
CÓ MỘT NGƯỜI Ở ĐÂY

CÓ THỂ BẬT ĐÈN LÊN

 Cảm ơn anh em. (Hãy để cô ấy hát.) Xin chúng ta hãy cúi
đầu giờ nầy. Lạy Cha Thiên thượng của chúng con, chúng

con cảm ơn Cha sáng hôm nay vì sự nhơn từ và thương xót của
Ngài, vì ban cho chúng con đặc ân nhóm nhau tại đây lần nữa,
một ngày phía bên này của cõi Đời đời tuyệt vời, để thờ phượng
Đấng yêu thương, là Chúa Jêsus Christ. Chúng con tạ ơn Cha vì
Ngài đã đến thế gian nầy để—để cứu chuộc chúng con ra khỏi
một—một đời sống tội lỗi, và ban cho chúng con một cơ nghiệp
vĩ đại này mà chúng con có qua sự công bình của Ngài. Và như
chúng con, sáng hôm nay, được ở đây, như những đại sứ của
Ngài, để—để bẻ Bánh Sự Sống cho hội chúng đang chờ đợi nầy,
nguyện xin Thánh Linh hà hơi từng Lời và đặt để nó vào lòng
của dân sự, đúng như chúng con có cần. Chúng con cầu nguyện
trong Danh Chúa Jêsus. A-men.

Mời ngồi.

2 Tôi nghĩ rằng chắc chắn đây, thật là một đặc ân lớn, lại một
lần nữa sáng hôm nay, được đứng ở đây với anh chị em. Xin
lỗi vì chúng tôi không có chỗ nào nữa hơn những gì chúng tôi
có, để tiếp đón dân sự. Đền tạm của chúng tôi không đủ lớn. Và
chúng tôi rất vui mừng được ở đây, qua những ngày nghỉ này,
từ—từ dưới nhà chúng tôi ở…ở Tucson. Và thời tiết thì hầu như
khắc nghiệt, nhưng chúng tôi vui mừng được ở đây và có buổi
nhóm này.

Bây giờ, tôi muốn thông báo rằng tối nay sẽ có một buổi
nhóm chữa lành tối nay, hay cầu nguyện cho những người đau.
Và tôi đãnói với Billy ngay lúc này. Cậu ấynói, “Ồ, ba sẽ làmgì?”

3 Tôi nói, “À, có lẽ tốt hơn là con nên phát một số thẻ cầu
nguyện tối nay, khoảng sáu giờ ba mươi, để nhiều người sẽ
không…”
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Và, các bạn thấy, thật là đông đúc ở đây, chúng ta có thể biết
làm thế nào để mang họ đến, từng người một, để các bạn có thể
được gọi theo số trong tấm thẻ của mình, và như vậy sẽ không
có sự chen chúc. Chúng ta có thể gọi họ, từng người một, để họ
đi theo hàng khi chúng ta cầu nguyện cho họ.
4 Vì vậy, các bạn, nếu các bạn bị đau, hay có những người thân
của mình đau ốm, và muốn đem họ đến, thì hãy đến lúc sáu giờ
bamươi, gần như thế, bảy giờ, và nhận thẻ cầu nguyện. Cậu ấy sẽ
đứngở cửa, haydù thếnào cậu ấy sẽ phát thẻ ra, khi các bạnđến.
5 Và, rồi, đây có lẽ là lần cuối cùng tôi được trở lại, trong một
thời gian, bởi vì tôi cómột lịch trình rất dày đặc lúc này. Đi xuống,
vẫn còn ở Hoa Kỳ cho đến cuối, mùa xuân nầy. Vì thế, chúng tôi,
chúng tôi có lẽ sẽ quay trở lại vào khoảng cuốimùahènầy.

Nếu Chúa cho phép, tôimuốn, ước gì chúng ta đến nơi—nơi ở
trên đây nếu nó cómáy điều hòa. Tôi đã định hỏi Billy. Tôi muốn
nói về Bảy Tiếng Kèn đó, có một buổi-…một buổi nhóm ở đây
dành cho Bảy Tiếng Kèn, nếu—nếu Chúa muốn. Vì, đó là, bảy—
Bảy Thời đại Hội thánh, và Bảy Ấn, và bây giờ là Bảy Tiếng Kèn.
Và có thể chọn lúc nào đó vào tháng Sáu khi màmọi người có kỳ
nghỉ của họ, cho họ thời gian để có thể đến thamdự.
6 Và tôi vui mừng thấy Anh Shepherd ở đây sáng nay, từ bệnh
viện đến. Tôi đi ra để thăm anh ấy ngày trước. Và Chị Shepherd,
tôi đã không đến thăm chị ngày hômqua. Giấcmơmà chị gửi cho
tôi rất, rất tốt. Chị đã thấy, như nó xảy ra, Đấng Christ ở trong
một—trên một…trên—trên bầu trời, cưỡi trên con ngựa trắng
nầy, nhưng chưa nhảy vọt lên, chị biết đấy. Nhưng, tuy nhiên,
trước khi nó biến đi, cả gia đình chị đều nhìn thấy điều đó. Điều
đó, sự thông giải giấc mơ ấy, là gia đình chị đã nhìn thấy sự di
chuyển của Ngài trong thời kỳ cuối cùng trước khi nó qua đi,
những gì Nó đã xảy ra. Vì vậy, đó là, điều đó rất thiêng liêng,
và là một phước hạnh rất tốt lành đối với chị, gia đình chị. Gia
đình chị ra khỏi đại nạn nào đó, để đến được nơi mà họ có ngày
hôm nay.
7 Và bây giờ chúng ta có điều gì đó, đáng buồn một chút, sáng
nay. Vì tôi đã gặp ở đây…Một trong những người bạn yêu quí
của chúng ta, và—và những người đến với đền tạm nầy, gia đình
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Coasts;mà, hết thảy chúng ta đều yêumến. Họ đến từmiền đông,
và, hay từ Chicago, vùng lân cận. Và Chị Billie Habib, và—và chị
của chị ấy, Armstrong, và tất cả các cô gái. Họ…Tôi nghĩ họ là
những người Nazarene trước đây, và đã đến với Chúa, và họ là
những người bạn rất quí của chúng ta.

Và Anh Chị Coasts, cha và mẹ họ, trên đường đi về nhà hôm
trước, từ miền Tây, và người nào đó trượt xe trên đường và—và
đã giết chết Chị Coasts, ngay lập tức. Và—và trong khi họ gọi tôi
đến, ở—ở Tucson, và tôi nghe về điều đó, tôi đang ngồi ngay tại
đó lúc ấy với hộp kẹo mà chị vừa làm cho tôi, để trên—trên bàn.
Và các bạn biết điều đó đã làm tôi cảm thấy thế nào. Nhưng tôi—
tôi nghĩ rằng, cảm ơn Chúa sáng nay, chị ấy không phải chịu đau
đớn nữa. Chị ấy đã có tuổi rồi, và chị ấy không phải chịu sự đau
khổ. Chị đã đi về Nhà ở với Chúa.

8 Tôi vừa suy nghĩ, và nói chuyện với hai cô con gái của chị
ấy, mới đây, trong phòng ở trong đó. Anh Coasts ở đây sáng nay;
anh ấy bị gãy mấy xương sườn. Và tôi đã gọi cho anh ấy trong
bệnh viện và nơi anh ấy nhập viện, ởMissouri, vàmấy cái xương
sườn của anh ấy bị gãy và các thứ, nhưng chắc chắn anh ấy có
một sự can đảm thật, một Cơ-đốc nhân thật; biết rằng hoàng hậu
thân thương củamình không chết, chị ấy sốngmãimãi, với Đấng
Christ, và sẽ cómột thì giờ hiệp nhất.

9 Gióp đã nói, lần nọ, “Ôi, chớ gì Chúa giấu tôi nơi âm phủ, che
khuất tôi trongnơi bímật, chođếnkhi cơn giậnChúađãnguôi.”

10 Các bạn đã từng để ý Đức Chúa Trời, trong thiên nhiên, làm
việc như vậy chưa? Giống như nhựa sống ở trong thân cây ở trên
đây, giữ cho những chiếc lá bám vào cành; và trước khi mùa
đông đến, cơn thạnh nộ đổ ra trên đất…Thấy đó, vào một lần
trái đất không có mùa đông. Và trong một Ngàn năm bình an sẽ
không hề có mùa đông nào nữa, các bạn thấy. Vì vậy đó là sự
thịnh nộ xảy đến cho trái đất. Rồi khi điều đó đã xảy đến…Hãy
xem, trước khi cơn thịnh nộ đến, Đức Chúa Trời trong sự thương
xót Ngài đưa nhựa sống đi ngay xuống vào trong…dưới mặt đất,
vào rễ của cây đó, và giữ nó ở đó cho đến khi cơn thịnh nộ của
mùađông qua đi, rồi vực nó sống lại, đấy, vàomùa xuân.
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“Ôi, chớ gì Chúa giấu tôi nơi âm phủ, che khuất tôi trong nơi
bí mật, cho đến khi cơn giận Chúa đã nguôi.” Đó là những gì
Chúa đã làm cho chị chúng ta. Đó là điều Chúa làm cho hết thảy
tín hữu Cơ-đốc.

11 Anh Coasts, xin Chúa ban phước cho anh. Tôi rất vui mừng
được biết điều đó, rằng Ấn của Đức Chúa Trời nắm giữ trong thì
giờ hoạn nạn. Tôi biết những gì anh ấy trải qua, vì tôi cũng đã
trải qua điều tương tự, cách đây nhiều năm. Nhưng tôi…Từng
người một trong chúng ta phải đi qua khúc sông lớn nầy; và, tôi,
và đó sẽ là thời điểm của tôi, một trong những ngày này; và thời
điểm của anh em, một trong những ngày này. Nhưng như Đa-vít
nói, “Tôi sẽ chẳng sợ tai hoạ nào; vì Chúa ở cùng tôi. Cây trượng
và cây gậy của Chúa an ủi tôi.”

12 Giờ nầy để tưởng nhớ về Chị Coasts, người chị yêu quý của
chúng ta đã về với Chúa. Tôi…Như là một chút tưởng niệm với
chị ấy, sáng hômnay, tôimuốnhội chúng đứng lênmột lát.

Xin chúng ta hãy cúi đầu và nghĩ về một người đã từng, vài
ngày trước đây, đã đi vào—vào đền tạm nầy, ra vào ở giữa chúng
ta, bắt tay chúng ta, một Cơ-đốc nhân đáng yêu, giờ đây ở trong
nơi mà Chúa đã cho tôi thấy cách đây không lâu, một phụ nữ trẻ
lại, đang chờ đợi gia đình củamình đến.

13 Lạy Cha Thiên thượng của chúng con, chúng con cảmơn Cha
vì những kỷ niệm về Chị Coasts. Thật là một người chị yêu quí,
yêu dấu! Và giờ đây thời điểm đến khi chúng con sống theo sự
xoay vần của cuộc sống, mà đã định phần cho chúng con, chúng
con phải vượt qua con sông nầy. Chúng con tạ ơn Cha vì cớ chị
ấy không phải đau khổ nữa. Sẽ không có điều gì chống lại chị ở
đây, để chị phải khổ. Chị ấy đã đi thẳng vào cánh tay Đức Chúa
Trời, chỉ trong phút chốc.

14 Chồng chị, các con của chị, ở đây sáng hôm nay, Chúa ôi, trở
về với bổn phận của họ. Thật chúng con cảm tạ Ngài vì đức tin
can đảm đó! “Đức tin của những người cha của chúng con vẫn
sống, thay vì ngục tối, lửa, và gươm.” Chúng con cảm tạ ơn Chúa
về hết thảy những điều nầy.
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15 Xin cho linh hồn quí báu của chị được yên nghỉ, Chúa ôi. Chị
ấy là chị em của chúng con. Thương tiếc, những giọt nước mắt
rơi xuống lòng chúng con, vì sự thiếu vắng chị, nhưng sự vui
mừng nẩy sinh từ những giọt nước mắt rơi xuống ấy, xin để cho
chúng con biết bằng sự đảm bảo về Lời Ngài mà chị ấy sống trên
một đời sống bất diệt không bao giờ chết. Và sẽ không hề có một
tai nạn nào nơi chị ấy ở giờ nầy, chỉ chờ đợi những người đến
sau họp mặt với chị.
16 Xin ban phước trên Anh Coasts, và ban phước cho những cô
con gái và gia đình chị, Chúa ôi, và những người thân yêu ấy,
hết thảy những người thương mến chị. Và ngày nào đó, Cha ôi,
chúng con tin rằng sẽ được gặp lại chị ấy ở trong Nơi Xa kia, nơi
mà không có sự đau ốm, buồn rầu, hay chết chóc. Cho đến lúc
ấy, xin Chúa gìn giữ chúng con đều được khỏemạnh, để hầu việc
Ngài, và trông mong đến ngày ấy. Chúng con cầu nguyện trong
Danh Chúa Jêsus Christ. A-men.
17 Cầu xin Đức Thánh Linh lớn giao thông với chúng ta ở đây
tại đền tạm nầy, trong sự bày tỏ Lời Ngài, xin Chúa cho linh hồn
của chị ấy được yên nghỉ trong sự an bình cho đến khi chúng ta
gặp lại chị.
18 Bây giờ trời thật ấm áp ở đây buổi sáng hôm nay, vì là một
khối lượng lớn, các bạn biết đấy, có nhiều người nên nhiệt từ
thân thểmỗi người tỏa ra làm cho căn phòng nầy ấm lên.
19 Bây giờ, chúng tôi muốn thông báo giờ nầy. Đôi khi những
buổi nhóm của chúng tôi ở đây, kéo dài, suốtmột—suốtmột buổi
sáng, lý do là…Thật không đúng khi tổ chức một buổi nhóm dài,
bởi vì, thì giờ, một giờ rưỡi, hay đôi lúc đến hai giờ đồng hồ.
Nhưng những gì tôi làm, tôi đang thâu băng lại đây, đấy, và cuốn
băng nầy sẽ đi khắp thế giới. Và đó là những gì tôi…chúng ta tập
trung lại, quá lâu, trong buổi sáng, là—là vì tôi đến đây để ghi âm
những cuốn băng nầy. Đó là để…tôi…chúng là…Đấy, các bạn có
thể nhìn thấy trong phòng nầy đây, những—những cuốn băng ấy
đang—đang được ghi âm. Giờ nầy…Và chúng sẽ được phát hành
ra khắpmọi nơi trên thế giới.
20 Bây giờ, ngay khi, ý Chúa, lần đến nầy, ngay sau khi tôi rời
khỏi đây…Tôi sẽ ra đi, ý Chúa, sáng ngày mai, lúc nào đó, tôi trở
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lại Arizona, bởi vì tôi có một buổi nhóm thờ phượng ở đó. Và rồi
cứ đi suốt con đường khắp miền Nam. Và các bạn người miền
Nam từ dưới Georgia, và Mississippi, Texas, và Alabama, chúng
ta sẽ đi thẳng xuống dưới đó, suốt con đường vào thẳng Florida,
ngay lập tức.

