
THOÁT KHỎI ÁP LỰC

 Cảm ơn anh, Anh Ruddell. Tôi rất hạnh phúc khi biết mình
có một đứa con trong việc rao giảng Phúc âm. [Một anh em

nói điều gì đó—Bt.] Đúng thế. Ồ, tốt. Điều đó tốt. Vâng, tôi thật
đánh giá cao Anh Ruddell. Và tôi—tôi tin Phao-lô đã từng có một
người con gọi là Ti-mô-thê. Ông đã gọi người này là con của ông
trong việc rao giảng Phúc âm.

2 Và nếu tôi không chắc lắm, có phải đây là Flossy Ford, trước
đây không? [Chị Flossy nói, “Vâng.”—Bt.] Chà, chao ôi! Flossy,
tôi…Đã lâu lắm rồi. Vâng, đúng vậy. Tôi còn nhớ, khi tôi còn là
một thanh niên, em trai chị ấy, Lloyd, và tôi đã từng chơi đùa với
nhau. Và chị ấy thường nướng những cái bánh ngọt to, anh em
biết đấy, và chúng tôi đã lên trên đó và ăn cho đến khi chúng tôi
gần như phát bệnh, với nó.

3 Tôi còn nhớ một lần họ mời tôi lên, Lloyd đã mời. Và chúng
tôi…Flossy đã nướng bánh. Chị ấy chỉ là đứa trẻ lúc đó. Chị đã
nướngmột cái bánh to, và—và chúng tôi cứ ăn chođếnkhi chúng
tôi không thể ăn được nữa. Tôi nghĩ, “Bây giờ, mình sẽ ở lại suốt
đêm với Lloyd.” Trời hầu như bắt đầu tối, anh chị em biết, và
tôi—tôi quyết định phải đi về nhà. Và vì vậy tôi—tôi đã bước ra
và chạy xuống đường, và sợ đến chết, cố gắng đi về nhà.

4 Và tôi—tôi nhớ cha của chị. Tôi nghĩ rằng, mẹ chị vẫn còn
sống. Ồ, thật tốt. Và thời gian trôi qua nhanh kể từ những ngày
đó. Vâng. Giờ đây cả hai chúng tôi, đã ở tuổi trung niên, là những
ông bà nội. Ồ, nhưng, có một Xứ mà chúng ta sẽ không bao giờ
già. Thấy không? Tôi rất vui được biết, Flossy à, rằng chị đang
trông đợi Xứ đó, và chắc chắn chị sẽ tìm thấyNó.

5 Còn Jim, Jim thế nào? Có phải anh ấy…Vâng, tôi nhớ điều đó.
Jim, đó là chồng của chị. Và tôi nhớ anh rất rõ. Và tôi đã biết họ có
vài đứa con. Chúng tôi hầu như, lúc đó, tôi phải làm việc ở cánh
đồng truyền giáo, khi họ cưới nhau, và con cái của họ lớn lên. Và
anh chị embiết, chúng tôi hầu như, phải xa cách nhau.
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6 Thỉnh thoảng tôi gặp Anh Lloyd, reo vui với anh, trên đường
phố. Họ đã nấu cho tôi nhiều bữa ăn. Và tôi đã…giống như là anh
chị thật của tôi.

7 Bây giờ, tôi rất vui thấy rằng bầy chiên đầu tiên của Anh
Ruddell ở đây trong nơi này; cải đạo, bắt đầu, biến cải từ quán
rượu thành nhà Chúa. Thật rất tốt lành.

8 Và, dĩ nhiên, anh chị em biết, nếu thỉnh thoảng nếu anh chị
em có thể thấy trước điều gì, anh chị em biết, và—và rồi làm cho
nó tốt hơn. Vì vậy chúng tôi có thể thấy trước có điều gì đó trong
chàng trai này. Và anh ta rất rụt rè. Cha anh và tôi, ở đó, đã từng
làm việc với nhau nhiều năm trước đây. Và tôi biết cha anh là
một người can đảm và dám nghĩ dám làm, vậy tại sao chàng trai
này lại không như vậy được? Tôi biết anh có một người mẹ yêu
quý. Vì thế, anh được sinh ra đúng đắn, vậy ở đó có điều gì đó tốt
ở phía sau anh, anh chị em thấy đó. Và tấm lòng anh khát khao,
phục vụ Chúa! Khi vực gọi Vực, phải cómột Vực đápứng lại tiếng
gọi đó. Và tôi thật là vuimừng thấyAnhRuddel như vậy.

9 Nhóm người tuyệt vời nầy lên đây. Và thật là một đặc ân
lớn với tôi, tối nay, được đến đây, và giảng cho nhóm thánh đồ
này đang kiều ngụ ở đây. Chúng ta không…Anh chị em biết, đây
không phải là nơi ở vĩnh cửu của chúng ta. Chúng ta là những
kháchhànhhương. Chúng ta là vậy. Chúng ta chưaởquênhà.

10 Tôi còn nhớ, Chị Ruddell, cách chị đã đến với anh và ngồi ở
đó như thế nào. Và anh tránh trớ. Còn chị thì rất tự tin. Họ đã
như vậy đó. Chị tin anh sẽ—anh sẽ giảng Phúc âm. Và vì vậy với
một người vợ tốt như thế, và người cha và người mẹ, và hết thảy
đều cầu nguyện cho anh, điều gì đó phải xảy ra, Anh Ruddell. Vì
vậy đây nầy. Và tôi cầu nguyện, Anh Ruddell à, rằng đây sẽ thật
sự làmột—một chỗ đứng dành cho anh, nơi mà anh bật lên đỉnh
cao nhất, vì sự vinh hiển của Phúc âm.

11 Tôi biết rằng Anh và Chị Ruddell, Max ở đó, sẽ cảm thấy thật
sự hạnh phúc về điều đó, tối hôm nay. Tôi thật thích thấy Billy
Paul đứng trên tòa giảng. Và tôi hy vọng được sống đến ngày thấy
Joseph đứng trên bục giảng. Và đó là điều tốt đẹp vô cùng.



THOÁT KHỎI ÁP LỰC 3

12 Những nỗi nhọc nhằn và trắc trở mà chúng ta có, nuôi dạy
con cái qua tuổi thiếu niên và các thứ, điều đó làm cho chúng
ta cảm thấy thật tốt vậy. Nhìn lại và thấy mái tóc điểm bạc của
người cha mình, và các thứ. Hãy nhớ, một số trong anh chị em—
một số trong những việc làm sai trật của anh chị em đã khiến
chúng trở nên vậy. Và điều đó—điều đó thì đúng.

13 Ồ, thật là dễ chịu được ở đây. Và tôi hơi bị khan tiếng. Tôi
đã giảng. Anh Gene Goad và tôi đã có một chuyến đi ngắn, ngày
hôm qua, và đi xuống. Và cá đã cắn câu. Và—và chúng tôi có một
thì giờ thật tốt lành, cho nên đến trễ. Và chúng tôi hầu như phải
ở ngoài mưa, và bị cảm lạnh một chút, nhưng tôi tin anh chị em
chịu đựng với tôi.

14 Bây giờ, chúng tôi đang sắp xếp cho chiến dịchmùa hè, chiến
dịch khoảng chín mươi ngày. Mong đợi được trở lại vào cuối
tháng Tám, đầu tháng Chín. Và chúng tôi đang xem xét kỹ lưỡng
bây giờ. Tuần—tuần này, tôi bắt đầu ở Green Bay, Michigan,
trở lại Chicago cho chiều Chúa nhật, tại trường phổ thông trung
học, để dự một hội đồng. Tôi sẽ giảng cho hội đồng ban đầu của
hội Thương Gia Cơ-đốc tại Green Bay, Wisconsin. Và rồi, từ đó,
đi Chicago. Và rồi thứ Hai, tôi ở tại Chicago, tại một—một buổi
nhóm hội đồng, đại hội đồng mục sư truyền đạo cho Anh Joseph
Boze. Và rồi quay trở về nhà, để đi lênmiền nam, Southern Pines,
Bắc Carolina, rồi xuống Nam Carolina. Rồi qua đến Cow Palace
tại South Gate, Los Angeles. Có hơn bốn mươi giáo hội Một Ngôi
bảo trợ cho buổi nhóm đó. Lần đầu tiên giáo hội Một Ngôi bảo
trợ cho buổi nhóm của tôi.

15 Rồi từ đó tiếp tục—tiếp tục đi lên, California qua Oregon,
tiếp tục đến Canada. Và từ đó, vào đến Anchorage, Alaska. Và
rồi quay trở lại vào mùa thu này, nơi mà Anh Joseph Boze đang
đến Kenya, Tanganyika, Urban, ở Phi Châu, Nam Phi, để sắp xếp
những buổi nhóm vào cuối mùa thu.

16 Bây giờ, nói tôi có một sự dẫn dắt để đi đến bất cứ nơi nào
trong những nơi này, không phải vậy. Nhưng tôi cảm thấy rằng
cần phải gieo Giống nơi nào đó, làm bất cứ điều gì tôi có thể làm
cho Vương Quốc.
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17 Và bây giờ chúng ta hãy cúi đầu lần nữa cho lời cầu nguyện
khác. Không phải vì chúng ta chưa cầu nguyện, nhưng tôi muốn
cầu xin Chúa giúp đỡ tôi ở đây bây giờ, để ban cho tôi những Lời
nào đó dành cho anh chị em.

18 Lạy Cha trên Trời của chúng con, giờ này chúng con đang
đến trước ngôi ân điển của Ngài, trong Danh Chúa Jêsus, Đấng
đã cho phép chúng con và đã trả giá để chúng con được đến, và
cho những điều cầu xin của chúng con được nhậm, khi chúng
con đến gần. Bây giờ, chúng con sẽ không cầu xin, chút nào, để
đứng trong sựphánxét củaNgài. Nhưng chúng conmuốnđứngở
Ngôi Thương xót, hầu cho chúng con có thể nhậnđược sự thương
xót, xưng nhận rằng chúng con sai trật. Và chẳng có gì trọn lành
trong chúng con. Nhưng chúng con xin dâng lên chính chúng
con, Chúa ôi. Chúng con chẳng có gì có thể dâng, chỉ lời cầu xin
về Chúa Jêsus của chúng con, và sự trả giá, mà Ngài đã phán
điều này, “Kẻ nào nghe Lời Ta, và tin Đấng đã sai Ta thì có được
Sự sống đời đời, và sẽ không chịu sự Đoán xét đâu, nhưng vượt
qua sự chết mà đến với Sự sống.” Chúng con tin điều đó. Ngài đã
bảo chúng con cứ đến, cầu xin bất cứ điều gì trong Danh Ngài,
thì điều đó sẽ được nhậm. Chúng con tin điều ấy.

19 Dựa trên nền tảng đức tin của chúng con, chúng con đến, cầu
xin Ngài ban phước cho hội thánh này, và người anh em yêu quý
của chúng con, Anh Ruddell, và gia đình của anh, và cũng như
tất cả gia đìnhmà đại diện tại đây.

20 Khi con nhìn lên và thấy Bà Morris ở đây, tối hôm nay, và
nghĩ về những ngày đã qua. Và, Đức Chúa Trời ôi, như con đã
nói với bà, thời gian đã trôi qua nhanh, và nhiều nguy hiểm, sự
khónhọc, vànhững cạmbẫy. Chúa ôi, Ngài đã đưa chúng conqua
những điều đó rồi, và chúng con đặt lòng tin nơi Ngài, để chúng
con đi đến cuối con đường, trong Ngài.

