.] Năm 1960, đừng để nó là, rằng, “Tôi đã lật một trang
mới.” Đừng để nó là, rằng, “Tôi cố gắng bắt đầu một cuộc sống
mới.” Nhưng hãy để nó là, rằng, “Tôi đã gặp Đức Chúa Trời, và
từ đó, thời gian đó trở đi, tôi đã có được sự bình an vượt quá sự
hiểu biết. Tôi đã có sự vuimừng không thể tả xiết, và đầy sự vinh
hiển. Tôi có một sự thỏa lòng. Thậm chí nếu sự chết đến với tôi,
tôi sẽ ở trong cánh tay của Đức Chúa Trời, phút giây sau khi tôi
trút hơi thở cuối cùng. Cho dù điều gì đến hay đi!”
105 Hãy để họ cho nổ tung nó, tối Chúa nhật, nếu họ muốn. Họ
muốn, quả bom sẽ không bị kích hoạt, cho đến khi chúng ta được
ở trong miền Vinh hiển với Ngài. A-men. Không có gì có thể làm
hại chúng ta. Ha-lê-lu-gia!
106 Tôi rất vui mừng là mình đã gặp Chúa. Tôi rất vui mừng tôi
có thể nói, “Từ lúc đó.” Xác định với thời điểm đó! “Khi tôi gặp
Chúa, điều gì đó đã xảy ra với tôi. Tôi đã được thay đổi, từ phút
đó. Tôi đã được thay đổi, kể từ đó.” Tôi rất vui khi được đi trên
con đường này, đêm nay, nhưmột lời chứng cho sự Vinh hiển và
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Quyền năng của Đức Chúa Trời. Một cái gì đó cũ kỹ nhỏ nhoi ở
ngoài này, và Đức Chúa Trời giáng xuống đó và ban cho tôi ân
điển của Ngài, và cứu tôi, và chữa lành tôi, và làm tôi đầy dẫy
Thánh Linh của Ngài. Và để tôi rao giảng Tin lành của Ngài, đó
là vinh dự lớn nhất từng có trên đời. Từ lúc đó, cho đến thời điểm
này, tôi chưa bao giờ cómột lần hối tiếc. Nhưng tôi đã rất biết ơn,
tất cả những ngày này, và sẽ là, suốt cả cõi Đời đời, rằng tôi đã
gặp được Chúa.

Xin Chúa ban phước cho anh chị em. Được rồi, Anh
Neville. 
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