21 Đi từ đây đi đến Phoenix, rồi đến California, đi ngược trở về
Dallas, và—và có lẽ dừng lại ở San Antonio, tôi nghĩ là vậy, và trở
lại qua Alabama, và Florida, và xuyên qua đó. Vì vậy chúng tôi
sẽ thăm quý vị ở đó, ý Chúa, ngay lập tức.

22 Và rồi các bạn cứ cầu nguyện cho chúng tôi, và chúng tôi sẽ
cho các bạn biết khi nào, nếu chúng tôi…Chúa đặt để trong lòng
chúng tôi giờ nầy để tổ chức một—một vài ngày ở đây, mùa hè
sắp đến nầy.

23 Tôi đã có một lịch trình của các buổi nhóm. Và nhiều người
trong các bạn ởNewYork biết khi nào khải tượng đến,mà đã bảo
rằng những buổi nhómđó ở vùng đất Scandinavia…Các bạn nhớ
là họ đã lên lịch trình ở đó không? Và thế thì, trong khi tôi ở New
York, khải tượng đã đến, cho biết rằng mọi người của các buổi
nhóm ấy sẽ hủy bỏ, vì lý do nào đó. Và tôi nhớ tôi đã nói với một
số các bạn ở đây, khi chúng tôi còn ở New York. Thật chính xác là
những gì đã xảy ra, bởi vì hết thảy họ đều muốn cùng một ngày
ấy và không thể đến tòa nhà đó.

Vì vậy, thế thì, điều đó chỉ có thể dời lại một địa điểm khác
vào tháng Sáu. Có thể đó là ý Chúa, tôi nghĩ, có thể trở lại với
đề tài những Tiếng Kèn kia ngay tại đây, trước khi quá trễ. Hiểu
không? Vì thế chúng tôi biết rằng mọi việc đều xảy ra thật đúng.
Vì vậy điều đó được đặt để trong lòng tôi, vậy có thể đó là những
gì Chúamuốn chúng ta làm.

24 Bây giờ tôi thấy các bạn đang đổi chỗ ngồi cho nhau, và—và
ở ngoài kia trong những phòng lớn, và vân vân. Chúng tôi ao ước
mỗi chúng ta đều có chỗ để ngồi xuống.

Và bây giờ khi chúng ta nói những TiếngKèn ấy, đó là…chúng
tôi muốn có được phòng thể thao trường trung học. Tôi nghĩ nó
có đến năm ngàn năm trăm chỗ ngồi, và thế thì chúng ta cũng
có cơ hội, cho mọi người đều có chỗ ngồi, và ngồi xuống để nghe
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giảng một cách yên lặng trong khi chúng tôi—trong khi chúng
tôi đang giảng.

25 Hay, đây, những Tiếng Kèn, chúng rất, rất hay. Tôi nhìn xem
điều đó ngày nọ. Đấy, về Ấn thứ Sáu, tất cả Bảy Tiếng Kèn trổi lên
ngay trong Ấn thứ Sáu đó, đấy, ngay trước khi Ấn thứ Bảy mở ra
sự Đến của Đấng Christ.

26 Và, tối nay, tôi có một Sứ điệp rất quan trọng mà tôi muốn
giảng ngay trước—trước—trước buổi nhóm chữa lành. Và nếu
các bạn ở đây, và định ở lại, ồ, chúng tôi sẽ cố gắng, nếu có thể
được chúng ta sẽ bắt đầu sớm hơn một chút, bởi vì sẽ có hàng
người xin cầu nguyện chữa lành. Tôi sẽ không giảng quá dài,
ngoài điều gì đó mà tôi muốn nói với hội thánh, trong lúc nào
đó, và hầu như có thể thông báo kịp thời cho các bạn về—về—
về—về…cách mà những sự việc đang tiến triển như thế nào ở
thời điểm nầy, và chúng ta thật sự đang đứng ở đâu, và chia sẻ
với tất cả sự hiểu biết của tôi qua lời Kinh Thánh.

27 Bây giờ, tôi muốn các bạn sáng nay lật ra với tôi, nếu các bạn
muốn gạch dưới hay ghi chép lại những chỗ chúng ta đọc, Sách
Ê-sai. Và tôimuốn đọc từ Ê-sai, chương 42 của Ê-sai.

28 Chúng ta cũng rất vui mừng sáng hôm nay, cũng có Anh
Dauch cùng ngồi lại với chúng ta ở đây. Trong khi các bạn đang
lật…Các bạn biết, họ nghĩ anh ấy sẽ không sống, ở tại Shreveport
đây ngày nọ. Và anh ấy tất nhiên có đức tin. Vâng, thưa quý vị,
anh ấy đã leo ngay ra khỏi nó; Chúa ban phước cho anh ngay,
đúng thế. Thấy đấy, Anh Dauch đã chín mươi mốt tuổi, và anh
bị bệnh suy tim hoàn toàn; và nhồi máu cơ tim, thật nặng. Và
chính bác sĩ đã nói rằng họ không tìm thấy có cách nào khác cho
anh sống được. Anh Dauch vẫn đang sống, còn bác sĩ ấy thì chết
rồi. Hiểu không? Vì, anh ấy…Đấy, AnhDauchngồi ở đây.

29 Và rồi, một—một người đã chín mươi mốt tuổi, với căn bệnh
suy tim và nhồi máu cơ tim. Và ở đó, khi tôi đi lên đó, tôi thấy
anh ấy đang đi bộ trên đường phố; tôi thấy anh trong nhà thờ.
Và tôi đã đi thăm và nói với anh, dưới lồng ô-xi, “Trong Danh của
Chúa, tôi bắt tay anh trong…Tôi sẽ nhìn thấy anh trong nhà thờ
trở lại, và bắt tay anh trên đường phố.”
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Chính buổi nhóm chữa lành tiếp theo, anh ấy ở đây, ngồi
ngay ở đây trong nhà thờ. Và tôi đi qua đến Louisville, nơi chúng
tôi ăn ở quán Blue Boar đằng kia, để ăn, ngay khi tôi bước ra
khỏi xe, ở đầu đường, Anh Dauch đang đi bộ trên đường phố.
Đúng vậy, thật tuyệt vời. Và thật Chúa đã ban phước cho anh là
dường nào!
30 Bây giờ chúng ta sẽ nói về sự chữa lành, tối nay, và các điều,
và cómột số điều thật nổi bật nói với các bạn trong tối nay.
31 Nhưng bây giờ, để tôi có thể có được những cuốn băng nầy
bây giờ, rồi họ có thể sẵn sàng bật chúng lên, tôi muốn bắt đầu
đọc trong Ê-sai chương thứ 42, từ câu 1 đến câu 7. Và Ma-thi-ơ
chương 4, tôi nghĩ là, bắt đầu, câu 15 và 16.
32 Bây giờ, chúng ta sẽ đọc, trong—trong chương 42 của—
của Ê-sai.

Nầy, đầy tớ Ta đây, là kẻ Ta nâng đỡ, là kẻ Ta chọn lựa,
là kẻ mà linh hồn Ta lấy làm đẹp lòng. Ta đã đặt Thần
Ta trên Người, Người sẽ tỏ ra sự công bình cho các dân
Ngoại.

Người sẽ chẳng kêu la, hay chẳng lên tiếng, hay chẳng
để ngoài đường phố nghe tiếng mình.

Người sẽ chẳng bẻ cây sậy đã giập, và chẳng dụt tim
đèn còn hơi cháy. Người sẽ lấy lẽ thật mà tỏ ra sự công
bình.

Người chẳng mòn mỏi, chẳng ngã lòng, cho đến chừng
nàoNgười…lập xong sự công bình trên đất; Các cù lao sẽ
trông đợi những luật pháp Người.

Phán như vầy…CHÚA, là Đấng đã dựng nên các từng trời
và giương ra, đã trải đất với mọi sự ra bởi nó; đã ban hơi
sống cho dân ở trên nó, và thần linh cho mọi loài đi trên
nó, có phán như vầy:

Ta là CHÚA, đã kêu gọi ngươi trong sự công bình; Ta sẽ
nắm tay ngươi và giữ lấy ngươi. Ta sẽ phó ngươi làm giao
ước của dân nầy, làm sự sáng cho các dân Ngoại;

Để mở mắt kẻ bịmù, làm cho kẻ tù ra khỏi khám, và kẻ
ngồi trong tối tăm ra khỏi ngục.



CÓ MỘT NGƯỜI Ở ĐÂY CÓ THỂ BẬT ĐÈN LÊN 9

33 Bây giờ trong Phúc âm Ma-thi-ơ, chương 4, tôi muốn đọc sự
ứng nghiệm của lời tiên tri được đưa ra bởi Ê-sai. Trong Ma-thi-
ơ chương 4, tôi—tôi sẽ bắt đầu đọc. Nếu có thể được, chúng ta
hãy bắt đầu từ câu 12 thay vì câu 15.

Vả khi Đức Chúa Jêsus nghe Giăng bị tù rồi, thì Ngài
lánh qua xứ Ga-li-lê;

…Ngài bỏ thành Na-xa-rét mà đến ở thành Ca-bê-na-
um, gầnmé biển, giáp địa phận xứ Sa-bu-lôn cùng xứNép-
ta-li.

Để cho ứng nghiệm lời đấng tiên tri Ê-sai nói rằng:

Nầy, đất Sa-bu-lôn và 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 ấy…ngồi chỗ tối tăm, đã thấy ánh sáng lớn; và trên
những kẻ ngồi trong những miền của bóng sự chết, thì
ánh sáng đã mọc lên.

Và từ lúc đó, Đức Chúa Jêsus bắt đầu giảng dạy, và phán
rằng: Hãy ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần.

34 Cầu xin Chúa gia ơn cho việc đọc Lời Ngài! Và bây giờ, một
đề tài hơi kỳ cục mà tôi đã nghe người nào đó nói, nói điều nầy,
nhưng tôi muốn lấy đây làm đề tài: Có Một Người Ở Đây Có Thể
Bật Đèn Lên.Và bây giờ chúng ta sẽ nói về chủ đề sự sáng.
35 Đề tài nầy theo sau ba chủ đềmà chúng ta vừa nói về.

Một trong ba đề tài ấy, ở Tucson, hay ở Phoenix, về tại sao
Chúa Jêsus đến bằng con đường Bết-lê-hem. Đó là, Ngài phải
như vậy, vì Ngài là Bết-lê-hem. Bethlehem! B-e-t-h có nghĩa là
“nhà”; e-l, là “Đức Chúa Trời”; e-h-e-m là “bánh,” bánh. “Bánh
củaNhà Đức Chúa Trời.” Vàmỗi Cơ-đốc nhân được sanh ra trong
Đấng Christ là được sanh ra trong Bết-lê-hem, nhà bánh của Đức
Chúa Trời.
36 Rồi, trong đó, một hình bóng về Đa-vít, là người đã chạy trốn
vào thời điểm về ông bị dứt phép thông công với dân sự của
mình. Ông bị đuổi ra. Và Bết-lê-hembị vây hãm, quân Phi-li-tin là
đội quân vây quanh Bết-lê-hem. Và Đa-vít, một người chạy trốn,
một hình bóng của hội thánh ngày nay, của Đấng Christ. Thấy
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đó, Đấng Christ là Người Lánh Nạn đối với hội thánh của Chính
Ngài ngày hôm nay. Họ…Một người lánh nạn là “người nào đó bị
chối bỏ.” Và Đa-vít đã bị chối bỏ, tuy nhiên ông đã được xức dầu
lên làmvua; nhưng nhà tiên tri đã xức dầu cho ông.
37 Và trong suốt thời gian nầy, làmột—một người chạy trốn dân
sự của mình, ông đã kiếm được nhiều người dân Ngoại dũng
cảm. Một trong số họ đã giết tám trăm người, trong một ngày,
bằng một cây giáo, hay gươm. Và người khác thì nhảy vào hố để
giết sư tử, trongmột ngày tuyết đậm. Và—vàhọ đãnhặt đậu lăng,
là những hạt đậu hay đậu đỗ, hay gì đó, và—và hết thảy bọn họ
bỏ chạy, còn người đó đứng lên giết hết binh lính cho đến chừng
tay ôngmỏi rã rời. Họ cũng đã giết những anh em cao lớn khổng
lồ của Gô-li-át.