21 Xin ban phước cho nơi này. Xin đặt DanhNgài ở đây, Chúa ôi,
và ban cho họ điều tốt đẹp nhất mà được phân bổ cho nơi này.
Xin cho, như người anh em đã cầu nguyện, tối hôm nay, ở đây,
người thanh niên này, đã cầu xin để Ngài cất đi mọi trở lực ma
quỉ. Xin nhậm lời, Chúa ôi. Xin đáp lời cầu nguyện của anh.
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22 Xin chữa lành những người đau giữa vòng chúng con. Ban
sự cứu rỗi đến với những linh hồn nào đang đói và khát sự công
bình. Và bây giờ, Chúa ôi, xin thánh hóa tiếng nói và—và sự nỗ
lực của đầy tớ vô ích của Ngài. Và ban phước trên Lời Ngài, và
nguyện cho Nó không trở về vô ích. Nhưng là, xin cho Nó được
như vậy, để Nó làm trọnmục đíchmàNó được định cho. Nguyện
xin Đức Thánh Linh lấy những điều của Đức Chúa Trời, tối hôm
nay, và khích lệ tấm lòng của chúng con, từ người lớn nhất đến
người nhỏ nhất. Chúng con cầu xin bấy nhiêu điều trong Danh
Chúa Jêsus Christ. A-men.
23 Bây giờ, sáng hôm nay, tôi đã giảng một thời gian dài. Và tôi
đã không biết gì về việc giảng dạy. Tôi thật sựhầunhưđãdạymột
bài học trường Chúa nhật. Ngày nọ, tôi đã dạy sáu tiếng đồng hồ.
Tối hômnay, tôi tin chắc, sẽ không phải tệ như thế.
24 Nhưng tôi vừa có phân đoạn ở đây, mà tôi thích đọc lời Kinh
Thánh, bởi vì tôi biết Lời Ngài không bao giờ sai trật. Lời tôi có
thể. Lời tôi có thể sai. Và tôi sẽ cố gắng giữ cho lời tôi theo đúng
với Lời Ngài, và lấy Lời Ngài; lấy lời tôi, để tạo nên bài giảng bám
theo Lời Ngài, khi chúng ta sử dụng phân đoạn.
25 Tối nay, tôi muốn đọc hai chỗ. Tôi muốn đọc một chỗ, trong
Sách Châm ngôn, trong chương 18, và câu thứ 10. Và một chỗ
khác, tôimuốnđọc Ê-sai 32:2. Bây giờ trong Châmngôn 18:10.

Danh của CHÚA vốn là một ngọn tháp kiên cố: kẻ công
bình chạy vào đó, và được an toàn.

26 Và trong Sách Ê-sai, chương 32, câu thứ 1 và thứ 2.

Nầy, một vị vua sẽ lấy sự công chính trị vì, một hoàng
tử sẽ cai trị bằng sự công bình.

Và sẽ có một người như nơi núp gió, và chỗ che bão táp;
như suối nước trong nơi đất khô, như một bóng vầng đá
lớn trong xứ mòn mỏi.

27 Và bây giờ từ trích đoạn, tôi muốn sử dụng đề tài này cho bài
giảng, để…Thoát Khỏi Áp Lực. Đó là một đề tài kỳ lạ, “Thoát khỏi
áp lực.” Tôi đã chọn đề tài này bởi vì điều đó, trước khi đến với
một buổi nhóm, tôi luôn cố gắng cầu nguyện, và để cố gắng tìm
kiếm Chúa. Không phải để đứng trước hội chúng nào, nhỏ hay
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lớn, một người haymột triệu người, không phải sẽ đứng để được
người ta thấy hay để được nghe đến, nhưng để làmđiều gì đó làm
vinhhiển Chúa tôi, bởi vậy, thấy được nhu cầu của dân sự.
28 Và tôi sẽ không đến đây để được lắng nghe, bởi vì tôi không
dễ để nghe cho lắm; giọng thật tệ, không phải là người học thức.
Và chưa bao giờ trau chuốt bài giảng; nhảy cóc hết, từ Sáng thế
ký đến Khải huyền. Và tôi—tôi không phải là một—một—một
diễn giả hùng biện, nhưng tôi thật yêu Chúa. Và tôi—tôi không
thể yêu Đấng Christ cho đến khi tôi yêu dân sự của Ngài trước.
Hiểu không? Tôi phải yêu dân sự của Ngài. Vì vậy nếu tôi yêu
dân sự của Ngài, thì tôi yêu Ngài.
29 Và rồi tôi muốn trở nên giống như Ngài. Tôi muốn—muốn
thiết lập mục tiêu của tôi giống như mục tiêu Ngài đã có, và, đó
là, luôn luôn cố gắng làmđiều tốt, giúp đỡ ai đó.
30 Và thấy thời đại nầy mà chúng ta đang sống, và biết rằng hội
thánh ở đây cómột mục sư vĩ đại…
31 Bây giờ, tôi không nói để tâng bốc đâu, tôi nói điều này từ
tấm lòng mình. Nếu tôi nói điều gì khác, tôi sẽ—tôi sẽ là một kẻ
giả hình. Và tôi—tôi tin rằng hội thánh này có một mục sư luôn
luôn đứng trên Lẽ thật, bất kể điều gì đến hay đi. Tôi tin điều
đó. Đó là sự tin tưởng của tôi vào đứa con của—của tôi. Và tôi—
tôi tin điều đó. Và tôi…Và anh là một người can đảm hết sức.
Và anh…Tôi tin anh là một người đáng tôn trọng, người thánh,
được sai đến từ Đức Chúa Trời, với một chức vụ trong thời đại
cuối cùng này. Và anh giảng phần Lời giống như tôi giảng, đó là
từ Sáng thế ký đến Khải huyền, đúng cách Nó được viết ra. Và
tôi thích điều đó. Không thỏa hiệp, cứ giữ đúng Lời, và tôi thích
điều đó.
32 Nhưng rồi tôi nghĩ, vớimột người như thế, dành cho tôi bước
vào sau bục giảng của anh, tuy là một người trẻ tuổi, tôi có thể
nói điều gì để giúp cho hội chúng của anh? Bởi vì, đó là lý do
anh muốn tôi đến. Anh là một người chăn bầy, và anh đang coi
sóc chiên mình. Và có lẽ anh nghĩ lúc nầy, hầu như sự thay đổi
nho nhỏ nào đó, anh có thể làm điều gì đó giúp cho dân sự của
anh. Và anh rất quan tâm đến anh chị em. Anh quan tâm đến lợi
ích của anh chị em. Ngày và đêm, anh sẽ đi bất cứ lúc nào, bất
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cứ nơi đâu, giúp đỡ bất cứ điều gì mà anh có thể. Ồ, đó là—đó là
một đầy tớ đích thật của Đức Chúa Trời.
33 Và như anh đã nói, anh nói anh đã quấy rầy tôi, hay làm
phiền tôi, hay làm cho tôi khó chịu, hay điều gì đó. Anh không
làm thế đâu. Điều đó khiến cho tôi yêu mến anh nhiều hơn, khi
anh cứ mời, bởi vì, rằng, tôi thích thế, bởi vì anh tin tưởng tôi.
Điều đó cho thấy anh sẽ không đưa tôi đến trước bầy chiên của
mình nếu tôi nghĩ rằng tôi sẽ làm tổn thương họ. Không. Không
có người chăn chiên nào làm thế. Bởi vì, anh nghĩ tôi sẽ làm
những gì đúng. Và đó là một…anh ấy…Thật là một đặc ân lớn
mà anh đã dành cho tôi khi mời tôi đến. Và tôi thích những—
những mục tiêu của anh, đó là “Chờ đợi cho đến khi nó xảy ra.”
Đó làmột—một người của đức tin, và tôi thích điều đó.
34 Vì thế nên tôi nghĩ, “Tôi sẽ giảng gì cho hội chúng này?” Tôi
nghĩ, “Ồ, họ chắc chắn đã được huấn luyện đúng trong mọi sự,
không nghi ngờ gì.” Nhưng có một áp lực trên dân sự ngày hôm
nay. Và áp lực đó không có giới hạn, hay ranh giới hệ phái nào.
Nó không có ranh giới thời đại. Nó không có sự kính trọng của
người nào. Nó ở trên người già và trẻ, người tốt và xấu. Nó ở trên
mọi người: áp lực.
35 Chúng ta đang sống trong thời đại điên loạn, căng thẳng thần
kinh.Mọi người đang chạyđua đây, và đi đó, và chẳngđi đếnđâu.
Thật đúng là loại thời đại đó. Và tôi biết hội thánh này sẽ bị quấy
nhiễu với điều đó, như khắp mọi nơi đều bị nó quấy nhiễu. Đền
tạmbị quấy nhiễu với nó, khắpmọi nơi, toàn thế giới.
36 Đây chính là thời đại đầy áp lực. Vội vàng, vội vàng; vội vàng,
vội vàng; nhanh lên và chờ đợi. Lái xe chínmươi dặmmột giờ, và
rồi trở về nhà để ăn tối, và chờ đợi hai tiếng đồng hồmới đến nơi.
Đúng vậy. Thật là—thật là một thời đại kinh khủng. Và trong sự
hối hả và tốc độ, nó khiến cho anh chị em căng thẳng thần kinh.
Vợ nói điều gì trái ýmột chút, anh emmuốnnổi xung: dễ nổi cáu.
Chồng nói điều gì đó, chị em sẽ giậm chân và bảo anh ta bước
vào phòng. Thấy không? “Ồ, này, chồng ơi, em không muốn nói
với anh lời gì nữa. Đi ra đi.”
37 “Vợ ơi, ồ, anh đang căng thẳng lắm đấy.” Thấy không? Tại
sao? Việc gì vậy? Thấy không?
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38 Chung quy lại, với nhau, sự căng thẳng nầy gia tăng, rồi kết
quả của nó là: làm điều gì đó sai trái, và hành động không đúng
chỗ. Đúng thế. Bấy giờ, nó sẽ khiến cho người nghèo hành động
theo cách đó. Nó sẽ khiến cho tầng lớp trung lưu hành động cách
đó. Nó sẽ khiến cho người giàu hành động theo cách đó. Nó khiến
cho kẻ sai trái hành động theo cách đó. Nó sẽ khiến cho người
khá tốt hành động theo cách đó. Và nó khiến cho người tốt hành
động theo cách đó. Bởi vì, sự căng thẳng, áp lực, gia tăng. Cần
phải thổi nó ra chỗ nào đó. Hiểu không? Nếu không, anh chị em
sẽ làm nổ tung nồi nước củamình.

39 Bây giờ, chúng ta thấy điều đó. Nó cứ gia tăng dần đến một
ngày kia. Nếu anh chị em đang làm việc, anh chị em nói chuyện
với ông chủ của mình, “Ồ, thế này thế kia!” Và nếu anh chị em
nói với trẻ con, “Đến đây nào!”

“Mẹ ơi! Con thì…” Thấy không?

Thế đấy. Nó cứ tăng dần lên. Ồ! Chao ôi! Thấy không? Anh chị
em cảm thấy như mình sẽ…đầu óc như muốn bung ra. Tôi biết.
Tôi cũng đối diện điều đó, mỗi ngày, cho nên tôi—tôi biết nó có ý
nghĩa gì. Nó cứ tăng dần lên. Tôi đã…

40 Tôi đã nghĩ về điều này, đêm nọ. Tôi đã ở tại một bệnh viện
nào đó. Vàmục sư của tôi, tôi nghĩ ông bị đau, nhưng ông chỉ kiệt
sức. Chạy, chạy, chạy, chạy, cho đến khi ông hoàn toàn kiệt sức.
Và một số người đã nói, đã gọi đến, họ gọi tôi xuống văn phòng
dưới đó, hỏi tôi có thể đi thăm viếng ông được không. Ồ, tôi đã
làm việc cả ngày, và nhữngmục sư truyền đạo từ nhiều nơi khác
nhau. Tôi nói, “Được.” Ồ, tôi đã đi thăm ông.

41 Và tôi đi đến bệnh viện. Và họ đưa cho tôi tên của một người
phụ nữ, và—và số phòng của bà. Tôi lên phòng này. Tôi đi tìm
người phụ nữ đó. Và mất khoảng—khoảng mười lăm, hai mươi
phút trước khi có thời gian cho những người đến thăm viếng. Vì
vậy tôi đến và nói với phụ nữ đó tôi là một mục sư và tôi muốn
gặp một người phụ nữ nào đó, nào đó. Bà ta nhìn vào mặt tôi.
Và bà đang làm điều gì đó. Đầu tiên, bà quay lại, và hỏi, “Anh
cần gì?”
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Tôi nói, “Tôi muốn biết phụ nữ gì đó-gì đó đang ở đâu trong
phòng này.”

Bà nói, “Tôi không biết.”

Tôi nói, “Ồ, tôi được cho một số, một chỗ nào đó, và tôi nghĩ
phải hỏi trước.”

Đáp, “Ồ, nếu anh có số, hãy đi tìm nó.”

“Cảm ơn.”

Tôi đi xuống đó và đứng ở cửa phòng. Tôi nói, “Có người phụ
nữ, tên A hay B gì đó ở đây không?”

“Không.”

Ồ, tôi đi lại và xem chiếc thẻ của tôi. Đó đúng là chỗ đã ghi
trên đó. Vậy tôi quay lại, và người phụ nữ đang đứng đó. Tôi nói,
“Cái số này sai rồi.”

“Chị nói cô ta tên gì?” Tôi nói. Nói, “Cô ta không có ở
tầng này.”

“Cảm ơn.” Tôi nói, “Tôi sẽ lên tầng trên.”

Vì vậy, tôi đi lên phòng kế tiếp. Và tôi đi đến…Trước tiên, có
một bác sĩ đang ngồi tại bàn giấy, và đang ngồi đó, đang gãi đầu.
Tôi nói, “Xin chào?” Ông ngước lên, rồi lại cúi xuống.

Ồ, tôi nghĩ, “Mình nên đểmặc ông ta thôi.”

Vì vậy tôi đi tiếp xuống dãy khác hơi xa một chút, và tôi thấy
một phụ nữ tại bàn giấy,một y tá. Tôi nói, “Xin lỗi.”

Nói, “Anh cần gì?”

Và tôi hỏi, “Có một người phụ nữ nào ở trên này tên gì đó-gì
đó không?”

Và cô ấy đáp, “Tôi không biết.” Và tôi nói…Cô ta nói…

Tôi nói, “Tôi được cho số—số phòng 321 hay 221 gì đó.” Và
tôi nói, “Tôi đã đến phòng đó, và không có người ấy ở đó. Và phụ
nữ ấy nói, ‘Không có ai ở đây có tên đó, vậy,’ nói, ‘có lẽ là nó ở
tầng trên.’”

Và cô ta nói, “Ồ, thế thì tại sao anh không đến phòng hai…
321 vậy.”

Tôi nói, “Cảm ơn cô.”
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Tôi đi xuống phòng 321, tôi…hay là hai-hai mươi-…321. Tôi
nói, “Có người phụnữnào ở đây tênAhayB gì đó không?”

“Không.”

Có một người phụ nữ đang nằm đó, nói, “Cô ấy đã được
chuyển phòng, đến phòng khác trên—trên tầng khác, ba mươi
mốt rồi.”

Nói, “Cảm ơn, bà.”

Tôi đến đó, tôi nói, “Có người phụ nữ tên A hay B gì đó ở đây
không?”

“Không. Họ đã chuyển cô ta ra khỏi đây rồi. Cô ta ở
tầng dưới.”

Tôi nghĩ, “Ô, chao ôi!”

Tôi đi xuống dưới lại lần nữa. Tôi—tôi…Và cô ấy…Họ cho tôi
số phòng. Và tôi đã đi xuống dưới, và tôi xem tất cả…Tôi ngại đi
trở lại với bàn giấy đó. Vậy nên tôi nhìn lên nhìn xuống tất cả các
nơi, cố tìm cho ra cái phòng số đó. Và tôi—tôi đã nhìn, mà không
thể tìm thấy nó.

Trong bệnh viện này người ta phe cánh và chỉ trích nhau rất
gay gắt. Vì vậy ở đây vị bác sĩ này đang đi xuống, tay cầm chiếc
kính dày cộm, cùng cái cặp táp. Và tôi chưa bao giờ thấy người
nào cao một mét hai và chiều ngang cũng một mét hai, nhưng
ông ta gần như phù hợp với…Ông đang bước đi dọc theo đó. Tôi
nói, “Xin chào, quý ông. Ông có thể chỉ cho tôi cái phòng gì gì đó
ở đâu không?”

Ông nói, “Lên lối này rồi đi ra lối kia.”

Tôi nói, “Cảm ơn vì thông tin của ông.” Đó là sự thật. Ông ta
đã nói, “Lên lối này rồi đi ra lối kia.”

Và tôi nói, “Cảm ơn ông!” Tôi nghĩ, “Tôi vẫn chưa biết đó là
nơi nào.”
42 Tôi nhìn lại và có một người phụ nữ hơi dễ nhìn đang đứng
tại bàn giấy. Tôi bước đến chỗ cô ấy, và tôi nói, “Xin chào.”

Cô ta đáp, “Xin chào?”
43 Tôi nói, “Này cô, tôi thật bối rối.” Và tôi kể cho cô nghe về
chuyện của tôi. Tôi nói, “Có một phụ nữ đang ở đâu đây sẽ được
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mổ vào buổi sáng, và cô ta sắp chết. Tôi là một mục sư, và mục
sư của chúng tôi trên kia không thể đến thăm được, và họ cho
tôi cái số này.”

Cônói, “Chờmột chút, AnhBranham, tôi sẽ tìm ra.” Cô ấy…

“Ồ, tôi cảm ơn—cảm ơn Chúa.”

Cô ấy để hếtmọi thứ xuống và đi qua đó, và đi tìm…

“Ồ,” cô ấy nói, “vâng, Anh Branham, chị ấy đang ở trong
phòng gì gì đó, ở phía bên trái anh, ngay ở đó.”
44 Tôi nói, “Cảmơn cô, rất nhiều.” Tôi quay lại và đãnhìn thấy.
45 Tôi nghĩ, “Chính là nó, thoát khỏi áp lực.” Mọi người…Thật là
một—một thời đại điên loạn. Mọi người đều căng thẳng. Không
có thì giờ. Và điều đó gia tăng lên đến chỗ vỡ tung các thứ. Nó làm
cho người ta có những cảm giác nặng nề, khi họ thốt ra chúng,
và—và nói những điềumàmình khôngmuốn nói.
46 Vậy thì, mọi người đều phạm tội về điều đó. Tôi phạm tội. Tất
cả anh chị emđều phạm tội. Chúng ta, chúng ta làm các việc dưới
áp lực đến nỗi chúng ta không thể làmngược lại, vì thế ngày hôm
nay cómột—cómột áp lực vượt trội tăng dần. Tôi tin…Trước khi
tôi đi xa hơn, tôi có thể nói điềunày. Tôi tin rằngnó là kẻ thùđang
đến và gây áp lực. Tôi tin đó làma quỷ.
47 Và chúng ta biết sự Chúa Đến đã gần. Và Kinh Thánh dạy,
trong những ngày sau rốt, rằng, “Ma quỷ sẽ đi rình mò như sư
tử rống.” Và nếu hắn có thể đẩy anh chị em vào dưới ảnh hưởng
áp lực, vội vã, chạy đua vượt qua điều gì đó, anh chị em sẽ quyết
định rằng mình sẽ không sa vào đó nếu anh chị em chịu ngồi
xuống và suy gẫm nó.
48 Khoảng ba năm trước, tôi đã thực hiện một chuyến đi săn,
và tôi được một người thổ dân da đỏ Anh-điêng hướng dẫn. Và
tôi—tôi đi săn thật nhanh. Nó thật sự, đó thật sự là tôi, anh em
thấy, một trong những kẻ tạo nên áp lực.
49 Vậy tôi—tôi đã đi săn với người Anh-điêng, và tôi nhảy xuống
ngựa. Và có con nai sừng tấm nào đó đang ở trên núi, và tôi bắt
đầu vòng quanh chỗ rẽ. Người Anh-điêng lớn hơn tôi khoảng
mười tuổi. Ông thật sự đang thở hổn hển, phía sau tôi. Tôi nói,
“Nhanh lên, sếp. Nhanh lên!”
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Ông nói, “Nhanh quá! Nhanh quá!”

Tôi nghĩ, “Ôi, ồ!” Tôi nói, “Nhanh lên, và bắt đầu.”
50 Ông ta nói, “Thật nhanh quá!” Tôi đi chậm lại, một chút.
“Nhanh quá!” Tôi bước chậm lại như đi bộ. “Nhanh quá!” Ồ,
chao ôi!

Tôi nói, “Sếp à, con nai ở trên đó kìa!”

Ông đáp, “Nó ở trên đó. Nó được sinh ra ở trên đó.”

Tôi nói, “Tôi nghĩ điều đó đúng.”

“Nó ở trên đó, nó được sinh ra ở đó.” Ông nói, “Thầy giảng
đi săn quá nhanh, e rằng tất cả các thú săn bỏ đi.” Nói, “Hãy làm
giống nhưngười Anh-điêng. Bướcmột lần, nhìn chín lần.”
51 Ồ, tôi tự hỏi tôi phải giảm tốc độ đến mức nào, để đi xuống
đó? Nơi mà, tôi đã chạy, lên núi. Ông ta đã nói, “Bước một bước,
rồi nhìn chín lần. Hãy nhìn quanh, hết mọi thứ, chín lần, trước
khi anh bước tiếp bước khác.” Ô, chao ôi! Nhưng, anh em thấy,
ông ấy không hề vội vã. Tôi đã suy nghĩ về điều đó.
52 Và người mẹ già yêu quý của tôi, mà tối hôm nay đã ở trong
miền Vinh hiển; người nào đó đã nói, “Tại sao hôm nay anh
không cài hoamàu trắng, để nói lên rằngmẹ anhđã chết?”
53 Tôi nói, “Mẹ tôi không chết. Mẹ tôi đang sống.”

Và rồi tôi cài hoa màu đỏ, và rồi người ta lại nói, “Tôi nghĩ
mẹ anh đã chết rồi.”

Vậy để tránh việc gây bối rối cho họ, và căng thẳng thêm, tôi
chỉ rời khỏi vấn đề đó. Hiểu không? Bà không chết. Bà chỉ ngủ.
Bà đang ở với Đấng Christ.
54 Và thế thì chúng ta đang sống trong thời đại loạn thần kinh
căng thẳng! Và anh chị em biết, trong tất cả điều này, các bác sĩ
không có câu trả lời, bởi vì họ, cũng nhiễm bệnh vì nó. Họ không
có câu trả lời. Họ không biết phải làm gì.

Anh chị emnói, “Ồ, thưa bác sĩ, tôi—tôi—tôi gần như nổ tung
đầu tôi. Tôi không biết phải làm gì. Tôi…”

“Ồ,” ông ta nói, “tôi cũng vậy. Ồ, anh không thể làm gì được
đâu.” Ông ta sẽ cho anh chị em một liều thuốc an thần. Khi hết
thuốc đó, anh chị em sẽ căng thẳng hơn lúc đầu; giống như một



THOÁT KHỎI ÁP LỰC 13

người say rượu, uống thêm, để vượt qua cái say. Anh chị em thấy
không? Vì vậy anh—anh chị em không thể làm gì được. Không
có câu trả lời. Họ không có câu trả lời.

55 Nhưng, Đức Chúa Trời có câu trả lời. Đó là điều chúng ta
muốn nhận lấy, nói về, để có câu trả lời. Đức Chúa Trời đã
có câu trả lời. Ngài là câu trả lời. Đấng Christ là câu trả lời
cho mọi nan đề của chúng ta. Vậy thì, chúng ta sẽ nói về Ngài
bây giờ.

56 Bây giờ, trong Cựu Ước, có lần khi một người có thể gây nên
áp lực ở đó, và đó là lúc người ấy làm điều sai quấy. Nếu người
đó làm đổ huyết vô tội, ồ, thì anh ta chạy trốn. Bởi vì, ngay khi
người mà anh ta đã giết người, hay anh ta đã phạm lỗi; người
mà anh ta đã phạm sai lầm, một số người sẽ săn đuổi anh ta cho
đến khi tìm được anh ta, và họ sẽ giết anh. “Răng đền răng, và
mắt đền mắt.” Và, anh chị em thấy, một người mà không có nơi
nào để dừng lại.