Con người dũng cảm, đi theo Đa-vít, vì họ biết ông đã đến
trong năng quyền. Họ biết, cho dù ai nói gì đi nữa. Đức Chúa
Trời đã xức dầu trên Đa-vít, và họ biết điều đó. Họ là dân Ngoại.
Cho dù có biết bao nhiêu người đã quay bỏ ông, tuy nhiên họ
biết rằng ông là người đến bởi quyền năng. Và một ngày nào
đó sẽ có…
38 Thật là hình bóng ngày hôm nay, về—về Đấng Christ, một
Người Lẩn Tránh! Các bạn nói, “Đấng Christ, là một Người Lẩn
Tránh ư?” Theo như Kinh Thánh, mà chúng ta…Đức Chúa Trời
đã dẫn chúng ta qua Bảy Thời đại Hội thánh đó một cách dũng
cảm. Hội thánh Lao-đi-xê này, Đấng Christ là Người Lánh Nạn
ở bên ngoài hội thánh của Ngài, bị chối bỏ, cố quay trở vào lại.
Hiểu không? Ngài là Kẻ Lánh Nạn, với hội thánh của Chính Ngài.
Và lý do mà Ngài trở thành một Kẻ Lánh Nạn, là bởi vì Ngài là
Lời, và họ không muốn để Lời ở trong hội thánh. Họ tiếp nhận
những tín điều, thay vào đó.
39 Và chúng ta thấy, thế thì, trong cuộc đấu tranh vĩ đại nầy,
những người gan dạ đó ở chung—chung quanh Đa-vít, là những
người dân Ngoại.
40 Nếu các bạn chú ý Bết-lê-hem được hình thành như thế nào.
Không muốn đi sâu vào đề tài ấy, nhưng làm thế nào Bết-lê-
hem…Thật ra, Ra-háp, là kỵ nữ, con trai bà là người đã lập nên
Bết-lê-hem. Nó là một trung tâm lúamì, và có nhiều nguồn nước
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tốt ở đó. Và ông lập nên thành phố nhỏ đó. Và nó là một thành
nhỏ nhất trong tất cả các thành phố, bởi vì theo như lời tiên tri
đã nói, “Hỡi…Bết-lê-hem xứ Giu-đa, ngươi chẳng phải kém gì các
thành lớn của Giê-ru-sa-lem…hay xứ Giu-đa? Nhưng từ ngươi sẽ
ramộtĐấngCầmQuyền sẽ cai trị dânTa.” Ra từ cái thànhnhỏ.

41 Đa-vít, khi ông được chọn ra ở đó. Những người anh em tốt
đẹp, to lớn đó, khi tiên tri Sa-mu-ên đi lên, để xức dầu, tất cả bọn
họ đứng ở đấy. Những người dũng sĩ cao lớn, gan dạ kia, trông
giống như, sẽ là những vị vua trông có vẻ, tốt đẹp. Nhưng chính
người bị chối bỏ, là Đa-vít, lại là người mà dầu được đổ ra trên
ông. Cái thành bị chối bỏ nầy là thànhmàĐấng Christ…

Chính là người bị chối bỏ mà Đấng Christ chọn, đấy, những
người kia bị khước từ.

42 Thế thì chúng ta thấy, theo đó ông là cháu của Ô-bết. Và là
con của Bô-ô. Và ở đó dân Ngoại khác đi vào, mà ông đến bởi Ru-
tơ. Và từ đó sanh ra Y-sai. Và Y-sai sanh ra Đa-vít. Và một chuồng
bò nhỏ bên sườn đồi đó sanh ra Vua của các vua, là Chúa Jêsus
Christ, Con vua Đa-vít, Con thuộc linh của ông.

43 Vậy thì, ông là, chính vua Đa-vít đã được sinh ra trong thành
này, ông phải đến với ấpnhỏnầy. Và nóđược gọi là Bết-lê-hem, có
nghĩa là, “nhà—nhà bánh của Đức Chúa Trời.” Và Ngài là Bánh
của Nhà Đức Chúa Trời.

44 Đa-vít, nằm trên ngọn đồi ngày đó, nhìn xuống thấy dân Phi-
li-tin tập trung lại vây quanh như thế, chắc hẳn ông phải nóng
nực và khát nước. Ông nói, “Ồ, ước gì ta có thể uống nước từ
giếng đó, một lần nữa!” Tại sao, ít nhất trong suy nghĩ của ông
là một mệnh lệnh đối với người của ông, những người mà yêu
mến ông.

45 Ngày hôm nay cũng vậy, ít nhất ý tưởng của Chúa Jêsus, hay
Lời của Ngài như thế nào, sẽ là một mệnh lệnh đối với chúng ta
là dân Ngoại là những người yêumếnNgài. Vì chúng ta biết Ngài
đang đến trong năng quyền, cho dù có bao nhiêu người chối bỏ
Ngài đi nữa. Trời đất sẽ qua đi, nhưng Lời nầy sẽ vẫn tể trị không
hề thay đổi khi trời và đất qua đi. Và chúng ta biết Ngài đang đến
trong năng quyền, bởi vì không có gì có thể ngăn cản điều đó xảy
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ra. [Anh Branhamvỗ nhẹ quyển Kinh Thánh củamình—Bt.] Đây
là Đấng Christ, sự mặc khải của Ngài, và điều nầy sẽ xảy ra theo
cách mà Lời nói nó xảy ra, bởi vì Ngài là Lời. Và ít nhất những
mạng lệnh của Ngài ở đó, cho dù nó nhỏ bé thế nào đi nữa, nếu
đó là “chịu báp-têm lại,” hay là gì đi nữa, thì chúng ta sẽ phải làm
điều đó, dù thế nào đi nữa. Đó làmạng lệnh củaNgài.

46 Và ít nhất ý tưởng của Đa-vít làmộtmạng lệnh đối với những
người dân Ngoại kia, vì, họ, là một hình bóng của Hội thánh
dân Ngoại ngày nay. Những người lính gan dạ! Đấy, những
người đứng bên Đa-vít là những người dân Ngoại, nhưng, là
những người gan dạ. Họ không sợ hãi. Họ thậm chí chẳng biết
sợ hãi là gì.

47 Một người đã rút gươm ra và giết chết tám trăm người, và
hết thảy họ đứng chung quanh ông. Đó thật là một người dũng
cảm! Một trong số họ, một…

Một người khác. Có một chiến binh Ai-cập chạy tới, với cây
giáo dài. Còn ông chỉ có một cây gậy trên tay. Ông lấy cây gậy ra
và đánh bật cây giáo ra khỏi tay hắn; nhặt lấy giáo và giết chết
hắn tại chỗ, chính người ấy. Hiểu không?

48 Một trong những người cao to dềnh dàng nầy có những ngón
tay dài đến mười bốn in-sơ, như thế. Này, mười bốn in-sơ, ngón
tay các bạn chỉ dài như bàn tay các bạn, nắm lại; mở nó ra,
đó sẽ là một bàn tay dài hai mươi tám in-sơ. Và với một ngọn
giáo nhọn! Đã nhảy tới ngay đó giết hắn ta. Hiểu không? Tại
sao? Người ấy là một người dũng mãnh, một người dân Ngoại
trông mong vào người được xức dầu mà người ấy biết là sẽ lên
nắm quyền.

49 Các bạn có để ý, họ rất là gan dạ đối với Đa-vít, khi Đa-vít
cuối cùng đã nắm chính quyền, ông lập họ làm những người cai
trị trên các thành không? Chúa Jêsus há chẳng hứa điều như vậy
sao? Đúng y như vậy, lập họ làmngười cai trị.

50 Rồi, ở đó, khi ước ao của Đa-vít là được uống nguồn nước
trong lành. Ông có thể đã có cái thứ nước để lâu ngày, dơ bẩn,mà
ông đang dùng. Nhưng ông chợt nghĩ về dòng nước trong lành,
tinh khiết ở nơi Bết-lê-hem, là nhà bánh của Đức Chúa Trời. Và
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ông nói, “Giá như ta có thể uống nước từ cái giếng đó!” Và những
người nầy đã rút gươm ra và chiến đấu với dân Phi-li-tin ở cách
đómười lămdặm, không phải bởi ông yêu cầuhọ làmvậy, nhưng
bởi vì họ biết ông muốn có nó. Và họ băng qua người Phi-li-tin,
bằng mọi con đường để đi đến cái giếng. Đương khi hai người
chiến đấu, người kia lấy một—một xô nước của mình; và tìm
đường quay trở về, đi hết con đường trở về, và dâng nước đó lên
cho vua Đa-vít. Nói về người lính dũng cảm!
51 Đa-vít, con người tin kính đó, nói, “Đức Chúa Trời cấm ta
uống nước từ những người bạn nầy vì họ đã liều mạng sống
mình đi đến nơi giếng mà lấy nước về.” Và ông đã dùng nước
đó mà làm của lễ dâng; đổ nó ra trên mặt đất, cho Chúa. “Xin
dâng nó cho Chúa. Ngài là Đấng đáng được lãnh nước đó, không
phải tôi.” Họ đặt…
52 Chính hình bóng về Chính Đấng Christ, với Sự sống Đời đời
của Chính Ngài trong Ngài; Hòn Đá bị đập, tuôn đổ Sự sống của
Ngài ra trên đất, như của lễ chuộc tội cho chúng ta, để Lời nầy
có thể sống.
53 Ồ, hỡi các dân Ngoại, như tôi đã nói, ai sẽ rút gươm đó ra với
tôi? Ngài muốn có thứ nước uống trong lành, sáng nay, không
phải là những thứ tín điều giáo hội đã cũ rích ô nhiễm và những
thứ mà chúng ta đang bị lừa dối. Ngài cần một đức tin chân thật
vào Lời Ngài, là những người sẽ tin mọi Lời của Ngài. Chúng ta
hãy đi đến cái giếng vàmang về nước uống,một nước uống trong
lành; một tinh thần thờ phượng được xây dựng không phải trên
những giáo điều và giáo phái. Nhưng một sự thờ phượng Thánh
Linh chân thật, có Đấng Christ ở giữa chúng ta, sống bởi Sự Sống
củaNgài là cáchNgàimuốn có, giữa chúng ta, đó—đó chẳng phải
là với những tín điều và những thứ gì khác. Chúng ta hãy cứ—
cứ có Ngài theo cách đó.
54 Bây giờ, tiếp đến là cách mà Đức Chúa Trời giải quyết với
dân sự như thế nào qua giấc mơ, trong thời của—của Giô-sép.
Các bạn có để ý không? Một giấc chiêm bao là cách thứ yếu. Nó
là cách thứ yếu mà Đức Chúa Trời làm việc. Một số người cũng
có những giấc mơ, không có ý nghĩa gì cả. Các bạn có thể ăn quá
nhiều và có những cơn ác mộng. Và giấc mơ là phương cách thứ
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yếu. Hiểu không? Tại sao Đức Chúa Trời bảo vệ Chính Con Ngài
qua phương cách thứ yếu? Ngài hiện ra với Giô-sép. Sự thịnh
vượng của Con Một Ngài, Ngài đưa vào trong cách thứ yếu. Các
bạn có bao giờ nghĩ về điều đó chưa? Bởi vì, lúc bấy giờ không có
một vị tiên tri nào trong xứ. Ngài phải làm việc qua những giấc
mơ. Và đó không phải là giấc mơmà phải được thông giải. Thiên
sứ của Chúa phán, “Hỡi Giô-sép, ngươi chớ ngại lấyMa-ri làm vợ,
vì conmà người chịu thai đó là bởi Thánh Linh.”

55 Thật là một sự lạ thường cho điều đó xảy ra. Giô-sép là một
người công bình, ông…Thật khác thường. Đức Chúa Trời khác
thường. Điều bất thường thì khó hiểu. Đó là lý do tại sao ngày
hômnay rất khó để hiểu Lẽ thật; Nó quá khác thường.Một người
nữ mang thai trong khi chưa hề biết đến người đàn ông nào, đó
là một điều rất khác thường.

Nhưng nếu các bạn chân thành và thành thật, Đức Chúa Trời
có thể hiện ra với các bạn trong giấc mơ. Điều đó cho thấy rằng
bất cứ điều gì các bạn có, bất luận đó là tâm trí các bạn, hay là
các bạn có thể huýt sáo, hát, làm chứng, hay là làm việc gì khác,
nếu hết thảy những việc làm đó của các bạn đã được giao phó
cho Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời có thể sử dụng nó nếu các
bạn để cho Ngài làm việc đó.

56 Rồi, buổi tối tiếp theo ở đây, Anh Neville đã giảng luận về đề
tài “sự đào tẩu,” cách mà con—con người đã đào tẩu thế nào. Và
tôi nghĩ đề tài nầy rất đáng chú ý.

Và sáng nay Thánh Linh cho phép tôi được giải bày chủ đề
về sự sáng, chủ đề tiếp theo. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu, sự khởi
đầu, cuộc đời Chúa Jêsus đã bắt đầu tại nơimáng cỏ như thế nào,
chúng ta đang đi vào ngay trở lại sự kiện đómột lần nữa trong đề
tài của chúng ta. Và anh ấy không biết điều đó; tôi cũng không
biết; cho nên ở đây nó đúng là điều giống nhau. Đấy, tiếp đến,
việc tiếp theo là Ngài đi vào chức vụ của Ngài tại đâu. Và tối hôm
nay chúng ta có được một số điều mà sẽ hòa quyện ngay với sự
việc đó, để tiếp tục, vào tối nay, ý Chúa.