Nếu một người tình cờ làm điều gì, và, dĩ nhiên, người ta
không tin nó, ồ, anh ta phải chạy trốn. Bởi vì ngay khi—khi anh ta
làm điều này, thì những—những người họ hàng của người nam
này, hay người nữ, bất kể đó là ai, họ bắt đầu săn đuổi anh ta.
Và khi họ tìm được anh, “Răng đền răng, và mắt đền mắt.” Đó là
cách mà người ta đã sống.

57 Và vì vậy anh ta không thể nào dừng lại ở đâu cả. Anh ta là kẻ
lánh nạn. Anh ta không biết làm gì, và chỉ có chạy trốn.

Chính là một hình bóng của ngày hôm nay. Tôi nghĩ rằng
đó là điều gây nên rất nhiều áp lực. Chúng ta đang trên đường
chạy trốn. Đó là vấn đề cho thế giới, biết họ sai trật. Biết sự Đến
của Chúa đã gần, và áp lực đang gia tăng. Và người ta đang trên
con đường trốn chạy; quán rượu, sòng bạc, sự xa hoa, tội lỗi,
suy đồi đạo đức, bất kỳ điều gì, để hả dạ. Nghe vô tuyến truyền
hình, những trò đùa tục tĩu, bất cứ điều gì, để hả dạ. Họ đang
trốn chạy. Có điều gì đó sắp xảy ra. Họ biết điều đó, và họ uống
cho đến chết, với những thú vui và mọi thứ khác, trên đường
trốn chạy.
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58 Họ biết có điều gì đó sắp xảy ra. Thế gian nói về nó. Chúng ta
biết rằng điều gì đó sắp xảy ra. Thế giới này có lẽ sẽ nổ tung trước
ngày công khai.Mọi dânđang ởdưới sự căng thẳng. Tại sao?
59 Một lần nọ tôi ở Phi Châu, và tôi quan sátmột con chiên đang
ăn. Đó là một chiên con, ồ, một con chiên đã cứng cáp. Và con
chiên nhỏ đang ăn rất bình an, và bỗng nhiên nó thấy không
yên tâm. Và nó gặm một miếng; nó lại nhìn quanh. Nó gặm một
miếng. Khi mà, nó được bình an. Tôi nhìn nó. Nó trông thật an
nhàn. Tôi nghĩ, “Không phải đó là bình an ngoài đó ư? Hãy nhìn
xem con chiên nhỏ kia.” Người chăn chiên đang quan sát đàn
chiên đi vào ràn, phía sau; người bản xứ, damàu.
60 Và tôi quan sát con chiên nhỏ này. Và sau một lát nó căng
thẳng. Tôi nghĩ, “Có điều gì với con chiên đó vậy?” Tôi theo dõi
nó, dĩ nhiên, qua ống nhòm. Và nó thật căng thẳng. Nó nhìn đầu
này và đầu kia. Nó bắt đầu cất tiếng be be. Nó không biết phải
làm gì. Tôi nghĩ, “Điều gì khiến cho con chiên đó, đột nhiên bị
kích động vậy?”
61 Bấy giờ, nó ở trong một đồng cỏ thả súc vật. Nhưng tôi để ý
ở phía sau đó có, vật gì nhô lên rồi thụp xuống, cách nó khoảng
chừng nửa dặm. Núp trong đám cỏ, một con sư tử đang trườn
lên. Và con chiên nhỏ đó, điều gì đó ở trong nó lớn dần đến chỗ
nó biết có sự nguy hiểm đang ở đâu đó. Nó không thể nhìn thấy
điều đó. Nhưng con sư tử đã ngửi thấymùi con chiên, và nó phải
phóngnhanhđến chộp lấy con chiên, trước khi người chăn chiên
bắt được nó, tha con chiên đi.
62 Vậy nên, quan sát nó, sự căng thẳng đã xuất hiện. Và trong
một khoảng cách con sư tử này đã trườn lên, thật dễ dàng. Tuy
nhiên, con—con chiên không thể nhìn thấy con sư tử, nhưng có
điều gì đó bên trong nómách bảo với nó rằng sự nguy hiểmđang
đến gần.
63 Đó cũng là cách xảy ra ngày hôm nay, rằng có điều gì đó bên
trong nhiều người, mà khiến cho họ biết có điều gì đó sắp sửa
xảy ra. Chúng ta biết điều đó. Cơ-đốc nhân biết điều đó. Thế gian
biết nó. Kẻ say rượu biết nó. Con bạc biết nó. Thương gia, quan
chức chính phủ, Liên hiệp Quốc, tất cả đều biết có điều gì đó sắp
xảy ra. Nó gây ramột sự căng thẳng.
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64 Phụ nữ, những bà mẹ, cứ hút điếu thuốc này đến điếu khác!
Tôi quan sát họ đến trường. Họ lái xe đi ngang qua phần đường
của chúng ta. Tôi phải theo dõi những đứa con của tôi và con chó
của tôi. Trên khu vực chạy hai mươi dặm; những phụ nữ mang
con họ đến trường, chạy bảy mươi dặm một giờ. Tay cầm điếu
thuốc, thò ra ngoài cửa, la hét ầm ĩ với con cái họ, và chạy xuống
và thắng kít, lúc đó, hay những bánh xe, và để những lốp xe trên
đường. Và họ trở lại đây. Tôi đã thấy gió thổi bốn hay năm đứa
con nhỏ, của những bà mẹ thần kinh ra giữa đường, một ngày
kia. Bà ấy đang đi đâu? Việc gì vậy? Có lẽ sắp có, chương trình
truyền hình nào đó, bà ta đangmuốn xem.

65 Nhưng, chính là điều đó, sự căng thẳng. Điều gì đó đã gây
nên nó. Trước đây, họ không làm như thế. Điều gì đó đang đến
gần. Sự chết và sự hủy diệt ở trên đường phố ở đây. Nó không ở
đâu xa. Điều gì đó đang đến gần.

66 Bây giờ, trong Cựu Ước, Đức Chúa Trời thấy, trong một số
của nan đề này, đã được làm tình cờ. Cho nên, nếu anh chị em
vô tội, và không phạm tội, Đức Chúa Trời mởmột con đường cho
anh chị em.

67 Vậy thì, nếu người nào cố tình, giết người, có dự tính trước,
thì người đó phải chết. Anh ta không thể đến nơi này. Nhưng nếu
anh ta làm điều đó vô ý, anh ta không muốn làm điều đó, thì có
một thành trú ẩn. Thành đó ở tại Ramoth-Gilead. Và bốn nơi, tôi
nghĩ, Giô-suê đã xây dựng những thành trú ẩn này.

68 Vậy thì, vậy thì, người ta có thể đến với thành trú ẩn này nếu
tình cờ làm điều gì sai. Người ấy không muốn làm vậy. Anh ta sẽ
đến thành trú ẩn, và đi vào cổng. Người gác cổng sẽ hỏi anh ta
vì sao đến đây, ý kiến anh ta trong việc chạy đến đây là gì. Rồi
trường hợp của anh được bào chữa. Và khi trường hợp của anh
ta được bào chữa tại cổng, và người đó được xem là vô tội, anh ta
không cố ý làm điều đó, thì anh ta được đưa vào thành, nhưmột
nơi trú ẩn. Thế thì kẻ thù không thể đòimạng anh ta.

Và nếu anh ta nói dối và làmgì sai,mà lại đi vào thành trú ẩn,
mặc dù anh ta đang cầm những chiếc sừng nơi bàn thờ, kẻ thù
của anh ta có đặc ân và có quyền để kéo anh ta ra khỏi bàn thờ
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đó và giết chết anh ta, vâng, thưa quý vị, bởi vì anh ta đã phạm
tội, có dự định trước, và anh ta phải chịu hình phạt.
69 Bây giờ, có điều gì đó đi cùng với điều này. Dĩ nhiên, người
đó sẽ căng thẳng, chao ôi, có lẽ, cả chục người đuổi theo phía
sau anh ta. Chỗ nào đó, mọi tảng đá, mọi ngọn đồi, mọi bụi cây,
kẻ thù, ai đó đang đứng chực sẵn anh ta. Anh ta rất căng thẳng.
Và rồi khi nào anh ta vào được trong thành, anh ta mới có thể
thoát ra khỏi áp lực. Anh ta được an toàn. Anh ta yên ổn, bởi vì
có một nơi đã được sắm sẵn để cung ứng cho anh ta. Con đường
sắm sẵn của Đức Chúa Trời cho người vô tội đó, khỏi phải bị
giết chết, nhưng có thể tránh khỏi sự báo thù huyết, bởi vì anh
ta đã làm một cách vô ý, vậy thì, nếu anh ta không muốn làm
điều đó.
70 Bây giờ, nếu anh ta cố ý làm điều đó, ồ, anh ta—anh ta phải
chấp nhận hoàn cảnh. Nhưng không có cơ hội nào cho anh ta
nếu anh ta cố ý làm điều đó.
71 Và có hai loại người ngày hôm nay. Tôi xin nói điều nầy. Có
các quý ông và quý bà trong thế giới ngày hôm nay, Anh Ruddell
à, mà thật sự không muốn làm những điều nầy họ đang làm. Có
quý ông và các quý bà trong thế giới ngày hôm nay, mà không
muốn phạm tội. Tôi cảm thấy thật tiếc cho họ. Họ không muốn
làm điều gì sai, nhưng họ làm nó. Họ bị lèo lái đến với việc đó.
Vậy thì, có một nơi cho người nào mà muốn làm điều đúng. Có
một nơi để thoát ra khỏi áp lực đó. Thật vậy. Nhưng có một số
người không quan tâm.
72 Ngày nọ, một anh em, Hickerson, cho tôi giấy phép từ người
cai quản nhà tù liên bang ở…tại La Grange, Kentucky, để đi
vào, câu cá. Và tôi đã gặp một thanh niên da màu ở đó đến từ
Louisville. Và anh ta bảo tôi…Tôi nói, “Một người thông minh,
trông thật dễ nhìn như anh, anh đang làmgì ở đây vậy?”
73 Anh ta nói, “Ồ,” nói, “thưa mục sư, đây là những gì đã xảy
ra.” Nói, “Không có ai phạm lỗi ngoài tôi.” Nói, “Tôi—tôi—tôi đã
từng thuộc về Chúa.” Tên anh ta là Bishop. Anh ta nói, “Người ta
đã gọi tôi là ‘Holy Bishop’ bởi vì tôi hầu việc Chúa.” Anh ta nói,
“Tôi và vợ tôi, chúng tôi—chúng tôi đã có một bé gái.” Và nói,
“Một lần tôi thật sự không thể đứng vững được, vì vậy tôi đã đi
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với thế gian, bỏ Chúa.” Nói, “Tôi có cha và mẹ Cơ-đốc nhân.” Và
nói, “Tôi đã phục vụ bốn năm ở hải ngoại, tại Hàn quốc,” anh ta
đã tham gia bao nhiêu là cuộc chiến, những lời tuyên dương và
nhiều thứ. Anh ta nói, “Nhưng ở đó điều chúng tôi đã làm là cứ
đi nhảy đầm và đại loại như vậy. Tôi đã hòa nhập vào đám đông
sai quấy.

74 “Vàmột ngày kia, hai thanh niên đến và nói, ‘Bishop à, chúng
tôi muốn lên trên Quaker Maid, mua một số hàng tạp hóa. Anh
chở chúng tôi đến đó chứ?’”

Nói, “Vợ tôi vừamới gọi tôi đi ăn tối. Và tôi nói…Nói, nàng gọi
tôi ở đó, nói, ‘Anh ơi, đừng đi với họ. Mấy gã đó chẳng có gì tốt.
Chúng ta phải tránh xa khỏi họ, trở lại với hội thánh.’”

Và anh nói, “Ồ,” nói, “tôi nói, ‘Anh ghét bọn chúng…Những
thanh niên đómuốn có hàng tạp hóa.’ Nói, ‘Anh không thích đưa
họ đi.’ Đúng thế, nói, ‘anh sẽ cho họmượn xe củamình.’”

“Nói, ‘Anh đừng làm thế. Họ sẽ làm nó nát ra từng mảnh.’ Và
nói, ‘Hãy đưa họ lên đó, và rồi quay trở về vậy.’”

75 Nói, “Tôi đã đưa họ lên trên đó, và dừng xe lại ở chỗ đậu xe.”
Nói, “Tôi đang ngồi ở đó, chờ đợi. Và đột nhiên, còi báo động vang
lên, và mọi sự xảy ra. Và ở đây những thanh niên này đến, mỗi
đứa tay cầmmột khẩu súng lục. Và tôi đóng cửa lại. Tôi nói, ‘Tụi
bay đừng có bước vào đây.’” Và một trong bọn chúng đã đánh
mạnh vào đầu anh ta, và kéo giật anh ta lại, ném khẩu súng này.
Hắn nói, “Mày sẽ không chở tao.”

Némkhẩu súng vào, nói, “Nếumày khôngmuốn nhậnmột lỗ
xuyênquangực! Và chúng ta sẽ némmày rangoài kia, cầm lấy.”

76 Anh ta nói, “Mày không thể đi đâu cả. Mày sẽ bị bắt. Các cậu
hãy nói với họ để tôi được tự do. Tôi—tôi không muốn việc này.
Tôi—tôi đang ngồi ở đây. Tôi là một người vô tội.” Và lúc đó cảnh
sát đã bắt họ.

77 Họ đã bào chữa trường hợp đó. Anh ta nói, “Lúc đầu tôi nghĩ
ác đối với người khởi tố, bởi vì ông ta nói…” Đây là những câu
hỏimà ông ta hỏi. “Chiếc xe này có phải của anh không?”

Anh nói, “Phải, thưa ông. Nhưng tôi…”
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78 Ông ta nói, “Hãy trả lời câu hỏi của tôi.” Ồ, thưa anh em, ma
quỷ cómột cách để làmđiều đó. Nói, “Hãy trả lời câu hỏi của tôi.”
Nói, “Chiếc xe này có phải của anh không?”

Anh nói, “Phải, thưa ông.”

“Bằng lái đó của anh chứ?”

“Phải, thưa ông.”

Ông ta nói, “Có phải anhđãở trong chỗđậu xe đó không?”

Anh nói, “Ồ, tôi nói với ông…”

Ông ta nói, “Trả lời những câu hỏi của tôi.”

Anh nói, “Dạ, vâng.”

79 Anh nói, “Thế đấy.” Và dựa trên bằng chứng về người trong
cuộc, họ đã cho anh ta mười năm tù, còn những thanh niên kia
được tự do.

80 Bấy giờ, anh ta nói, “Thấy đó, thưa anh, tôi chỉ gia nhập với
đám người bậy bạ. Không có ai khiển trách tôi ngoài ra chính
tôi.” Và điều đó đúng. Bây giờ, anh ta đã có mười năm, để thoát
khỏi áp lực. Tôi đã cầu nguyện cho anh ta. AnhWood ở đó, và tôi,
chúng tôi ngồi ngoài hồ nước. Và nắm tay chàng trai ấy, và cầu
nguyện cho anh, trên hồ nước, để Đức Chúa Trời ban cho anh sự
phóng thích. Và tôi vẫn cầu nguyện cho anh, để Đức Chúa Trời
sẽ ban cho.

81 Đó là gì? Áp lực, sự vô tội, một người vô tội. Vậy thì, người đó
nên có một cơ hội.

82 Bây giờ, nếu anh chị em muốn làm điều đúng, tôi thật vui,
tối hôm nay, để nói với anh chị em rằng có một thành trú ẩn. Đó
là Chúa Jêsus Christ. Nếu anh chị em không muốn làm điều sai
trái, kẻ thù theo sau anh chị em, thì có một con đường để trốn
thoát, và con đường trốn thoát đó chính là Chúa Jêsus Christ. Đó
làmột nơimà anh chị em có thể đến và thư giãn. Nhưng nếu anh
chị em thích phạm tội, và anh chị em không cần Đức Chúa Trời,
thì kẻ thù sẽ đuổi kịp anh chị em ở một nơi nào đó. Anh chị em
không…Anh chị em không thể đến với Đấng Christ, bởi vì anh
chị em không muốn.
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83 Và khi người đó đến với Đấng Christ, chỗ trú ẩn này…Khimột
người đến, trong Cựu Ước; điều trước hết, anh ta đến dựa trên ý
chí tự do của chính mình. Và đó là cách anh chị em phải đến với
Đấng Christ.
84 Một điều nữa, anh chị emphải thỏa lòng khi anh chị emđược
ở đó. Anh chị em không…Anh chị em không thể cứmỗi ngày, kêu
khóc, “Tôimuốn ra ở khỏi nơi này. Tôimuốn ra khỏi nơi này.” Họ
sẽ đuổi anh chị em ra. Anh chị em phải có ý muốn ở lại đó. Phải
chắc chắn rằng anh chị emphảimuốnở lại trong thànhđó.
85 Và khi anh chị em đến với Đấng Christ, anh chị em không
thể nhìn lại với thế gian. Kinh Thánh dạy, “Kẻ nào đã tra tay cầm
cày, mà còn ngó lại đằng sau, thì không đáng để cày.” Vậy thì đó
là chỗ mà nhiều người được gọi là Cơ-đốc nhân mắc lỗi. Đấy, họ
hành động như thể họ sẽ cày, nhưng điều nhỏ trước tiên đến, họ
lại nổi nóng, về nó.
86 Ngày nọ tôi có một kinh nghiệm về điều ấy, như hết thảy
anh chị em biết. Và tôi cảm ơn anh chị em vì sự cầu nguyện của
anh chị em. Khi tôi đi săn, và câu cá, và bắn trúng mục tiêu,
và các thứ, tôi luôn muốn có một khẩu súng có sức công phá
dữ dội Weatherby. Ồ, vài người bạn của tôi muốn mua nó cho
tôi. Tôi biết nhiều người, nếu tôi chỉ nhắc điều đó, thì họ sẽ vui
lòng làm việc đó. Thành thậtmà nói, hai hay ba ngườimuốn làm
như vậy. Nhưng tôi không thể thấy họ lấy tiền quá nhiều đểmua
khẩu súng, khi mà tôi biết rằng những giáo sĩ không có giày để
mang. Tôi không thể làm điều đó. Và Anh Wilson cho Billy Paul
một khẩu súng .257 Roberts. Và một người anh em, bạn của tôi
nói rằng, “Anh Branham à, có thể khoan nó thành khẩu súng
Weatherby, tôi có thể làmnó với giá rẻ, nếu anh cho phép tôi làm
nó cho anh.” Ồ, tôi để anh ấy làm điều đó.
87 Trở về, bỏ đạn vào trong khẩu súng, và đi bắn, và cái súng
đó đã nổ tung trong tay tôi. Và nòng súng gần như bay đi năm
mươi mét, chốt súng văng ra phía sau tôi. Và thật là ngạc nhiên
là nó đã không cắt tôi ra làm hai. Có một áp lực khoảng năm đến
sáu tấnmà ở gần sát tôi.
88 Ồ, bác sĩ nói, “Điều duy nhất tôi biết, rằng Chúa nhân từ đã
ngự ở đó để bảo vệ tôi tớ Ngài.”
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89 Bây giờ, điều mà tôi đang nghĩ đến, ở đây là nơi nó đến. Ước
gì đó là khẩu súng Weatherby Magnum, lúc bắt đầu! Việc gì đã
xảy ra? Có một lỗi ở trong khẩu súng trường đó. Hộp chứa được
cài vào quá lỏng lẻo. Đó là vấn đề của nhiều người chúng ta trong
sự cải đạo củamình, hộp chứa của chúng ta quá lỏng lẻo.

90 Và—và, bây giờ, nếu đó đã là khẩu súng Weatherby, từ ngay
ban đầu, từ chính thép được đổ ra, để đúc thành nòng súng, nó
sẽ chịu đựng được và làm thành khẩu súngWeatherbyMagnum
có sức công phá lớn, chắc hẳn nó sẽ không nổ tung ra như vậy.
Nhưng bởi vì nó đã được cố cải tạo thành một thứ mà thực sự
không phải là nó, thì nómới nổ tung.

Và vì vậy mỗi người, xưng mình là Cơ-đốc nhân, mà không
phải có sự bắt đầu đúng từ sự Sanh ra mới, cũng giống như vậy,
người ấy sẽ bị nổ tung ở nơi nào đó. Có quá nhiều áp lực trên
điều đó. Nó sẽ không chịu nỗi điều đó. Anh ta sẽ tự thấy mình bị
nổ tung ra ở nơi nào đó.

91 Nhiều người cố bắt chước chức vụ của người khác, trong khi
không được kêu gọi, cuối cùng sẽ bứt khỏi. Anh chị emphải được
sự bổ nhiệm của Đức Chúa Trời.

Phải là Đức Chúa Trời, không phải sự bắt tay nào đó, câu
chuyện đầy cảm xúc nào đó, nhưng nó phải được đặt nền tảng
trên sự đổ Huyết của Đấng Christ, và đức tin của anh chị em nơi
những gì Đức Chúa Trời đã làm cho anh chị em qua Chúa Jêsus
Christ. Nếu không, anh chị em sẽ bị bứt khỏi ở chỗ nào đó. Ai
đó đạp lên những ngón chân của anh chị em, và anh chị em bỏ
đi. Thấy không? Xem đó, đó là áp lực gia tăng, luôn mọi lúc, và
chẳng bao lâu nó sẽ nổ tung.

92 Người ấy phải muốn ở lại trong nơi trú ẩn. Anh ta không thể
bước vào nơi đó với sự phàn nàn. Anh ta phải chắc chắn mình
muốn ở lại trong đó, không phàn nàn về nó. Ở bên ngoài, người
ấy chết. Ở bên trong, anh ta được an toàn.

93 Ồ, tôi muốn nói đôi điều, với nhiều người ở đây, nếu quý vị
không phải là một Cơ-đốc nhân. Tôi đến với thành Trú Ẩn này,
khoảng ba mươi năm trước. Và, thưa anh em, tôi chưa bao giờ
muốn đi ra. Ô, tôi đến với Đấng Christ. Mọi sự mà tôi mong ước
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là được ở trong Đây. Tôi không muốn đi ra. Tôi cầu nguyện hằng
ngày, “Ôi Đức Chúa Trời, con thật sung sướng được ở đây. Xin
cứ cho con ở lại.” Tôi chưa bao giờ muốn rời khỏi, và tôi biết
Ngài sẽ không bao giờ lìa khỏi tôi. Tôi biết Ngài sẽ không bao giờ
lìa khỏi anh chị em. Và áp lực trở nên lớn, nếu vậy, thì Ngài là
lối thoát của chúng ta, vậy nên chúng ta không cần phải lo—lo
lắng về nó.

94 Nếu tất cả anh chị em đang chịu áp lực, và không biết mình
đang đi đến đâu, điều gì sẽ xảy ra sau khi anh chị em chết; và anh
chị em biết một lúc nào đó mình sẽ phải chết, anh chị em phải
làm điều đó; thế thì khi sự việc ấy đến, thì hãy đến với Đấng
Christ, là Nơi Trú Ẩn, và thoát khỏi áp lực. Giải quyết nó, dứt
khoát như vậy.

95 Cho dù điều gì xảy ra, Đấng Christ là Nơi Trú Ẩn của chúng
ta. Và khi chúng ta đến với Ngài, chúng ta có thể thoát ra khỏi
áp lực. Anh chị em có thể thoát ra khỏi sự lo lắng về, “Ồ, nếu tôi
chết, điều gì sẽ xảy ra với tôi? Điều gì sẽ xảy ra với vợ tôi? Điều gì
sẽ xảy ra với chồng tôi? Con cái tôi sẽ ra sao?” Cứ đến với Đấng
Christ, và thoát ra khỏi áp lực. Tất cả, Ngài sẽ ban cho chúng ta
mọi sự. Tất cả mọi sự là của chúng ta, bởi Đấng Christ, cho nên
cáchduynhấtmà anh chị emcó thể làm, là thoát khỏi áp lực,

96 Nếu ai đó cho anh chị em một triệu đô-la. Điều đó sẽ gây
nên áp lực.

Anh chị em có thể gia nhậpmột giáo hội, và áp lực vẫn cứ gia
tăng. Bởi vì, những người Giám Lý sẽ nói với anh chị em rằng họ
đúng, “Và Báp-tít thì sai.” Và người Báp-tít nói, “Họ sai, còn chúng
tôi mới đúng.” Vì thế chỉ làm cho áp lực gia tăng thêm, bởi vì anh
chị em không biếtmình đang đứng ở chỗ nào.