57 Bây giờ, Ánh Sáng lớn! “Dân Ngoại ngồi trongmiền của bóng
sự chết, Ánh Sáng lớn đã mọc lên giữa họ. Trong Sa-bu-lôn, và
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Nép-ta-li, trong…ở trên đường đi đến xứ Ga-li-lê của các dân
Ngoại, Ánh Sáng lớn, họ đã thấymột Ánh Sáng lớn.”

58 Bây giờ sự sáng, sự sáng thời đầu tiên, chúng ta tìm thấy nó
trong Kinh Thánh, được tìm thấy trong Sáng thế ký 1:3. Đó là,
Lời được phán của Đức Chúa Trời đã làm nên sự sáng. Đức Chúa
Trời phán, “Phải có sự sáng,” Sáng thế ký 1:3, thì có sự sáng.

59 Vậy thì nhớ rằng, sau đó, sự sáng xuất hiện bởi Lời được phán
của Đức Chúa Trời. Và sự sáng là sự xác minh, hay đối tượng mà
Ngài đã phán, là sự sáng. Khi sự sáng bay đến, cho thấy điều đó.
Chúa phán, “Phải có sự sáng.” Chưa có sự sáng, và Ngài phán,
“Phải có sự sáng,” và có sự sáng. Đó là một chứng cớ. Sự sáng là
một chứng thực về Lời được phán của Ngài. Ngày hôm nay cũng
vậy,một sự chứng thực về Lời được phán củaNgài.

60 Vậy thì khi các bạn thấy Lời Ngài được chứng thực, hay, nói
cách khác, là được bày tỏ, được minh chứng, thì đó là một—Sự
sáng của Lời được phán của Ngài. Và, không có sự sáng, thì sẽ
không có cái gì sống được. Không có sự sống trên đất ngày hôm
nay nếu không có sự—sự sáng của mặt trời, trong đời sống thực
vật, và vân vân. Và chẳng có Sự sống Đời đời nào bên ngoài Con
Đức Chúa Trời. Hiểu không? Ngài là Sự Sáng.

61 Vậy thì chúng ta thấy, tôi tin, như chúng ta học lúc này, và sự
sáng nầy…“Trái đất không có hình thể.”

62 Bây giờ, một số người tranh luận ngày nay trong trường
học của chúng ta, và vân vân, về thế giới được tồn tại qua rất
nhiều triệu năm, và cố lên án Kinh Thánh và nói Nó sai. Họ thật
sự không, không hề đọc Kinh Thánh. Chỉ thế thôi. Bởi vì, Kinh
Thánh không nói cho chúng ta biết thế giới nầy đã bao nhiêu
tuổi. Kinh Thánh nói, “Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời
đất.” Thời kỳ! Khi nào, như thế nào, điều đó thì, chúng ta không
biết điều đó. Vậy thì, đó là ban đầu. Và, đó là một thời kỳ, đó là
sự kết thúc của câu đó.

63 “Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất.” Nó có thể đã
được một trăm triệu, hay một tỉ năm, hay là gì đi nữa. Và Ngài
đã dựng nên nó bằng cách nào, điều đó chỉ thuộc về Ngài biết,
đấy, không phải tôi.
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Nhưng thế gian, ồ, “Trái đất là vô hình, và trống không; và
nước ở trên—trên trái đất. Và Chúa Trời,” nói, “vận hành trên
mặt nước.” Và phán, “Phải có sự sáng.”
64 Vậy thì, tôi tin rằngmặt trời, vớimặt trăng, và vân vân, đã tồn
tại rồi, tôi tin vậy. Khi nó di chuyển, Sáng thế ký 3, để giải thích
điều đó…Nhưng tôi tin, những gì đã có ở đây, mà thế gian, chúng
ta đang sử dụng nó, và do đó…Và nó chuyển động; có sương và
sươngmù trên khắp trái đất, làm nó tối tăm. Và Chúa phán, “Hãy
có sự sáng,” thì sự tối tăm tan dần, và xuất hiện một bầu trời
quang đãng.
65 Và tôi nghĩ đó là cách của Đức Chúa Trời tạo dựng nên các
thứ. Ngài…trong Kinh Thánh, câu tiếp theo có chép, câu thứ 4
chép rằng, “Và Ngài phân rẽ sự sáng ra cùng sự tối. Và Ngài đặt
tên sự sáng là ‘ngày,’ và Ngài gọi sự tối là ‘đêm.’” Và Lời của Đức
Chúa Trời phân rẽ Sự sáng ra khỏi sự tối. Hiểu không? Ấy là Lời
mới làm sự phân rẽ, đấy, Sự sáng ra khỏi sự tối tăm.
66 Đức Chúa Trời đã làm điều như vậy, khi Ngài sẵn sàng để sử
dụng bất cứ thứ gì. Giống như Ngài sẵn sàng dùng những ngôi
sao cũ nầy, hay là bất cứ cái gì khác, thế gian nầy, Ngài phải phân
cách sự sáng ra khỏi sự tối. Khi Ngài sẵn sàng, để dùngmột—một
nhóm người, thì Ngài phải phân cách Sự sáng ra cùng sự tối. Khi
Ngài muốn sử dụng một cá nhân nào đấy, thì Ngài cũng phân rẽ
Sự sáng ra khỏi sự tối. Hiểu không?
67 Sự sáng đến bởi Đức Chúa Trời. Và…Hãy nhớ, sự sáng đến
bởi Lời được phán của Ngài. Lời của Đức Chúa Trời phán, “Hãy
có sự sáng,” khi ở đó không có sự sáng, và Ngài ban ánh sáng đến
để phân cách sự tối tăm ra khỏi sự sáng.
68 Lời của mạng lệnh nầy đã làm quang đãng bầu trời để mặt
trời có thể chiếu sáng. Và Lời Ngài ngày hômnay là điều làm sạch
lại hết thảy những bầu không khí của sự vô tín.
69 Tôi đang nói, đã—đã có, tôi nghĩ, mười một cuộc phỏng vấn
ngay trước khi tôi bước lên bục giảng sáng hôm nay, ở trong đó.
Quá tệ…
70 Ngày nọ một người bạn thân của tôi, Jim Poole, bé trai của
anh ấy, họ nghĩ cậu bé bị bệnh tim, và vội vã đưa cậu bé vào
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bệnh viện. Đó là một tình trạng hen suyển, đã đưa cậu bé vào…
Cậu bé không thể…Tim cậu bé đập, và thở thoi thóp, và—và cậu
bé thét lên không thể thở được, trông giống như sắp chết, khi họ
đưa cậu đến đây. Và tôi định đi vào bệnh viện; thì họ đem nó đến
đây. Và cầm bàn tay bé nhỏ của nó lên; tôi nói, “Điều gì đã xảy ra,
bệnh sởi đã tấn công đứa bé. Và, bệnh sởi, bệnh sốt đã tấn công
đứa bé nầy. Anh hãy theo dõi nó. Trong hai ngày tôi muốn thăm
lại nó. Nó sẽ bị sởi mọc đầy.” Và đây nó bị bệnh sởi phát lên khắp
người, các bạn thấy đó. Hiểu không?
71 Vậy thì, điều gì? Đức Chúa Trời phân rẽ sự tối ra khỏi sự sáng,
hay sự sáng ra khỏi sự tối. Và Ngài phân rẽ sự chết ra khỏi Sự
sống, và Ngài làm điều đó bằng Lời Ngài. Lời Ngài là cái mà luôn
sanh ra điều này.
72 Bây giờ, sự sáng! Ồ, vậy thì, hạt giống đã có trên đất rồi. Tôi
tin là Đức Chúa Trời đã trồng hạt giống. Và bao lâu mặt trời có
thể chiếu trên hạt giống đó, thì nó bắt đầu mọc lên. Và đó là lý
do tại sao Chúa đã định ra ngày để sanh ra những thứ này, bởi
vì hạt giống đã có sẵn trong đất rồi. Tất cả những gì nó cần là
ánh sáng.
73 Vàđó là cáchmàĐứcChúaTrời làmngàyhômnay.Hạt Giống
của Ngài đã ở đây rồi, là Lời Ngài. Thứ duy nhất Nó cần là Ánh
Sáng chiếu rọi trên Nó. Và Ngài là Sự Sáng đó, vì Ngài là Lời. Lời
và Sự Sáng là một. Sự Sống ở trong đó là Sự Sáng của Lời, đấy, là
Sự sống. Mầm của sự sống nằm ở trong hạt, và hạt…sự sống là
cái mà phá vỡ cái vỏ bọc và đem sự sống ra khỏi hạt giống. Đó
là cách mà Đấng Christ, trong Lời, làm cho Lời thực hiện những
gì mà Nó được cho làm. Cũng giống hệt như sự sống ở trong hạt
của lúa mì vậy, hay bất kể nó là gì; nó làm cho hạt lúa mì thực
hiện những gì mà đã được định cho, bởi vì đó là sự sống chứa
trong hạt giống. Tất cả sự sống!
74 Vì vậy, Sự sống duy nhất bởi Lời của Đức Chúa Trời được bày
tỏ. Sự sống chỉ đến bởi Lời của Đức Chúa Trời được bày tỏ. Chừng
nào điều đó thì đúng như ở trong Sách, như thế nầy, thì nó vẫn
có thể bị nghi vấn. Nhưng khi nó được bày tỏ, thì các bạn nhìn
thấy thành phẩm của những gì Lời đã phán ra, được tỏ tường,
thì đó là Sự Sáng ở trên—trên Lời. Hiểu không? Đó là điều mà
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mang đến…Lời nói như vậy, và, rồi, khi nó ứng nghiệm, đó là Sự
Sống trong Sự Sáng, và Sự Sáng mang Sự Sống. Sự Sáng mang
Sự Sống.

75 Trồng lúa mì ra ở đây, nó sẽ…và đặt nó ở dưới tầng hầm,
phủ kín lên nó, và nó sẽ—nó sẽ không thể sanh ra điều gì, bởi
vì không thể được. Không có sự sáng ở đó. Nhưng ngay khi ánh
sáng ập vào, thì nó sẽ sanh ra sự sống nếu đó là một hạt giống
đã có mầm.

Cũng một thể ấy ở trong Lời. Thấy đó, Lời là Đức Chúa Trời,
và khi Sự Sống đập vào Nó, nó mang Lời…Sự Sáng đập vào Lời,
thì nó mang Lời đến với sự sống trở lại. Mọi thời đại đều luôn
xảy ra điều đó. Ồ, thật chúng ta rất cảm ơn những điều tuyệt vời
nầy, cách mà Lời được chứng thực là Sự Sáng của Lời được phán
ra. Hiểu không?

Đức Chúa Trời phán, “Hãy có sự sáng.”

76 Bây giờ, điều gì xảy ra nếuNgài phán điều đómà không có sự
sáng nào đến? Thế thì chúng ta cũng không biết liệu điều đó có
đúng hay không. Chúng ta không biết liệu Ngài có đúng không.
Chúng ta không biết Ngài có phải là Đức Chúa Trời hay không,
bởi vì Ngài phán, “Hãy có sự sáng,” và chẳng có.Hiểu không?

Vậy thì khi Đức Chúa Trời phán và chúng ta nhìn thấy nó có
như vậy, thì đó là Sự Sáng chiếu ra, Lẽ thật của Lời. Hiểu không?
Đó là Sự Sáng và Sự Sống.

77 Tất cả sự sống tự nhiên đều đến bởi Lời phán ra của Ngài. Và
mặt trời là Lời phán ra của Ngài. Ngài phán Ngài tạo dựng nên
một vì sáng lớn trên trời, cho ban ngày, và vì ít sáng hơn cho ban
đêm. Hiểu không? Mọi sự sống trong thiên nhiên phải đến bởi
Lời củaĐứcChúaTrời được phán ra.Một bônghoa không thể lớn
lên được nếu không có ánh sáng của Lời Đức Chúa Trời soi sáng
trên nó, vì mặt trời là, s-u-n, là Lời được phán ra của Đức Chúa
Trời, khi Ngài phán, “Hãy có sự sáng.” Hiểu không? Đó là sự sống
được phán ra của Đức Chúa Trời. Và cho dù có bao nhiêu người
cố nói—nói thế nầy, thế nọ, hay thế kia, thì nó vẫn giữ nguyên
như vậy. Bạn phải có mặt trời đó, vậy sự sống, tự nhiên, chỉ có
thể đến bởi Lời được phán của Đức Chúa Trời.
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78 Và Sự sống thuộc linh, Sự sống Đời đời, chỉ có thể đến bởi Lời
Sự Sống được phán ra của Đức Chúa Trời. Sự Sống ở đây là C-o-
n lúc này. Trong Ngài có Sự Sáng, và trong Ngài không có sự tối
tăm; Ngài là Sự Sáng được phán ra của Đức Chúa Trời. Phải vậy
không? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Lời được phán của Đức
Chúa Trời, vì, “Ban đầu có Lời, Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Lời
làĐứcChúaTrời.” VàNó làĐứcChúaTrời đời đời. Hiểu không?

Và lấy Sự Sáng của Đức Chúa Trời đập vào Lời, để làm cho
Lời sống. Đây là những gì Ngài đã phán [Anh Branham vỗ nhẹ
quyển Kinh Thánh của mình—Bt.], vậy thì hãy để cho Sự Sáng
chiếu sáng! A-men! Để cho Sự Sáng soi sáng, và Sự Sáng sẽ mang
mọi Lời đến với vị trí đúng của Nó, trong mùa của nó. A-men! Ồ!
Các bạn thấy không, khi nó đến thì!