97 Nhưng nếu anh chị em từng đến với Đấng Christ, anh chị em
có thể thoát khỏi áp lực, bởi vì tất cả những điều đó không còn
nữa, hoàn toàn được giải quyết ổn thoả. Chính Đức Chúa Trời
đã cung cấp chỗ an toàn, nơi mà Đức Chúa Trời đã phán, “Danh
của Chúa vốn là một ngọn tháp kiên cố, người công bình chạy
vào Nó và được an toàn.”
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Trong lúc đau ốm, khi bệnh tật ập đến, và bác sĩ nói, “Tôi
không thể làm điều gì khác với căn bệnh đó,” đừng để áp lực
gia tăng.

Hãy thoát khỏi áp lực. Hãy mời mục sư của anh chị em. Hãy
để ông xức dầu và cầu nguyện cho anh chị em. “Sự cầu nguyện
bởi đức tin sẽ cứuđược kẻbệnh.” Thoát khỏi áp lực.Hiểu không?
98 Ngài là Nơi Trú Ẩn của chúng ta. Trong khi anh chị em ở
trong Nơi Trú Ẩn này, anh chị em có—anh chị em có quyền với
bất cứ điều gì mà ở trong Nơi Trú Ẩn. Và Đấng Christ là Nơi
Trú Ẩn của chúng ta, và mọi thứ mà anh chị em cần là ở trong
Ngài. A-men.

Trong lúc đau ốm, đừng để áp lực gia tăng. Hãy thoát
khỏi áp lực.
99 Anh chị em nói, “Ồ, tôi—tôi tự hỏi, Anh Branham à.” Anh chị
em đừng tự hỏi; anh chị em cứ thoát khỏi áp lực. Hãy giao phó sự
việc củamình cho Đức Chúa Trời, và tiếp tục sống như thể nó đã
quahết rồi. Đứng để áp lực gia tăng. Hãy thoát khỏi áp lực.
100 “Ồ,” anh chị em nói, “tôi rất lo lắng, Anh Branham à. Tôi thật
sự không biết.”

Hãy thoát khỏi áp lực. A-men. Trong thành Trú Ẩn, Ngài cất
đi nỗi lo lắng của anh chị em, vậy anh—anh chị em không phải
giữ nó lại. “Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay
săn sóc anh chị em.” Đừng lo lắng về những việc của mình nữa.
Đó là việc của Ngài.
101 Cách đây vài năm, tôi đã gặp một phụ nữ ở một cửa hàng
mười xu. Chị đã gần sáu mươi tuổi, mà trông như ba mươi. Tôi
nói, “Làm sao chị có thể làmđược như vậy, hả chị?”
102 Chị nói, “Anh Branham à, tôi có hai con trai làm bác sĩ, mà
chúng nó còn già hơn anh.” Và thành thật mà nói, chị—chị như
không quá ba mươi tuổi. Chị nói, “Bí quyết chính là chỗ này. Khi
tôi đến với Đấng Christ, lúc tôi khoảng hai mươi tuổi, tôi đã ngồi
xuống và suy nghĩ về điều đó. Tôi đã nghiên cứu các tôn giáo
khác. Nhưng khi tôi tìm ra một chân lý,” chị nói, “tôi đến với
Đấng Christ, và dâng cảnh ngộ của tôi, linh hồn tôi, tất cả những
gì của tôi, lên cho Ngài.” Và chị nói, “Tôi không còn lo lắng gì
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kể từ đó.” Nói, “Bây giờ, Ngài đã hứa sẽ quan tâm đến mọi nan
đề của tôi,” và nói, “nếu Ngài mà không đủ khả năng làm như
vậy, tôi biết tôi cũng không có đủ khả năng để giải quyết điều
đó, vậy ích gì để tôi phải lo lắng về nó?” Thấy không? Chính là
điều đó.
103 Đấng Christ đã hứa rằng Ngài sẽ quan tâm đến mọi nhu cầu
của anh chị em. “Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài.” Vậy
anh chị em còn lo lắng về điều gì? Lo lắng ắt gia tăng áp lực. Áp
lực nổ tung. Vậy cứ traomọi điều lo lắngmình cho Ngài, và đừng
lo lắng. Đúng vậy.
104 Vậy thì, “Ồ,” anh chị em nói, “làm sao tôi làm được điều đó?”
Chỉ tin cậy vào lời hứa của Ngài. Ngài đã hứa rằng Ngài sẽ làm
điều đó, ngay cả trong giờ chết, khi thần chết bước vào phòng.
“Ồ, Anh Branham ơi, tôi biết tôi sẽ căng thẳng.” Ồ, không. Anh
chị em ở trong chỗ Trú Ẩn. Không, không. Anh chị em biết rằng
mình sẽ chết; anh chị em phải đi con đường nào đó, vậy cứ đến
trong Nơi Trú Ẩn, cảm thấy an toàn. Đúng thế. Anh chị em được
an toàn chừng nào anh chị em còn ở trong Nơi Trú Ẩn. Nên nhớ,
Ngài đã chết thay cho anh chị em.Ngài quan tâmđến anh chị em.
Ngài đã chết thay cho anh chị em.
105 Bây giờ chúng ta hãy xem. Anh chị em nói, “Anh Branham,
anh muốn nói, khi thần chết đến gõ cửa, anh vẫn không thấy
căng thẳng à?” Không, khôngmột chút nào. “Ồ, làm sao anh như
vậy được?” Đến với Nơi Trú Ẩn. Chỉ thế thôi. “Ồ,” anh chị em nói,
“Anh Branham…”
106 À, bây giờ đợi một chút. Chúng ta hãy lấy ví dụ dân Y-sơ-ra-
ên, ở xứ Ê-díp-tô. Có một lần Đức Chúa Trời đã phán, “Ta sẽ sai
thần chết đi ngang qua xứ, và Ta sẽ lấy đi mọi con trai đầu lòng
của gia đình, trừ những nhà có huyết bôi lên cửa,” đêm quan
trọng đó của lễ vượt qua.
107 Bây giờ, đây là Y-sơ-ra-ên, một dân đã được hứa sẽ đi vào
miền đất hứa. Và họ…Đó chính là đêm của lễ vượt qua. Thần
chết ở trong xứ. Và chúng ta nghe tiếng la hét dưới phố. Chúng
ta nhìn ra. Hai chiếc cánh màu đen, to lớn đang vẫy dưới đường
phố. Anh chị em nghĩ hết thảy dân Y-sơ-ra-ên hồi hộp không?
Không, thưa quý vị.
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108 Sự chết đến tại cửa. Cậu bé nhìn ra ngoài cửa sổ. Nó là đứa
con đầu lòng của gia đình. Nó thấy thiên sứ màu đen to lớn đó.
Nó nhìn và nói, “Bố ơi, bố có yêu con không?”

“Chắc chắn, con à, ta yêu con.”

“Ồ, Bố ơi, con phải là con trai đầu lòng của bố không?”

“Đúng, con là con trai đầu lòng, con ạ.”

“Nhìn kìa, bố ơi. Thiên sứ đã giết đứa trẻ kia. Con biết nó. Con
đã chơi với nó. Ôi, bố ơi, thiên sứ ấyđến, hướngđếnngôi nhà.”

“Nhưng, con trai ơi, con có nhìn lên mày cửa không?”
Halêlugia!

“Bố ơi, người sẽ giết con không?”

“Không, con ạ. Người không thể giết con.”

“Tại sao?”

109 “Đó là lời hứa của Ngài. ‘Khi Ta thấy Huyết, Ta sẽ vượt qua
ngươi.’ Hãy trở lại và lấy đồ chơi của con, mà chơi đi, con à.
Không cần phải lo lắng đâu. Chúng ta đang ở trong nơi trú ẩn
của Đức Chúa Trời. Hãy thoát khỏi áp lực.”

110 Dân Y-sơ-ra-ên có thể quay lại và đọc Kinh Thánh; trong khi
những kẻ kia đang gào thét và căng thẳng, thì dân Y-sơ-ra-ên
được thư giãn. Tại sao? Sự chết đến ngay tại cửa, điều gì khác
biệt ở đây? Nó không thể làm gì tổn hại họ được.

111 Vậy khi sự chết đến cửa chúng ta, vinh hiển thay Đức Chúa
Trời, chừng nào còn mạng lệnh của Đức Chúa Trời, Huyết, đã
được bôi lên mày cửa của lòng tôi, thì điều đó có gì quan trọng?
Nó không thể quấy rầy tôi.

112 Bác sĩ nói ngày mai anh chị em sẽ chết, điều đó có gì quan
trọng? Huyết được bôi trên cột. Dù sao đi nữa, anh chị em phải
chết. Nhưng nếu Huyết đã được bôi, thì tôi đã có được sự sống
lại sắp đến. A-men.

113 Dân Y-sơ-ra-ên có thể bình tĩnh, không bị căng thẳng, bởi
vì họ biết rằng thần chết không thể đụng đến họ. Họ đã ở dưới
huyết. Đó là đường lối sắm sẵn củaĐức Chúa Trời.
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114 Bây giờ để ý. Nói, “Tôi có thể tin chắc điều đó không?” Này,
hỡi những Cơ-đốc nhân, đúng như vậy. “Tôi có thể tin chắc điều
đó không?” Tôi đã nói điều đó, tối Chúa nhật vừa rồi.
115 Vậy thì, Y-sơ-ra-ên là dân giao ước, được hứa, dân sự của Đức
Chúa Trời. Họ đã được hứa một vùng đất đượm sữa và mật. Vì
vậy họ—họ chưa từng nhìn thấy vùng đất đó. Không có ai trong
họ đã từng ở vùng đất đó. Nhưng họ đã có một lời hứa về nó.
Hiểu không? Họ chưa từng được ở đó. Họ không biết gì về vùng
đất, nhưng họ đã được hứa vùng đất ấy. Và họ ra khỏi kiếp nô lệ,
bởi bàn tay Đức Chúa Trời qua tiên tri của Ngài, và đang tạm trú,
xưng rằng họ là dân kiều ngụ và khách lạ, và sẽ đang đi đến xứ
mà họ chưa bao giờ thấy, hay là không ai trong họ đã từng nhìn
thấy nó. Hãy suy nghĩ đến điều đó.

Vậy họ đi đến gần biên giới. Có một chiến binh vĩ đại ở giữa
họ, tên là Giô-suê. Giô-suê lấy…có nghĩa là “Giê-hô-va Chúa Cứu
Thế.” Và Giô-suê đã vượt qua sông Giô-đanh, vào miền đất hứa,
và đến với bằng chứng rằng đó là một vùng đất tốt lành. Họ đã
mang một nhánh nho; nó cần hai người khiêng. Nó hoàn toàn
đúng là điều mà Đức Chúa Trời đã nói. Nó chính là vùng đất
đượm sữa và mật. Điều đó khiến cho mọi người đều vui mừng.
Tại sao? Giô-suê đã mang về bằng chứng về vùng đất mà không
ai biết gì về, điều mà Đức Chúa Trời đã hứa ban cho họ. Hiểu
không? Bởi vì, họ có một lời hứa về một vùng đất, và họ trên con
đường đến với nó.
116 Bây giờ, một ngày kia khi nhân loại đã mắc bẫy, và có một
Đấng đã đến trần gian, bởi Danh Chúa Jêsus Christ. Jêsus cũng
có nghĩa là “Giê-hô-va Chúa Cứu Thế.” Và Ngài đã xuống sông
Giô-đanh của sự chết. Đi vượt qua sông Giô-đanh, trong sự chết,
và sống lại vào một buổi sáng Phục sinh, với bằng chứng rằng
con người có thể sống lại sau khi chết. Halêlugia! Sự chết không
phải là sự kết thúc. Chúa Jêsus đã chứng minh điều đó, rằng con
người có thể sống lại sau khi chết.
117 Ngài đã đứng trước họ, và Ngài phán, trước khi Ngài thăng
thiên, Ngài phán, “Trong nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở. Bằng chẳng
vậy, Ta đãnói cho các ngươi rồi. Và Ta sẽ đi sắm sẵn cho các ngươi
một chỗ. Khi Ta đi và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, và trở
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lại, và đem các ngươi đi với chính Ta; hầu cho Ta ở đâu, thì các
ngươi cũng ở đó.” Vào buổi sáng Phục sinh, sau khi…

Ngài đã chết, cho đến nỗi mặt trăng và các ngôi sao và mặt
trời đều cảm thấy hổ thẹn về chính mình. Ngài đã chết, đến nỗi
người lính Rô-ma lấy mũi—mũi giáo đâm vào tim Ngài, và nước
và huyết đã bị phân ly. Ngài đã chết đến tận cùng của sự chết.
Ngài đã đi vào mồ mả, giống như bao nhiêu người khác. “Linh
hồnNgài đã xuống âmphủ,” nhưKinh Thánh đã nói.

Nhưng vào buổi sáng Phục sinh, Ngài đã sống lại từ cõi chết,
âm phủ, và mồ mả, và phán, “Ta là Đấng đã chết, và nay Ta
sống đời đời, và cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Ta là
một Người.”

Họ nói, “Đó là một conma.”

Phán, “Hãy cho Ta bánh cá.” VàNgài ăn cá và bánh.
118 Ngài là một Người mà đã chết và đi vào Xứ, rồi trở lại với
bằng chứng rằng con người có thể sống sau khi chết. Sự chết có
thể làm gì chúng ta? A-men. Hãy thoát khỏi áp lực.
119 Bây giờ, không chỉ thế thôi, nhưng Ngài còn ban cho chúng
ta lời hứa. Nó là gì? Ngài ban cho chúng ta của cầm về cơ nghiệp
củamình. Ngài phán, “Bây giờ hãy chứngminh điều này chomọi
kẻ tin. Bây giờ các ngươi đang bước đi ở đây trong sự không tin.
Các người không tin Lời. Các người đang bước đi trong tội lỗi
cùng những thứ thuộc về thế gian. Nhưng kẻ nào tin Ta thì có Sự
sống Đời đời, một Sự sốngmà không thể chết.”
120 Lưu ý bây giờ, khi chúng ta tiếp nhận Thánh Linh của Ngài,
chúng ta là những kẻ đã từng chết trong tội lỗi và gian ác, Ngài
ban cho chúng ta sự Sanh ra mới, Sự sống mới. Ngài làm điều
gì? Ngài…Chúng ta chết và được chôn trong Chúa Jêsus. Chúng
ta sống lại trong Thánh Linh, tách biệt khỏi những điều thế tục,
để bước vào những điều thuộc về Trời. Và tối hôm nay, “Chúng
ta đang ngồi với nhau tại các nơi trên Trời trong Đức Chúa
Jêsus Christ.”
121 Bao nhiêu Cơ-đốc nhân ở đây vẫn còn yêu mến thế gian?
Nếu vậy, anh chị em không phải là Cơ-đốc nhân. Anh chị em là
tín đồ của Cơ-đốc giáo, mà không phải là người sở hữu. Vì khi



THOÁT KHỎI ÁP LỰC 27

một người đã từng nếm được Đấng Christ, người đó đã chết với
những sự thuộc về thế gian, và cũng có nghĩa là người đó không
còn ao ước quay trở lại trong điều đó.

122 Nó làm gì? “Đời sống,” Phao-lô đã nói, “mà tôi đã từng sống,
tôi chẳng sống nữa. Tuy nhiên tôi sống, không phải tôi, nhưng
Đấng Christ sống trong tôi.” Tại sao? Ngài đã kéo ông lên từ chỗ
tội lỗi trần tục thấp hèn nầy, để lên nơi mà chúng ta có thể tự
nhìn lại và thấy mình đã đến từ đâu. Vinh hiển thay! Nhìn lại và
thấy mình đã từng sống ở đâu. Bây giờ chúng ta sống khác hẳn.
Đó là gì? Đó là sự đảm bảo rằng chúng ta đã chết, và đời sống của
chúng ta đang được giấu trong Đấng Christ, qua Đức Chúa Trời,
và được ấn chứng bởi Đức Thánh Linh, và sống lại trên những
điều kia. Thế thì chúng ta sống, với cùng chứng cớ rằng Ngài trở
lại, để chứngminh cho chúng ta.

123 Miền Đất vinh hiển và điều này đã được trả trước rồi. Đây là
của cầm cho sự cứu rỗi của chúng ta. Đó là số tiền ban đầu để
giữ hợp đồng. Vinh hiển thay! Nó giữ hợp đồng của Đức Chúa
Trời, “Ai nghe Lời Ta, mà tin Đấng đã sai Ta, thì sẽ có Sự sống
Đời đời và sẽ không đến sự phán xét, nhưng vượt qua sự chết
để đến với Sự Sống.” Thoát khỏi áp lực, thưa anh em. Vâng, thưa
quý vị. A-men. Anh chị em hiểu điều đó không? [Hội chúng nói,
“A-men.”—Bt.]

124 Để ý, như Ê-li tiên tri lớn đó, một hình bóng về Đấng Christ.
Ê-li-sê, hình bóng vềHội thánh,mà, Thần Linh đến bội phần trên
tiên tri này.Một ngày kia ông đã đi đến sôngGiô-đanh; hình bóng
về ngày nay, chính quyền này và những điều chúng ta có bây giờ;
A-háp, Giê-sa-bên, và vân vân. Như anh chị em nhớ, bài giảng
Giê-sa-bên của tôi. Để ý khi Ê-li-sê đi theo Ê-li, vì một lý do. A-
men. Ê-li đã nhận ông ở đâu? Đến Giô-đanh; đến Ra-mốt Ga-la-
át, lên tới trường của những tiên tri, và xuống Giô-đanh. Đó là
cách Ngài đón nhận anh chị em. Qua sự xưng công bình, sự nên
thánh, và chịu chết, để nhận lấy Sự sống. A-men. Không phải
đến với một giáo phái hay tín điều nào đó. Nhưng đến với sự
chết với tâm thần của anh chị em, để anh chị em có thể được tái
sinh. Và Ê-li-sê…



28 LỜI ĐƯỢC GIẢNG

125 Ê-li đã bước xuống nước, đi bộ qua sông Giô-đanh, và Ê-li-sê
đã đi theo người. Và khi Ê-li-sê trở lại vùng đất, ở phía bên kia
lần nữa, ông trở lại với gấp bội phần.

Ngày hôm nay, chúng ta theo Chúa Jêsus đến với sự chết,
sự chôn và báp têm của Ngài…sự chết, sự chôn, và sự sống
lại, đúng hơn là, qua phép báp têm. Chúng ta tin Ngài. Chúng
ta chết đối với những điều thuộc về thế gian, xưng nhận rằng
chúng ta chẳng ra gì, chịu báp têm trong Danh Ngài, chịu chôn
với Ngài trong phép báp têm, sống lại với Ngài trong sự sống
lại. Tâm thần của chúng ta sống vượt trên những việc thuộc về
thế gian. Rồi chúng ta sống trong Đấng Christ. Bây giờ chúng
ta có một phần.

126 Lúc chúng ta quay trở lại sau khi vượt qua sự chết tại Giô-
đanh, chúng ta sẽ có một phần khác. Thân thể mà chúng ta có
bây giờ, với linh hồn mà chúng ta có, có Của Cầm, tức là Thánh
Linh không thể chết, bởi vì Nó chính là một phần của Đức Chúa
Trời. Và thân thể mà chúng ta đang sống…“Ai ăn thịt Ta và uống
huyết Ta thì có Sự sống Đời đời, và Ta sẽ khiến người đó sống lại
trong ngày sau rốt.” A-men. Hãy thoát khỏi áp lực.

127 Có điều gì khác biệt, khi những quả bom nguyên tử hay
điều gì đó khác xảy đến? Hãy để cho người ta làm bất cứ điều
gì họ muốn…[Băng trống—Bt.]…của một điều này, mà chúng ta
có là Sự sống Đời đời qua Jêsus Christ Chúa chúng ta. Cho nên
chúng ta cần gì phải quan tâm đến những gì thế gian đã nói.
Chúng ta cần gì phải quan tâm đến áp lực. Chẳng có gì quan
trọng đối với chúng ta. Tại sao? Bởi vì chúng ta có thể thoát
khỏi áp lực.

[Băng trống—Bt.]
Hãy đến nơi có những giọt sương của sự
thương xót rực rỡ;

Chiếu xung quanh chúng ta ngày và…[Băng
trống.]

Jêsus, Sự Sáng của thế gian.

128 Bây giờ chúng ta cúi đầu, chúng ta hãy giơ tay lên.
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Chúng ta sẽ bước đi trong Sự Sáng, Sự Sáng
tuyệt vời,

Hãy đến nơi có những giọt sương của sự
thương xót rực rỡ;

Chiếu xung quanh chúng ta ngày và đêm,
Jêsus, Sự Sáng của thế gian.