79 Thỉnh thoảng hạt thóc giống đó nằm dưới đất, im lìm, suốt
cả mùa—mùa đông, giống như hạt giống, mùa đông lúa mì được
gieo vào trong đất. Nhưng khimặt trời chiếu sáng, ồ, nó trởmình
sống dậy. Hiểu không? Nó không thể sống được nếu không có
mặt trời.

Và Đức Chúa Trời đã hứa cho mọi thời đại và mọi ngày. Và
khi Sự Sáng đến và chiếu sáng trên mọi sự đó, thì nó sẽ sản sinh
ra thật chính xác những gì Lời đã phán, bởi vì Ngài là Sự Sáng
và Sự Sống.

80 Lời của Đức Chúa Trời chỉ đến bởi Kinh Thánh. Kinh Thánh
củaĐức Chúa Trời là hình—hình thức được in của ConĐức Chúa
Trời, bởi vì Kinh Thánh chép rằng Nó là sự mặc khải của Chúa
Jêsus Christ. Đó là Đức Chúa Trời bày tỏ chính Ngài qua Đấng
Christ, và Đấng Christ là Lời. Và nó lấy Sự Sáng của Đức Chúa
Trời chiếu sáng trên Lời đó, để chứng thực Nó, để chứng minh
rằng Đức Chúa Trời vẫn còn phán Sự sống, Sự sống Đời đời. Ngài
phán ánh sáng tự nhiên, mang đến sự sống. Sự sống chỉ đến bởi
Sự Sáng, Lời được bày tỏ, hay trở nên xác thịt. Khi tất cả những
lời hứa trở nên, ở trong Kinh Thánh, được tỏ bày, là khi Chúa
Jêsus Christ, là Lời, đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta. Đức Chúa
Trời luôn luôn làm việc qua con người. Con người là đối tượng
của Đức Chúa Trời.
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81 Bây giờ, nếu ở đây trở nên ấmmột chút cho các bạn, các bạn
có thể kéo các cửa sổ xuống, hay bất cứ điều gìmà các bạnmuốn,
tắt cái lò sưởi. Có thể người bảo vệ ngắt điện cái lò sưởi một lúc.
Tôi thấy ấm nhiều. Và đứng đây cũng cảm thấy ấm, vậy—vậy
hãy nhớ điều đó. Tôi vui mừng khi trời ấm áp thay vì lạnh, vì
tôi—tôi thích ấm áp. Tôi…Sự ấm áp luôn mang đến ánh sáng, sự
sống, bắt lửa.

82 Để ý lúc này, “trở nên xác thịt.” Khi Lời trở nên xác thịt, Lời
được tỏ bày. Giống như, đem Lời và đặt Nó vào trong vị trí thích
hợp và loại đất tốt, Nó sẽ sanh ra. Hạt—hạt giống sẽ sanh ra
loại của nó. Và Lời, được đem vào đúng tấm lòng, thì nó sẽ tỏ
bày chính Nó. Nó sẽ mang đến sự sáng. Nó sẽ tuôn ra trên nó.
Thật vậy.

83 Không có gì thuộc về tự nhiên, không có gì thuộc về tự nhiên
hay thuộc về tâm linh, có thể sống được mà không có Sự Sáng
của Đức Chúa Trời. Sự Sống chỉ có thể đến bởi Sự Sáng. Chẳng
có cái gì thuộc về tự nhiên hay tâm linh mà có thể sống được mà
không nhờ có Sự Sáng của Đức Chúa Trời. Hãy suy nghĩ về điều
đó. Được rồi. Nhưng khi Ngài ban cho chúng ta Sự Sáng, đấy, và
làm tất cả những điều nầy, và rồi chúng ta khước từ Nó; vậy thì
đó là một phần đáng buồn, là khi Sự Sáng bị từ chối khi nó được
ban xuống cho chúng ta.

84 Bây giờ các bạn có thể tưởng tượng người nào đó ngày nay
nói, “Tôi thật từ chối nói có một thứ như mặt trời. Tôi không tin
có một mặt trời”? Và anh ta chạy xuống dưới tầng hầm, và—và
đóng chặt hết các cửa, và ngồi trong bóng tối, và nói, “Không có
chuyện như mặt trời vậy. Không có chuyện ánh sáng như vậy.”
Các bạn biết, ngay lập tức, có điều gì đó không ổn về mặt tâm
thần với người đó. Hiểu không? Có gì đó không ổn, khi anh ta
chạy vào trong tầng hầm tối tăm và từ chối không nhận lấy ích
lợi của sự sáng ban cho của Đức Chúa Trời. Có gì đó không ổn
với anh ta. Anh ta không muốn những tia nắng ấm áp của nó.
Anh ta không muốn chất liệu ban cho khoẻ mạnh của nó. Anh
ta không muốn có ánh sáng của nó, để bước đi trong sự sáng đó.
Anh ta thích ngồi ở trong bóng tối hơn. Điều đó cho thấy, về mặt
tâm thần, có điều gì đó không ổn, tất nhiên, với người đó.
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85 Và tôi nói điều nầy với tất cả tình yêu và tôn trọng anh em.
Cũng vậy có điều gì sai trật về tâm linh vớimột ngườimà sẽ chạy
trở lại trong những giáo phái của tín điều và từ chối nhìn nhận
Ánh sáng Thánh Kinh khi nó soi sáng trước mặt anh ta. Có điều
gì đó không ổn đối với người đó. Đấy, quay trở lại trong những
tín điều và hình thức, đóng chặt cửa lại và nói rằng, “Không có
chuyện như Thế. Thời kỳ của phép lạ qua rồi. Chẳng có chuyện
như là sự chữa lành Thiêng liêng bằng phép lạ, không có những
chuyện này. Điều đó dành cho sứ đồ.” Người đó bị điên thuộc
linh. Hiểu không? Có điều gì đó không ổn với anh ta. Anh—anh—
anh ta kéo bức màn xuống và chối bỏ Thánh Linhmà có thể đến
với mình. Nếu anh ta có thể…

“Ví bằng các ngươi cứ ở trong Ta, và những Lời Ta ở trong
các ngươi, thế thì, Sự Sáng chiếu soi trên Lời này, hãy cầu xin
mọi điềumìnhmuốn.” Hiểu không?Hiểu không?
86 Có điều gì đó không ổn, khiến anh ta từ chối những nguồn
Đức Chúa Trời ban cho mà Chúa đã ban cho chúng ta để chúng
ta nhờ đó mà sống, là Lời Ngài. “Người công bình sẽ sống bởi
đức tin.”

“Và người ta sống không phải nhờ bánh mà thôi, nhưng bởi
mọi Lời,” không phải một phần của Lời, “mọi Lời phát ra từ
miệng của Đức Chúa Trời.” Và khi con người cứ muốn khước
từ Điều đó, thì chắc hẳn người ấy có vấn đề; có điều gì đó không
ổn đối với kinh nghiệm của anh ta, để người đó tuyên bố yêu
Chúa và rồi lại từ chối Chúa. Có gì đó đi sai trật đối với người
ấy. Chúng ta biết điều đó, không có cái bóng của sự nghi ngờ.
Anh ta đã từ chối Nó, chạy vào chỗ này, và nói, “Bây giờ tôi chỉ…
tôi không muốn biết gì về Nó. Đừng nói với tôi về những Điều
nầy nữa. Tôi, tôi không tin gì cả về Nó. Anh, cho dù anh có nói gì
đi nữa!”
87 Một người đã nói, cách đây không lâu. Tôi đã kể với các bạn.
Anh ta nói, “Tôi không quan tâm nếu anh mang đến năm mươi
người mắc bệnh ung thư, và nămmươi vị bác sĩ để xác minh về
họ, tôi vẫn không tin. Tôi không quan tâm nếu anh có thể làm
người chết sống dậy, ngay trước mặt tôi, tôi sẽ không tin điều
đó.” Thấy đấy, có cái gì đó sai trật đối với người ấy. Ở—ở—ở đó



22 LỜI ĐƯỢC GIẢNG

đấy. Và—và, tuy nhiên, người nầy là một mục sư, đấy, đấy, được
cho là một mục sư.

Nhưng chỉ vì tổ chức đó không tin vào—vào quyền năng của
Đức Chúa Trời, không tin rằng (Lời) Nó có nghĩa là những gì
Nó đã nói, người nầy chạy vào trong tầng hầm nầy, tầng hầm
ẩm thấp tăm tối, dơ bẩn, ô uế của tổ chức, và từ chối những tia
sáng ấm áp và ban cho Sự sống của Đức Thánh Linh, Chúa Jêsus
Christ, mà hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không bao
giờ thay đổi. Thế thì có điều gì đó không ổn đối với người đó.
Hiểu không?

Anh ta thích ở trong cái tầng hầm ô nhơ, tăm tối, vân vân,
hơn là sống trong Ánh Sáng của Đức Chúa Trời và của Kinh
Thánh đã chép, rằng, “Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay,
và cho đến đời đời không bao giờ thay đổi. Kẻ nào tin Ta cũng sẽ
làm việc Ta làm. Thậm chí làm lớn hơn điều này nữa, vì Ta đi
về cùng Cha Ta.” Có gì đó không ổn với người kia. Không có một
vấn đề, chút nào, chắc hẳn có gì đó sai trật.

88 Và với các bạn mà đang nghe điều nầy, ở khắp thế giới, dù
bạn ở nơi đâu. Có điều gì đó không ổn trong kinh nghiệm của
bạn, khi bạn nói rằng bạn yêu Đức Chúa Trời mà lại chối bỏ Lời
Ngài. Có điều gì đó. Bạn từ chối chính…Không lạ gì những điều
không thể, hội thánh hiện ở trong tình trạng của nó, và các sự
việc không thể được thực hiện như Đức Chúa Trời đã hứa, là bởi
vì các bạn thậm chí không muốn nhận lãnh Lời hay là bước đi
trong Sự Sáng. Kinh Thánh chép, “Chúng ta hãy bước đi trong
Sự Sáng, như Ngài ở trong Sự Sáng, thì Huyết của Chúa Jêsus
Christ, Con Đức Chúa Trời, làm sạch mọi tội chúng ta.” Tội lỗi là
“sự không tin.”

89 Thế thì nếu chúng ta bước đi trong Sự Sáng của Đức Chúa
Trời ban cho thời đại này, thì Ngài lấy Lời đó mà đã ban cho thời
đại và chứng thực Nó.

Giống như Ngài đã làm trong Sáng thế ký 1:3, phán rằng,
“Hãy có sự sáng,” thì sự sáng liền đến. Lời Ngài vừa phán ra, và
sự sáng theo sau Nó, và xua đi làn sương mù. Và sự tối tăm lùi
vàomột góc, và ánh sáng chiếu rọi trên phía bên kia.
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90 Đó là cách Đức Chúa Trời thực hiện ngày hôm nay. Ngài ban
đến Lời Ngài dành cho thời đại nầy, và Đức Thánh Linh đến và
làm cho Lời sống động. Và sự tối tăm đi vào những tín điều và hệ
phái của họ, nhưng Sự Sáng chiếu sáng bởi vì đó là Lời của Đức
Chúa Trời được chứng thực rằng Lời Ngài là thật. Vậy thì, chẳng
có gì là tưởng tượng về điều đó cả, đó hoàn toàn chính xác là
thuộc về Kinh Thánh. Đúng vậy.
91 Vậy thì, chúng ta thấy rằng những nhà—nhà thông thái,
người khôn ngoan của thời Cựu Ước, luôn đi theo thực chất được
Đức Chúa Trời ban cho. Họ đi theo Lời Đức Chúa Trời, đến với
Sự Sáng, bởi vì đó là Lời mang đến Sự Sống. Bây giờ các bạn hỏi,
“Họ đã đi theo như thế nào?” Ồ, họ là, hầu như, những người đạo
sĩ, chúng ta hiểu.
92 Và rồi chúng ta thấy Ba-la-am, tiên tri đó, trở lại trong Dân
số ký 24:17, chính Ba-la-am cũng là một đạo sĩ. Ông là một tiên
tri, thật vậy, và ông nói tiên tri ở đây và nói một ngôi Sao sẽ mọc
lên từ Gia-cốp.

Và khi những người thông thái nầy thấy rằng Lời của Đức
Chúa Trời phán có một ngôi Sao sẽ mọc lên từ Gia-cốp, họ đi
theo dấu hiệu Đức Chúa Trời ban cho đó tìm đến nguồn của Sự
sáng Đời đời.

Những người thông thái ngày nay cũng vậy, là những người
không bị mù bởi những tín điều, sẽ đi theo Lời được phán, được
ban cho của Đức Chúa Trời cho đến khi họ nhìn thấy sự trọn vẹn
củaQuyềnphép củaĐứcChúaTrời nởhoa trong thời đại nầy.Họ,
họ nhìn thấy điều đó, và họ biết rằng nó ở đây trong Kinh Thánh.
Đức Chúa Trời đã hứa điều đó dành cho thời đại nầy.
93 Cho dù có bao nhiêu đài thiên văn, bao nhiêu điều khác đi
nữa, đã nói với nhà thông thái, “Tại sao, anh đãng trí rồi!” Họ đã
đi lại trong hai năm. Họ đi qua nhiều nước, và người ta nói, “Các
ông đang đi đâu?”
94 “Ồ, chúng tôi đã thấy Ngôi Sao Ngài bên Đông phương, và
chúng tôi đến để thờ phượng Ngài.”

Và khi họ đi vào thành Giê-ru-sa-lem, tổng hành dinh giáo
phái, họ không có được câu trả lời. Họ đi lên đi xuống các đường
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phố, kêu lên, “Ngài ở đâu, Vua dân Giu-đa mới sinh tại đâu?”
Người ta không biết gì về điều đó.

Vì vậy, họ kêu cầu Lời, để tìm thấy. Họ đã đi theo, biết Ngôi
Sao đó sẽ dẫn họ đến với Ánh sáng Đời đời. “Xin đưa dẫn chúng
tôi đến Ánh Sáng tuyệt vời của Ngài.” Và Lời là điều hướng dẫn
các bạn đến với Sự Sáng, và Sự Sáng là điều mà khiến cho Lời
được chứng thực. Để ý, họ là những nhà thông thái.
95 Và những nhà thông thái ngày hôm nay, không khôn-…“Sự
khôn ngoan của đời nầy là sự ngu dại trước mặt Đức Chúa Trời.”
Tất cả những nhà khoa học của quý vị, và quý vị là những người
mà luôn dựa vào những học vị cao, hay điều gì khác, nói với các
bạn cách hạt nguyên tử chia tách như thế nào; nó không thể đem
đến cho các bạn Sự sống. Chẳng có cái gì có thể cho bạn Sự sống
ngoài Lời được phán ra của Đức Chúa Trời. Nơi duy nhất mà Sự
sống có thể đến, là qua Lời được phán ra củaNgài.
96 Và điều đó tốt thôi, để biết làm thế nào tách ra một nguyên
tử. Tôi ước ao họ không bao giờ tìm ra điều đó. Nhưng nếu họ…
Họ phải làm điều đó, bởi vì thế giới ngày hôm nay đang trong
tình trạng ngàn cân treo sợi tóc…Nó phải xảy ra, nổ những cái
lỗ hổng lớn trong trái đất, để dung nham đang tạo ra và làm trẻ
lại thế giới này, để làmmới lại thế giới nầy; nơi mà những người
công bình sẽ bước đi trên bụi tro của kẻ ác, nơi mà kẻ tội lỗi sẽ
được lãng quên. Mọi vật có một cách tự đổi mới. Và con người,
được ban cho để sống trên trái đất này, bởi sự khôn ngoan riêng
của họ, nhận lấy cây tri thức thay vì Cây Sự Sống, kẻ đó sẽ hủy
diệt trái đất mà Đức Chúa Trời ban cho họ để sống. Nhưng người
nào vẫn còn ở trên Cây Sự Sống, sẽ đến với một trời mới và đất
mới, nơi đó không có sự đau ốm hay sự chết. Sự Sáng! Sự Sáng,
Chúa ôi, xin ban cho chúng con Sự Sáng.
97 Chính là các Thiên sứ của Đức Chúa Trời đã tỏ cho thấy ánh
sáng trên đồi, để dẫn đường các mục đồng tìm đến với Ánh Sáng
Đời đời. Đấy, điều đó chỉ đến bởi Sự Sáng. Sự Sống chỉ có thể đến
bởi Sự Sáng. Các người chăn chiên, muốn biết. Các bạn biết đấy,
khi có một vua mới ra đời, họ hát mừng, và mang những đồ quý
giá đến, khi vua được sanh ra. Vậy thì, Ngài được sinh ra một
cách rất âm thầm lặng lẽ, và được sanh ra trong chuồng súc vật,
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trongmột—một cái máng để cho gia súc và ngựa ăn, nhưng Ngài
là Vua. Và các—các Thiên sứ giáng xuống hát những bài thánh
ca cùng với những kẻ chăn chiên, trong Ánh sáng.

Các Thiên sứ, chính họ, là những ánh sáng mà tỏ cho thấy
với Lời của Đức Chúa Trời. Họ có Lời Đức Chúa Trời, phán với
họ, “Hôm nay, tại thành Đa-vít, ở Bết-lê-hem, đã sanh cho các
ngươi một Đấng Cứu Thế là Christ.” Các Thiên sứ có Lời, và Lời
đến bởi Sự Sáng, dẫn đường. Và họ đã lần theo Lời của các Thiên
sứ, đến với Sự Sáng Đời đời. Họ thấy Con Trẻ ở đó, được bọc bằng
khăn, như lời các Thiên sứ đã nói. Vì, các bạn thấy, Sự Sống chỉ
đến bởi Sự Sáng.

98 Để ý, Ngài là Lời làm nên Sự Sáng, hay là trở nên Ánh Sáng.
Lời trong thời đại đó, Ngài là Ánh Sáng Lời của thời đại đó, bởi vì
các tiên tri thời xưa đã nói về Ngài, và ở đây Ngài đến và chứng
thực Ngài là Ánh Sáng của Lời được phán ra của Đức Chúa Trời.
Hiểu không?Hết thảy lời các tiên tri đã—đãnói, đều đã được ứng
nghiệm trongNgài, đấy, các tiên tri trở lại đây với Lời.

GiốngnhưĐứcChúaTrời từ lúc banđầu, khiNgài phán, “Hãy
có sự sáng,” và sự sáng đến.

Vậy thì đấng tiên tri nói, “Một nữ đồng trinh sẽ chịu thai,
sanh ra một Trai. Người ta sẽ gọi Danh Ngài là Em-ma-nu-ên, vì
Nó sẽ là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.” Vậy thì, họ đã nói điều
đó, Lời đã đến; nhưng Ngài là Sự Sáng. Ngài là gì? Sự làm trọn.
Halêlugia! Ngài là sự ứng nghiệm của Lời đó. Ngài là sự bày tỏ
của Lời đó.

99 Ngày nay cũng vậy, Lời của Đức Chúa Trời đã được ứng
nghiệm ở thời đại! Đó là Sự Sáng. Đó là Đức Chúa Trời đang bày
tỏ chính Ngài. Ngài là Sự Sáng của thế gian.

100 Và khi các tiên tri, được cảm động bởi Đức Thánh Linh, đã
nói, “Vì có một Con Trẻ được sanh ra, cho chúng ta một—một
Con được ban cho chúng ta, hay là một Con Trẻ được ban cho;
và Danh Ngài sẽ được xưng là ‘Đấng Mưu Luận, Chúa Bình An,
Đức Chúa Trời Quyền Năng, Cha Đời Đời,’” thế đấy. Ngài là gì?
Sự Sáng mà làm ứng nghiệm Lời đó, a-men, Sự Sáng làm ứng
nghiệm Lời đó.
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101 Trong Ma-thi-ơ, trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương 28, chúng
ta thấy. Khi Chúa Jêsus sống lại từ kẻ chết, Ngài cũng là Sự Sáng
của Lời được nói của Đa-vít, “Ta sẽ chẳng để linh hồn Người nơi
âm phủ; Ta cũng không để cho Đấng Thánh Ta thấy sự hư nát.”
Sự chết thì ở trong tối tăm. Nhưng Ngài phá vỡ mở ra cái ấn của
sự chết, và bước vào trong nó, rồi trở ra lại. Ngài là Sự Sáng, Lời
được chứng thực, rằng người chết có thể sống lại sau khi họ đã
chết. Ngài là như vậy.

102 Vào Ngày lễ Ngũ tuần, đó là Sự Sáng đã chiếu ra khi Đức
Thánh Linh đến.

Ê-sai đã nói, trong Ê-sai chương 28, Ê-sai nói rằng, với, “Giềng
mối phải thêm giềng mối; hàng phải thêm hàng; một chút chỗ
nầy, và một chút chỗ kia.” “Điều chi tốt thì giữ lấy.” “Vậy nên Ta
sẽ dùng môi lạ lưỡi khác mà phán cùng dân nầy. Và đây là nơi
yên nghỉ, đây là ngày Sa-bát mà Ta sẽ ban cho…Và hết thảy điều
này họ sẽ chẳng chịu nghe; bỏ đi, lắc đầu.”

Và khi vào Ngày lễ Ngũ tuần, khi Đức Thánh Linh giáng trên
những người đó, và họ hành động giống như những người đàn
ông đàn bà say rượu, đi loạng choạng dưới tác động của Thánh
Linh. Và người ta bước ra và lắc đầu, và nói, “Những người nầy
say, say rượu mới đó,” và vân vân. Nó hoàn toàn là Sự Sáng, Lời
được nói tiên tri, đã được bày tỏ.

103 Mỗi thời đại cũng vậy, Lời trở nên xác thịt, đến với Sự sống, là
Ánh sáng của thời kỳ đó, ở đó Lời được bày tỏ. Giống như trong
Sáng thế ký chương 1, khi Đức Chúa Trời phán, “Hãy có sự sáng,”
thì có sự sáng. Khi Đức Chúa Trời phán sẽ có một Con; thì có
một Con.

104 Khi Đức Chúa Trời phán, trong Giô-ên 2:28, “Trong những
ngày sau rốt, Ta sẽ đổ Thần Ta trên mọi loài xác thịt; con trai và
con gái các ngươi sẽ nói tiên tri; Ta sẽ đổ Thần Ta trên những đầy
tớ trai và tớ gái Ta; những kẻ trai trẻ các ngươi sẽ thấy sự hiện
thấy; người già cả các ngươi sẽ thấy chiêm bao.” Và tất cả những
điều nàymà Ngài đã hứa, khi Nó, Thánh Linh giáng xuống, là Sự
Sáng đến trên Lời đó. Khi Lời trở nên xác thịt, thì Lời đó trở nên
Sự Sáng.
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Ngài là Sự Sáng. Ngài là Sự Sángmà chúng ta sẽ đi theo. Ngài
là Sự Sáng duy nhất. Các Thiên sứ tìm thấy Ánh sáng đó, và đi
theo Nómà đến với Ngài.
105 Vậy thì, trong mọi thời đại, Đức Chúa Trời đều sắp đặt rất
nhiều về Lời Ngài cho mỗi thời đại. Đức Chúa Trời luôn đưa đến
cho một người nào đấy để Lời đó đi vào con người ấy và bày tỏ
ra Ánh Sáng của Nó. Mà, mỗi thời đại, điều đó được lặp lại giống
y như vậy, luôn luôn như vậy.
106 Ngài là sự đầy đủmọi sự, như tôi đã nói, về tất cả quyền năng
Thiêng liêng, thánh khiết của các tiên tri. Họ là các thần nhỏ. Khi
Lời của Chúa đến vớimột người, Chúa Jêsus, chínhNgài, đã phán
rằng người đó làmột thần. Anh embiết điều đó. Ngài phán, “Nếu
luật pháp của các ngươi nói, và các tổ phụ của các ngươi trở lại,
gọi họ, là những người mà Lời Đức Chúa Trời đã đến, gọi họ là
‘các thần,’ thì sao các ngươi lên án Ta, nói, khi Ta nói, ‘Ta là Con
Đức Chúa Trời’?” Hiểu không?

Khi, Chính Đức Chúa Trời, Đấng đã phán Lời qua các tiên tri,
thì Ngài là sự bày tỏ của Lời được phán ra đó. Và nếu tiên tri đó
đã được gọi là thần, bởi vì người là sự bày tỏ về Lời của một tiên
tri khác, làm sao các bạn có thể lên án Ngài khi Ngài làm điều
giống như vậy? Ngài là Con Đức Chúa Trời, như Ngài sẽ được gọi
là Con của Đức Chúa Trời.
107 Ngài là Đấng Mê-si được hứa suốt trong khoảng thời gian
dài mà thế gian đã chờ đợi. Ngài là lời hứa của Đấng Mê-si
được bày tỏ.
108 Hãy nhìn xem Ngài khi Ngài đứng đó. Ngài phán, “Nếu Ta
không làm những việc của Cha Ta, thì các ngươi lên án Ta.” Hiểu
không? “Nhưng nếu các ngươi không tin Ta, thì hãy tin các công
việc Ta làm. Chúng làm chứng Ta là Ai. Chúng bảo cho các ngươi
biết Ta là Ai.”

Các bạn thấy, thời đại tối tăm, mù lòa mà họ sống trong, họ
không nhìn thấy Nó. Họ không thể hiểu được. “Làm sao Ngài
có thể là Thế? Làm sao Ngài có thể là Con của Đức Chúa Trời,
khi Ngài được sinh ra ở ngay tại Bết-lê-hem?” Nếu như họ chỉ
biết, Lời đã phán Nó sẽ đến bằng cách ấy. “Tại sao, cha Ngài, là
Giô-sép, là một thợ mộc. Mẹ người, sao, thật ra trong vòng anh
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em chúng ta tin rằng Ngài được sinh ra một cách bất hợp pháp.”
Thấy không?NhưngLời củaĐức ChúaTrời đã phánđiều đó.
109 Ngài phán, “Hãy dò xem những lời Kinh Thánh, vì trong
Chúng các ngươi tưởng bởi đó các ngươi có được Sự sống Đời
đời, và Chúng chính là những Lời làm chứng Ta là Ai vậy. Chúng
là những Lời làm chứng về Ta, những lời Kinh Thánh nầy.” Thế
thì Ngài là gì? Sự Sáng của Đức Chúa Trời. Không ngạc nhiên khi
Ngài phán, “Ta là Sự Sáng của thế gian.”
110 Ngài không chỉ phán, “Ta là Sự Sáng,” nhưng Ngài còn phán,
“Các ngươi là Ánh sáng.” Nếu như Lời Ngài ở trong các bạn, làm
chứng về chính Nó, thì các bạn là Ánh sáng của thế gian. Để ý,
chúng ta thấy rằng, Ánh sáng của mỗi thời đại được bày tỏ thật
giống nhau.
111 Thế thì tôimuốnhỏi câunày, khi…trước khi thì giờ của chúng
ta sắp hết. Tại sao, tại sao họ…họ gạt bỏ nó? Làm sao họ có thể
làm điều đó, khimà…Chính Kinh Thánh của họ,mà họ đang đọc,
đã bày tỏ rất rõ ràng ra trướcmặt họ. Bây giờ hãy nghiên cứu thật
kỹ giờ nầy.
112 Bây giờ nhớ rằng, tôi đang nói chuyện với nhiều người vào
thời điểm nầy, anh em biết đấy. Không phải chỉ bốn hay năm
trăm người ở đây, nhưng tôi—tôi đang nói chuyện với nhiều
ngàn người.
113 Dừng lại một phút. Bấm dừng cuốn băng ghi âm của bạn lại
và hỏi câu nầy. Tại sao người tin kính, người tốt…Tại sao Giô-sép
đặt câu hỏi? Hiểu không? Tại sao Giô-…? Bởi vì ông không hề tra
xem Kinh Thánh.