129 Lạy Cha Thiên thượng của chúng con, Sa-tan đã bại trận. Chỉ
nhẫn nại. Không căng thẳng. Đứng nơi đây, giảng về “thoát khỏi
áp lực,” và rồi Sa-tan nghĩ rằng hắn có thể đuổi con khỏi bục
giảng, khiến con ra khỏi sự kêu gọi của bàn thờ này. Không, Chúa
ôi. Trong lòng con như có điều gì đang nóng cháy, nói rằng, “Có
ai đó đang ở đây. Có ai đó đang tìm kiếm Vầng Đá ấy.” Chúng con
cảm ơn Ngài, Cha ôi, vì sự chiến thắng. Khi người cuối cùng đã
bước đến nơi bàn thờ, những tia sáng tiếp tục chiếu ra. Hắn thấy
mình bị thua, vì vậy có lẽ hắn rời bỏ cuộc chiến.
130 Đứng đây, tối hôm nay, năm linh hồn quý giá, con số ân
điển ấy. Năm: J-e-s-u-s, f-a-i-t-h, grace, g-r-a-c-e. Ôi Đức Chúa Trời,
Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài không bao giờ sai lầm. Ngài luôn
luôn đúng.
131 Con đang nhìn, đứng phía bên này ở đây, là con gái của Chị
Wilson. Con có thể nhớ bé gái đó. Con nhớ lúc Ngài kêu gọi cháu.
Con nhớ cái đêm tại NewMarket, rất lâu trước đây. Dưới đó đêm
nọ, con nhớ, Chúa ôi.
132 Đứng đây bên cạnh chị ấy, người phụ nữ, đến từ New York,
để lưu lại với chúng con.
133 Đứng đây một thanh niên và một thiếu nữ, vừa mới đến ở
điểm rẽ này, khi thế gian ở ngoài đây đang nhảy nhót đủmọi thứ
vàhànhđộng điên rồ. Họ đã bước đến, tìmkiếmVầngĐá ấy.
134 Ởcuối bàn thờ làmột người bạn trẻ, tay anh giơ lên, anh ấy—
anh ấy muốn tìm thấy Vầng Đá. Chúa Jêsus, Ngài là Vầng Đá đó.
Và Ngài phán điều nầy, “Hễ nơi nào có hai hoặc ba người nhân
Danh Ta nhóm nhau lại, thì Ta sẽ ở giữa họ.” Thế thì, Vầng Đá đó
ở ngay đây.
135 Điều đó có thể dường như rất lạ, Cha ôi, rất đơn sơ. Ngài
khiến cho nó trở nên đơn sơ, để chúng con sẽ không sai trật.
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Nhưng bởi vì họ bước ra khỏi chỗ ngồi của mình và tiến đến lời
mời; bởi vì, rằng, Sa-tan cố gắng giữ không cho họ làm như vậy,
mọi nỗ lựcmà hắn có thể làm, nó cố gắng làm điều đó, nhưng nó
đã thất bại. Giờ này, như là tôi tớ Ngài, con sẽ đặt tay lên họ, và
công bố những ơn phước củaNgài. Và, Đức Chúa Trời ôi, xin điều
đó được tuôn đổ ra. Bởi vì họ chân thật và thành khẩn đi theo sự
dẫn dắt của Thánh Linh, con cũng làmnhư vậy.
136 Bây giờ, con cầu xin rằng linh hồn của người chị của con sẽ
không bao giờ hư mất, hầu cho ước muốn từ trong lòng chị cho
Sự sốngĐời đời sẽ đượcban cho chị, quaDanhChúa Jêsus Christ.
137 Con đặt tay lên chị của con, và biết rằng có nhiều thử thách
đang vây quanh chị. Con biết chị đang cầu nguyện cho đứa con
trai yêu dấu của chị. Con biết người cha, tối hôm nay, những giọt
nước mắt đang chảy xuống hai gò má khi anh đưa mảnh giấy
dâng phần mười bé nhỏ đó. Và sáng hôm nay, khi chúng con
đã cầu nguyện và dâng cháu bé lên cho Chúa là Đức Chúa Trời.
Người cha và người mẹ này rất yêu đứa con. Và, Đức Chúa Trời
ôi, họ cần một nơi mà họ có thể thoát khỏi áp lực và biết rằng
mọi sự sẽ ổn thỏa. Cha ôi, chúng con dâng những điều đó lên
cho Ngài. Xin Ngài nhậm lời. Chúng con không còn sợ hãi. Xin
ban cho chị sự đảm bảo ngay giờ này, Cha ôi, con cầu xin trong
Danh Chúa Jêsus.
138 Và, Cha ôi, thanh niên và thiếu nữ này đến với nhau, vậy con
đặt tay trên họ. Họ đến để thoát khỏi áp lực. Cặp vợ chồng trẻ
như thế này, những người trẻ đẹp, chúng con biết họ dễ làmmồi
cho ma quỷ nếu nó có thể chỉ sử dụng họ. Nhưng họ đã bị vồ lấy,
nhưmột thanh củi đang cháy. Họ đã đến bởi vì họ muốn tìm nơi
ẩn náu đó. Họ muốn đến nơi mà họ có thể hoàn toàn thoát khỏi
áp lực, thoát khỏi áp lực, tự yên lặng trước mặt Đức Chúa Trời,
và biết rằng Ngài chính là Đức Chúa Trời. Cha ôi, con cầu xin,
Ngài ban cho họ sự đảm bảo hạnh phước ngay giờ này. Xin cho
mọi cái vảy nhỏ bị tróc ra, ngay giờ này.
139 Chúa ơi, người bạn trẻ này ở đây, mà đứng với đôi tay giơ
lên, chính người cuối cùng ấy. Và ngay khi anh đã đứng dậy và
đến, những tia sáng đến trên anh. Đó chính là con số Ngài cần,
đó là sự kêu gọi của Ngài. “Tất cả những kẻ mà Cha đã ban cho
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Ta sẽ đến.” Điều duy nhất chúng con phải làm là giữ lấy Lời ở
đó, và họ là những người đã được Cha định trước với Sự sống sẽ
đi theo. Và bây giờ anh ấy đến. Anh ấy muốn tìm thấy khe nứt
kia, Chúa ôi, để anh có thể ngồi xuống và nghỉ ngơi một lát. Đức
Chúa Trời ôi, con cầu xin Ngài, dẫn dắt anh đến với chỗ khe nứt
đó ngay giờ này.

140 Nguyện xin mọi xiềng xích bị phá tung. Nguyện xin mọi sự,
mọi thứ đối nghịch quấy rầy bất cứ ai trong nhữngngười này, xin
cho nó bị đánh đổ khỏi họ ngay bây giờ; xin cho điều tầm thường
kia, sự nóng giận, hay bất cứ điều gì, thiếu điềm tĩnh, sự lo lắng
đó, nghi ngờ đó, mặc cảm tội lỗi đó. Chúa ôi, như người anh em
của họ, và tôi tớ của Ngài, con cầu thay cho họ, như người đang
đứng giữa sự sống và sự chết. Đức Chúa Trời ôi, con xin công bố
linh hồn của họ. Con xin công bố sự chiến thắng của họ, trong sự
vâng theo sự kêu gọi nơi bàn thờ. Và chúng con biết rằng Sa-tan
đã cố gắng ngăn chặn điều đó. Nhưng chúng con xin công bố họ,
con làm điều này bây giờ, như là một tôi tớ của Ngài. Và con xin
dâng họ cho Chúa Jêsus Christ, như là những chiến lợi phẩm bởi
ân điển Ngài, những chiến lợi phẩm bởi sự Hiện diện của Đức
Thánh Linh, tối nay, Đấng đã kêu gọi họ dưới những điều kiện
khó khăn, và đưahọ đến với VầngĐá. Nguyệnhọ để áp lực xuống
giờ này, và biết rằng Chúa Jêsus đã phán, rằng, “Chẳng người
nào có thể đến cho đến khi Ta đã gọi người. Và tất cả những kẻ
đã đến, Ta sẽ ban cho họ Sự sống Đời đời, và khiến cho họ được
sống lại trong ngày sau rốt.” Điều đó đã được định rồi, Chúa ôi.
Giờ này con xin dâng họ lên cho Ngài, trong Danh Chúa Jêsus
Christ. A-men.

141 Xin Chúa ban phước cho anh chị, khi anh chị đứng ở đó. Khi
anh chị trở lại chỗ ngồi của mình, hãy đi và biết rằng mọi sự mà
anh chị em đã ao ước, và mọi ám ảnh về tội lỗi và sự sai trật,
đã được đặt dưới Huyết. Nó đã xong rồi. Anh chị có tin như vậy
không? Anh chị có tin điều đó không? Anh có tin không, anh ơi?
Chị có tin không, chị ơi? Anh chị tin điều đó không? Thế thì, nó—
nó không phải là sẽ;mà là đã. Đúng vậy. Nó ở thì quá khứ.

142 Xin Chúa ban phước cho anh chị em, điều tốt nhất trong cuộc
đời và Sự sống Đời đời, mà bây giờ anh chị em đang sở hữu. Anh
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chị em đã leo lên, vượt trên tội lỗi. Tội lỗi ở dưới chân của anh
chị em. Ích lợi gì cho tôi, đứng đây, nói anh chị em có điều gì
đó sai? Tôi sẽ bị xem như một kẻ lừa dối đến cùng đường. Hiểu
không? Anh chị em đã tiếp nhận Sự sống Đời đời, bởi vì anh chị
em đã tin Đức Chúa Jêsus Christ. Bây giờ hãy gạt bỏmọi tội lỗi và
những xiềng xích qua một bên, hãy đi tự do. Hãy thoát khỏi áp
lực. Anh chị em là Cơ-đốc nhân. Anh chị em đã sống lại trên tội
lỗi. Anh chị em có của cầm về sự cứu rỗi Đời đời của mình bởi vì
Đấng Christ đã tiếp nhận anh chị em.

143 Bây giờ, Ngài chẳng đã phán, “Không ai có thể đến với Ta trừ
khi Cha Ta kéo đến. Và tất cả những kẻ nào đến, Ta sẽ ban cho
họ Sự sống Đời đời và khiến cho họ được sống lại trong ngày sau
rốt”? [Năm người ở bục giảng nói, “A-men.”—Bt.] Thế thì điều
đó đã được định rồi. A-men. Tất cả đã xong. Xin Chúa ban phước
cho anh chị em giờ này, ân điển sẽ đến với anh chị em.

Anh chị em ở ngoài kia, có yêu Ngài không? [Hội chúng nói,
“A-men.”—Bt.]

Tôi yêu Ngài, tôi yêu Ngài
Bởi vì Ngài yêu tôi trước
Và đã mua chuộc sự cứu rỗi tôi
Trên cây Thập hình.

144 Bao nhiêu người cảm thấy áp lực đã lìa khỏi hết rồi? [Hội
chúng nói, “A-men.”—Bt.]

Tôi đã neo linh hồn tôi vào cảng yên nghỉ,
Tôi sẽ không còn chèo trong những vùng biển
hoang dại nữa;

Cơn bão tố dữ dội có thể càn quét mãnh liệt,
Nhưng trong Chúa Jêsus tôi được an toàn mãi
mãi.

145 Như câu chuyện của Charles Wesley, về sự ẩn dật của ông
bên bờ biển vào một ngày nọ, ông có một cái lều nhỏ. Ông đang
học hỏi. Chúa đã đưa dẫn ông xuống nơi đó. Ông đang học hỏi.
Ồ, Đức Chúa Trời đã cảm động ông, sáng tác một bài hát. Và ông
không thể—ông không thể bắt đầu điều gì cả. Ôngmuốn bắt đầu
điều gì đó, thì sự cảm thúc lìa khỏi ông. Cho nên ông đi men theo
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bờ biển, lắng nghe những tiếng sóng vỗ, và nghĩ rằng ông có thể
tìm được cảm hứng nào đó, trong tiếng sóng vỗ. Đột nhiên, một
cơn bão ập đến.

Không có điều gì tình cờ xảy ra cả. Mọi sự đều được định
trước bởi Đức Chúa Trời. Cho dù điều gì xảy ra, mọi sự hiệp lại
vì sự tốt lành.

146 Và ông bèn đi về căn phòng nhỏ bé của mình. Khi ấy, cơn
gió bắt đầu thổi lên. Ông nghĩ, “Ôi, tôi sẽ bị cuốn đi, trên bờ—
bờ biển này, trước khi tôi đến đó.” Và ông cởi áo khoác ra, và
bắt đầu chạy, và cái gì đó đã bay vào ngực của ông. Ông nhìn lại,
và đó là một con chim sẻ nhỏ xíu, đến tìm chỗ trú ẩn. Ông giữ
nó trong ngực mình cho đến khi cơn bão đã qua, và mặt trời ló
dạng. Ông đặt con chim nhỏ này lên trên ngón tay của mình, và
ông để cho nó bay đi. Và nó bay đi rồi, và lúc đó cảm hứng đã
đến với ông.

Vầng Đá Muôn Đời, nứt bởi tôi,
Nguyền tôi chỉ núp trong Ngài thôi.

147 Ô, tôi thích điều đó! Vầng Đá Muôn Đời, Vầng Đá trong xứ
mònmỏi, một Nơi Trú Ẩn trong lúc bão tố. Hiểu không? Vầng Đá
đó trong xứ mòn mỏi, xin Ngài che tôi. Xin giấu kín tôi, Ô Vầng
Đá Muôn Đời, nứt ra vì tôi. Những tác giả vĩ đại được hà hơi của
những bài hát và những điều mà chúng ta ngày hôm nay thật
ưa thích!

Anh chị emnói, “Những bài hát đó được hà hơi à?”

148 Chúa Jêsus đã nhắc đến chúng khi Ngài còn ở trên đất này,
phán, “Chẳng phải điều đó được chép trong Thi thiên, Đa-vít đã
nói điều này điều kia sao?” Chắc chắn, chúng được hà hơi. Thật
giống như giảng đạo hay là điều gì khác, nó được hà hơi.

149 Tôi rất vui vì tôi có một Nơi Trú Ẩn. Tôi chẳng ở nơi trú ẩn
nào khác. Đúng thế.

Hi vọng tôi chỉ quyết neo luôn trong nơi
Công nghĩa và Huyết Jêsus mà thôi;
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Dầu khi mọi phong ba vây quanh linh hồn tôi,
Thì Ngài là mọi hi vọng và chỗ ở của tôi.
Vì nương trên Đấng Christ, như Tảng Đá khối,
tôi đứng,

Các chỗ đứng khác dường cát lún thôi, cho dù
nó là gì đi nữa.

150 Xin Chúa ban phước cho anh chị em. Mục sư của anh chị
em bây giờ, Anh Ruddell. Rất tiếc, Sa-tan đã tắt những ngọn đèn,
nhưng dầu sao, Đức Chúa Trời đã chiến thắng. A-men. 
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