Tại sao những thầy tế lễ thắc mắc? Một lý do họ đã không…
họ đã biết điều đó. Ni-cô-đem đã biểu lộ rất rõ điều đó. Ông thưa,
“Thưa Thầy, chúng tôi biết Ngài là giáo sư đến từ Đức Chúa Trời.
Không ai có thể làm được những điều Ngài làm ngoại trừ Đức
Chúa Trời ở cùng người ấy. Chúng tôi nhận biết về điều đó.”
Nhưng điều đó là gì? Những truyền thống của họ đã ngăn giữ
họ không cho họ làm điều đó.
114 Thế thì tại sao họ, họ lại chối bỏ Đấng Mê-si? Là-…Tại sao họ
chối bỏ Sự Sáng ấy? Đây là Lời mà họ biết sẽ ứng nghiệm, nhưng
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khi Lời trở nên xác thịt để cho thấy rằng Lời của Đức Chúa Trời
đã được ứng nghiệm, so sánh điều đó với ngày hôm nay. Hiểu
không? Khi mà ở đó, được chép bằng Lời, rằng điều đó sẽ xảy ra,
thì tại sao những người kia chối bỏ nó; các giáo sư ấy? Bởi vì họ
sống trong ánh hào nhoáng của một sự sáng khác. Chính là điều
đó. Họ đang sống trongmột ánh sáng hào nhoáng.

Đó là điều họ đang làmnhư vậy. Họ sống trong…

Lý do mà họ gạt bỏ điều đó là bởi vì họ đang sống trong ánh
hào nhoáng của một thứ ánh sáng khác. Hiểu không? Vậy thì,
họ sống dựa vào sự hào nhoáng của những gì Môi-se đã nói, họ
tuyên bố. Họ đã sống trong sự hào nhoáng của điều mà (thời đại
khác) đã qua đi.

Và đó chính là lý do tại sao ngày hôm nay mà Sứ điệp này,
rằng, “Chúa Jêsus Christ vẫn không hề thay đổi,” bị gạt bỏ,
vì người ta đang sống trong những ánh sáng hào nhoáng của
những thời đại khác. Cùng một lý do như vậy, họ sẽ bác bỏ Lời.
Bây giờ chúng ta chú ý.

115 VàWebster nói, rằng, “Ánh sáng hào nhoáng là thứ ánh sáng
giả tạo. Ánh sáng hào nhoáng là một ánh sáng giả dối; là bất cứ
thứ gì mà hào nhoáng.”

Giống—giống như ảo ảnh trên con đường. Các bạn đi trên
đường, nhiều bạn lái xe, và nhìn xuống đường phía trước mình.
Khi các bạn thấy mặt trời chiếu xuống trên mặt đường, nó phản
chiếu một ánh sáng, và giống như một ảo ảnh, trông giống như
có nước tràn ra ở trên mặt đường. Nhưng, khi các bạn đi đến đó,
thì chẳng có gì ở đó cả. Đó là một ảo ảnh, giả tạo, sự phản chiếu
của ánh sáng thật.

Đó là những gì ma quỉ đang làm ngày hôm nay, là cho người
ta thấy một ảo ảnh, một Hội đồng Giáo hội, một nhóm các giáo
phái, mà sẽ đưa họ đi đến giả dối. Bởi vì, chính là vì có một sự
chiếu sáng Ánh Sáng thật. Ánh Sáng thật đó không đang chiếu
sáng, thì ảo ảnh không thể ở đó. Ánh Sáng thật chiếu sáng. Và
đó là…Họ vẫn sống trong thứ ánh sáng chớp loè hào nhoáng của
thời đại khác, của điều khác, vì nó đã đụng vào và đi qua.
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Vậy thì, ánh sáng hào nhoáng, ảo ảnh nầy là thứ giả tạo. Đó
làmột ánh sáng chói của ánhmặt trời.
116 Và đó là cáchmà, họ đã làm giống như vậy, một ánh sáng giả
của Ánh Sáng thật.
117 Vậy thì, điều đó chứng tỏ rằng Ngài là Sự Sáng thật. Ngài là
Sự Sáng. Tại sao họ biết Ngài là Sự Sáng? Làm sao các bạn có thể
biết Ngài là Sự Sáng? Bởi vì Lời mà đã được hứa được bày tỏ qua
Ngài, vì vậy Ngài là Sự Sáng của Lời đã được phán ra. A-men! Ồ,
điều đó hầu như làm cho tôi, một tín hữu Báp-tít ngũ tuần, phải
la to. Hãy chú ý, hãy nghĩ về điều đó!
118 Ánh chớp hào nhoáng, đấy, sống trong ánh sáng hào nhoáng
đó! Nhưng khi Lời chân thật đang sống, đó là Ánh sáng, là những
gì mà Đức Chúa Trời đã phán.

Vậy thì, điều gì xảy ra nếu Đức Chúa Trời đã phán, từ buổi
ban đầu, “Hãy có sự sáng,” ừm, ồ, rồi có cái gì khác xuất hiện,
đấy, chỉ là một ảo ảnh? Đấy, nó hẳn sẽ không có, mặc dầu, điều
Đức Chúa Trời đã phán. Không, nó sẽ không có. Điều gì xảy ra
nếu Đức Chúa Trời phán, “Hãy có sự sáng,” và sương mù đến?
Thấy đó, nó sẽ không phải là sự sáng. Nhưng, lý do sự sáng đến,
chính là Lời Ngài được bày tỏ.

Và ngày nay, khi Chúa đã phán những điều như vậy sẽ xảy
ra vào lúc này, và các bạn thấy nó đang làm điều đó, (nó là gì?)
nó là Sự sáng trên Lời của Đức Chúa Trời. Đó là Lời làm nên là
Sự sáng, bày tỏ Chính Nó.
119 Bây giờ, họ nói, “Ngài nói chúng tôi là ai? Tại sao,” anh ta nói,
“Ngài cố gắng…Chúng tôi biết rằng Ngài bị điên. Tại sao, Ngài là
người Sa-ma-ri; Ngài không có tâm trí tỉnh táo của Ngài. Ồ, Ngài
sẽ cố…Ai có thể bảo…Chúng tôi biết Ngài sinh ra trong tội lỗi.
Chúng tôi không biết Ngài đến từ đâu. Chúng tôi không có báo
cáo về chứng thực của Ngài trong nhóm của chúng tôi. Tại sao,
Ngài bị điên. Ngài bị quỉ ám.” Hiểu không? Nói, “Sao, Ngài bị mất
trí.” Nhưng thực ra Ngài là Sự Sáng chân thật của Đức Chúa Trời,
đang chiếu sáng.

Và ánh sáng hào nhoáng móc ra, móc mắt của họ. “Chúng ta
cóMôi-se như người dẫn đường của chúng ta!”



CÓ MỘT NGƯỜI Ở ĐÂY CÓ THỂ BẬT ĐÈN LÊN 31

120 Ngài phán, “Nếu các ngươi tin Môi-se, thì các ngươi hẳn
biết Ta.”
121 Và nếu các bạn tin Chúa Jêsus và Kinh Thánh, thì các bạn
hẳn biết thời đại nầy mà các bạn đang sống. Họ nói, “Ồ, chúng
tôi là Cơ-đốc nhân. Chúng tôi…” Nếu các bạn là vậy, thì các bạn
sẽ biết công vụ của Đấng Christ dành cho thời đại nầy. Đấy, các
bạn sẽ biết điều đó.
122 Chúa Jêsus phán, “Tất cả các đấng tiên tri đều nói về Ta. Và
nếu các ngươi tin lời các đấng tiên tri ấy, ồ, thì các ngươi hẳn
biết Ta. Các công việc của Ta chứng minh. Bởi vì, những gì họ
nói Ta làm, thì Ta làm điều đó. Và Ai có thể lên án Ta bây giờ về
sự không tin?”
123 Và họ vẫn không nhìn thấy điều đó. Tại sao?Mắt họ đang chú
về, thứ ánh sáng hào nhoáng; đấy, ánh sáng hào nhoáng của điều
gì khácmà chúng lấy đi những gì Lời chân thật được phán đã có.
Bây giờ hãy suy nghĩ điều đó. Suy gẫm về nó. Họ tuyên bố rằng
họ tin Lời đó. Nhưng các truyền thống của họ đã làm cho họ quay
mặt khỏi Lời chân thật, để đến với thứ ánh sáng hào nhoáng, cho
nên họ không thể nhìn thấy điều thật.

Ngày nay cũng vậy. Mỗi thời đại đều có vậy. Thấy đấy, lời—
Lời thật soi sáng, nhưng chúng đã bị truyền thống hóa, đến
nỗi, họ không thể thấy Lời đó. Họ đang nhìn xem ánh sáng hào
nhoáng, và họ bịmùmắt. Vẻ hào nhoáng sẽ làmmùmắt các bạn.
Có ánh hồ quang điện làm mù mắt về điều đó. Nó sẽ làm bạn bị
mù. Và, nó sẽ, khi…
124 Chúa Jêsus phán, “Các ngươi là kẻ mù, dẫn đường kẻ mù.”
Họ lẽ ra có thể nhìn thấy điều đó, nhìn thấy Ngài là Ai. Nhưng
họ đã không nhìn biết, bởi vì họ đang sống trong vẻ hào nhoáng
giả tạo đó.
125 Vậy thì, ánh sáng hào nhoáng, như tôi đã nói, là ánh sáng giả
tạo, một ảo ảnh, một nhận thức sai lầm về Ánh sáng thật. Một
nhận thức sai; là một cái gì đó mà—mà được cho là giống như
Nó, nhưng thật ra không phải Điều đó.
126 Vậy thì cáchduynhất họ có thểnói sự khácnhau, bởi vì chính
những việc mà Chúa Jêsus đã làm chứng minh Ngài là Ai, rằng
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Ngài là Sự Sáng. Họ nghĩ họ đã ở trong Sự Sáng. Nhưng bây giờ
nếu các bạn dừng lại một phút và xem xét ai đang ở trong Sự
Sáng, vào lúc đó.
127 Bây giờ, ngày nay! Nếu lỗi lầm nghiêm trọng như vậy do
những thành viên giáo hội của thời đó, gây nên một điều trầm
trọng đến như vậy, thưa các anh em, các anh em có nghĩ đây là
lúc mà chúng ta phải dừng lại và xem xét Ánh Sáng là gì không?
Chúng ta hãy đừng phạm lỗi lầm nghiêm trọng như vậy. Nhưng
anh em đang làm điều đó. Anh em đã làm điều đó rồi, đấy, mà
không biết, giống như họ đã có lúc ấy. Bây giờ hãy dừng lại một
phút để tìm thấy Lời phán gì cho ngày hômnay.
128 Nếu họ đã dừng lại và suy gẫm, “Ở đây Ngài đang làm cho
ứng nghiệm, đến từng chữ, một cách chính xác những gì Lời
phán Ngài sẽ làm.”

Và Ngài đã thách thức họ, như tôi đang thách thức các anh
em! Hiểu không? Hiểu không? Tôi đang thách thức anh em nhìn
vào Lời, hãy nghiên cứu Kinh Thánh, xem thử đây phải là thì giờ
không. Hiểu không? “Các ngươi dò xem Kinh Thánh, vì tưởng
trong những Lời ấy các ngươi có Sự sống Đời đời, và Ấy là Chúng
làm chứng về Ta vậy.” Ấy là Chúng làm chứng về công việc này
ngày hôm nay. Chính những công việc nầy tự làm chứng rằng
nó đã đang được thực hiện, và Kinh Thánh nói nó sẽ được thực
hiện, vì vậy đó là Ánh Sáng của thời đại nầy. Lời Đức Chúa Trời
phán vậy.
129 Những truyền thống và những điều nầy kia của các bạn là
chính xác những gì Kinh Thánh nói, giống như những người kia
lắc đầu và bỏ đi. “Mửa ra ô uế đầy bàn tiệc,” Kinh Thánh chép.
Và đó là nơi mà họ đã ở. Họ không muốn tin điều đó. Họ lắc đầu
bỏ đi. Và, thưa quí ông, quí ông có nhận thấy không? Và, thưa
các anh em, anh em có nhận ra điều nầy, rằng, khi mà anh em
chối bỏ chính điềumàĐức Chúa Trời đang chứng thực trướcmặt
mình, thì anh em đang làm cái điều giống như họ đã làm trước
kia, đi trở về với sựnônmửa truyền thống củamình không?
130 “Như chó liếm lại đồ nó đã mửa ra.” Nếu nó đã làm cho anh
ta bị đau lần thứnhất, thì nó sẽ làmanh ta bị đau lần thứhai. Nếu
giáo hội Công giáo, được tổ chức và làm nên cái tổ chức đầu tiên,



CÓ MỘT NGƯỜI Ở ĐÂY CÓ THỂ BẬT ĐÈN LÊN 33

đã mang sự đau yếu vào trong hội thánh; thì giáo hội Lutheran,
Giám Lý, và những giáo hội khác còn lại, như Báp-tít, Trưởng
Lão, hay Ngũ Tuần cũng sẽ vậy. “Chó liếm lại đồ nó đã mửa ra,
heo rửa sạch rồi lại lăn lóc trong vũng bùn.” Hiểu không? Chúng
ta hãy suy gẫmđếnđiều nầy trongmột vài phút, ý Chúa.

131 Ánh sáng hào nhoáng, bước đi trong ánh sáng hào nhoáng,
đấy, một ảo ảnh, một sự phản chiếu giả tạo của Ánh Sáng thật.
Ngài đã chứngminh rằng Ngài là Sự Sáng.

Bởi vì, Ngài, nằm trong…trong thiểu số, ồ, chao ôi, hàng triệu
người chống lại Ngài! Có không tới một phần sáu của dân chúng,
một phần chínmươi của dân chúng, trên trái đất, từng được biết
Ngài đã có ở đây. Không, tôi đoán, một—một phần trăm dân Do-
thái, hay hầunhưmột phầnnămmươi của họ, haymột phầnbốn
mươi trong số họ, tôi đoán, có lẽ là ít hơn thế, trong đất nước của
Chính Ngài, từng nhận biết Ngài đã ở đó. Và những người biết
Ngài đã có ở đó, thì coi Ngài như là một người gì đó giả dối, bởi
vì giáo phái của họ đã nói với họNgài là gì. Hiểu không?

Nhưng tuy nhiên Ngài là Sự Sáng thậtmà đã được phán ra từ
Sáng thế ký, ban đầu, và yêu cầu họ tra xem Kinh Thánh và tìm
thấy liệu Ngài có không sống trong thời kỳ đó không; nếu Ngài
không, thì những công việc mà Ngài đã làm, không ứng nghiệm
chính xác những gì Ngài đã hứa trong thời đó. A-men. Ồ!

132 Thật nó là một việc nghiêm trọng, thưa anh em! Chúng ta
đang sống trong thời kỳ hết sức khủng khiếp.

133 Ngài đã chứng minh là đúng. Ngài chính là Sự Sáng thật mà
họ tuyên bố đang thờ phượng. Họ tuyên bố là đang thờ phượng
Sự Sáng đó.

Và ngày nay cũng vậy. Họ tuyên bố họ đang thờ phượng Sự
Sáng đó. Ngũ Tuần tuyên bố điều đó. Họ tuyên bố họ đang thờ
phượng, và họ quá mù đến nỗi không thể nhìn thấy điều đó. Tại
sao vậy? Họ lập nên tổ chức, và, nhưng một thứ ánh sáng hào
nhoáng trênmặt họ. Hiểu không? Truyền thống là cái gì màmột
số người đặt ra với nhau, và nói, “Chúng ta sẽ đi và làm điều nầy
và điều nầy, và chuyện nầy và chuyện kia.” Bây giờ chúng ta sẽ đi
đến chỗ tại sao điều đó phải xảy ra, ý Chúa.
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134 Chú ý, công việc của Ngài là Chính Lời hằng sống. Những gì
Ngài đã làm là Bản thân Lời hằng sống, bày tỏ Ngài là Sự Sáng
mà đã được hứa từ buổi đầu sáng thế. Ngài là Sự Sáng đó. Sự
Sáng của Ngài dựa trên Lời hứa của thời đại làm cho Nó sống
với chính xác những gì đã phán hứa nói Nó sẽ làm, nhưng họ đã
làm Nó lầm lạc trong vòng lẩn quẩn cho đến nỗi họ không thể
nhận thấy Nó được. Hiểu không? Nhưng Ngài là Ánh Sáng của
thời đại đó.

135 Ngài là Sự Sáng mà họ tuyên bố mình đang thờ phượng.
Họ nghĩ rằng họ đang thờ phượng chính Đức Chúa Trời của sự
sáng tạo. Họ đang sống trong và thờ phượng một ánh sáng hào
nhoáng, và Chúa Jêsus phán, “Sự các ngươi thờ lạy Ta là vô ích,
vì chúng nó dạy theo Giáo lý truyền thống của họ,mà chẳng phải
Lời.” Ngài là Lời, và Ngài là Lời được bày tỏ. Họ phải nhận biết
điều đó.

136 Tôi hi vọng rằng điều đó có thể đột phá, được nghe xuyên
khắp nơi, đấy, rằng đó là Lời đã được bày tỏ. “Ồ,” nói, “ồ, chúng ta
có Lời.” Tại sao, Lời, mọi người mang Kinh Thánh, muốn có điều
đó. Nhưng, tiếc thay khi Lời được chứng thực, được bày tỏ!

Tại sao, nói, “Ồ, chúng tôi tin!”

137 Vâng, thưa quí vị, họ tin, hoàn toàn vào đó. Sa-tan cũng tin
như vậy. Những người Pha-ri-si kia, ai có thể kết tội họ, không
tin? Nhưng họ không tin vào Lời dành cho thời đại nầy. Họ đang
tôn thờmột thứ ánh sáng hào nhoáng của điều gì khác.

Ngày hôm nay người ta cũng đang làm giống như vậy. Hiểu
không? Họ vẫn giữ lấy những truyền-…những truyền thống của
Luther, hay—hay truyền thống củaWesley, và những người còn
lại của họ, truyền thống Ngũ Tuần. Nhưng những gì dành cho
thời kỳ nầy thì sao?

Những người Pha-ri-si cứ giữ truyền thống của họ. Nhưng
đằng sau truyền thống ấy là Lời chân thật của Đức Chúa Trời
đến để soi sáng, và, khi Nó đến, Nó đã làmmùmắt họ. Họ không
thể nhìn thấyNó bởi vì họ đang chămnhìn điều gì khác.
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Ngày nay cũng vậy! Xin Chúa để điều đó lắng xuống, cho đến
khi nó thật sự đánh trúng đích những người mà sẽ tin nó. Trễ
hơn những gì các bạn tưởng.
138 Con trai tôi, Billy Paul, cậu ấy thường nói chuyện trong giấc
ngủ, nhưng cậu ấy không thường hay có chiêm bao. Một đêm nọ
giấc chiêm bao đã đánh thức nó dậy. Nói nó mơ thấy nó đang ở
trongmột nhà thờ, và—vàhọ…Tôi chưa từng đi vào chỗ đó.

Nói, khi tôi bước vào, lửa đang bay ra khỏi mắt, và tôi nói,
“Thì giờ là đây. Nó chấm dứt.”

Vàmọi người bắt đầuhét to, “Tôi không thể! Các con của tôi!”
139 Và ngay cả vợ tôi nói rằng, “Em không thể đưa Sarah đến để
cầu xin phước lành tại nơi bàn đó,” và vân vân. Và tôi nói…

Cậu ấy nói, “Con phải đi kiếmLoyce và—và embé.”
140 Tôi nói, “Loyce không thể đến bây giờ được. Em bé còn quá
nhỏ đâu biết gì. Billy, thì giờ là đây. Chúng ta phải đi thôi.” Tôi nói,
“Bây giờ là nửa đêm. Trước khi rạng sáng, Chúa Jêsus sẽ ở đây.
Nếukhông, thì tôi làmột chứngnhân giả dối củaĐấngChrist.”

Và ai đó đã lên tiếng, nói, “Không ai biết được phút hay
giờ nào.”
141 “Tôi không hề nói phút hay giờ. Tôi nói, ‘Lúc nào đó giữa
bây giờ cho đến rạng sáng.’” Và tôi nói, “Chúng ta hãy—chúng
ta hãy đi.”…?…Tôi nói, “Nhưng chúng ta ở ngay lúc nầy. Chúng
ta hãy đi.”

Và chúng tôi ngồi vào xe, và khởi hành, và chúng tôi bắt đầu
đi lên núi. Và khi chúng tôi đi, dường như ánh sáng đang đến
trên bầu trời, nhưng tối mịt cả trái đất. Con trai tôi nói tôi kéo ra
khỏi lề đường, giữa tay tôi che ở trên như thế nầy, ánh lửa vẫn
cứ bay ra từ đôi mắt. Và nó nói tôi nói, “Lạy Chúa, con đã làm
việc nầy theo nhưmạng lệnh Ngài. Con làm điều này chỉ vì Ngài
phán bảo con phải làm theo cách nầy. Con phải làm những việc
nầy theo những gì Ngài đã phán bảo con.”

Và tôi di chuyển đến một ngọn núi đá gra-nit lớn; và một—
một Ánh Sáng, không phải bằng bàn tay, đã đục Tảng Đá ra khỏi
ngọn núi, nặng hàng trăm tấn, và Nó đến đây. Tôi bảo, “Quay đầu
lại đi con; đừng nhìn. Điều đó sẽ qua chỉ trongmột vài phút.” Nói,
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rồimột sự im lặng thánh khiết lớn đến khắp nơi, khi TảngĐá nầy
dời đến chỗ.
142 Có lẽ trễ hơn chúng ta nghĩ. Ở đó, thấy không, thật chính xác
lời Kinh Thánh, các bạn thấy, “Tảng Đá, không phải bằng tay,
được đục ra khỏi núi.”

Và vì vậy một trong những ngày nầy điều đó sẽ xảy ra theo
cách ấy, khi các bạn hét to về một việc gì đó. Tôi nói với họ, “Anh
em đã có thời gian đó. Chúa đã liên tục cảnh báo anh em, hết lần
này đến lần khác. Đúng thế.” Tôi nói, “Thậm chí nếu đó là đứa
con của chính tôi, hay là của ai khác, thì giờ là đây. Tôi chỉ có thể
nói những gì Ngài cho phép tôi nói, và điều đó sẽ xảy ra ở đó,”
và nó đã xảy ra.

Và—và rồi, bất thình lình [Anh Branham vỗ tay với
nhau—Bt.], ở đây Ngài đến, “Tảng Đá bị đục ra khỏi núi, chẳng
phải bởi bàn tay.” Đa-ni-ên đã nhìn thấy điều đó, anh em biết,
trở lại nhiều năm trước. Billy không biết gì về điều đó, nhưng đó
làmột—nó là giấc chiêmbao của cậu ấy từ Chúa.
143 Nào, xem, họ tuyên bố là thờ phượng chính Đức Chúa Trời
mà họ làm đang trò cười. Và ngày nay điều đó đã được lặp lại,
bởi cùng lý do như vậy, họ đang sống trong ánh sáng ảo thay vì
Ánh Sáng thật. Ánh Sáng Lớn đang chiếu sáng. Thật vậy.
144 Hãy xem sự tối tămmà chúng ta đang ở trong ngày hôm nay
là gì! Hãy nhìn xem những gì đang diễn ra ngày hôm nay! Nhìn
xem những vụ ám sát, cưỡng hiếp, tranh chấp! Tại sao vậy, nó
ứng nghiệm. Tôi tin chính là Billy Graham đã nói, trong buổi
nhóm vừa rồi của ông, “Trong vòngmười nămnữa kể từ bây giờ,
mọi công dân của bang California sẽ phải mang theo súng để tự
vệ. Các bạn không thể đưa luật ra mà bắt họ thi hành.” Người
ta đã trở nên điên rồ; bắn nhau, giết người, và cưỡng hiếp, đủ
thứ, đấy. Bước đi một cách hoang dại, đấy, trên đường phố. Thấy
không, đó là một—đó là thời đại mà chúng ta đang sống trong,
một Sô-đôm thời nay. Hiểu không?

Nhưng có một Ánh Sáng đang chiếu sáng! Nếu như họ chỉ
nhìn, nếu họ chỉ thấy, nhìn vào Lời và thấy những gì đã được
định cho thời đại nầy, thì họ hẳn biết điều gì đang cố được
thực hiện.
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145 Bây giờ, họ cho rằngmình đang thờ phượng Ánh Sáng đó, họ
cũng tuyên bố họ đang tôn thờ Ánh Sáng đó, nhưng họ đang tôn
thờ trong ánh hào nhoáng của ánh sáng khác thay vì ánh sáng
thật. Hiểu không? Chỉ có Ngài là Sự Sáng.
146 Những tín điều và truyền thống, trong tình trạng đui mù của
họ, đã làm họ quay bỏ Ánh Sáng thật của Lời đã hứa. Lời mà Đức
Chúa Trời đã chứng thực, bởi Chúa Jêsus, là Sự Sáng của thế gian,
đã đến và làm cho Lời được sống hoàn toàn suốt thời gian của
Ngài, chính xác với thời đại. “Ngài sẽ bị cất đi giữa của bảy mươi
tuần lễ, đúng thế, tức là ba năm rưỡi của chức vụ tiên tri Ngài.
Đấng Mê-si sẽ đến, Hoàng Tử, và sẽ nói tiên tri, và ba ngày rưỡi
về điều này, thì Ngài sẽ bị dứt khỏi sự sống, và làm sự đền tội.” Và
điều đó chính xác. Ngài đã giảng đạo ba năm rưỡi. Và…
147 Và trong chính Thi thiên mà Đa-vít đã nói, “Đức Chúa Trời
Tôi ôi, Đức Chúa Trời Tôi ôi, sao Ngài lìa bỏ Tôi?” Thi thiên 22,
“Tất cả xương tôi, chúng nhìn chòng chọc vào Tôi. Họ lắc đầu.
Họ đi qua Tôi.” Tám trăm năm mươi năm, trước đó, khi Đa-vít
hát bài hát ấy trong Thánh Linh, và nó được xem như là lời tiên
tri, và được ban cho. Họ đã hát chúng trong đền thờ khi Của Lễ
ấy bị treo trên thập tự giá, với đôi tay Ngài, và bị đâm thủng. “Và
chúng đâm thủng tay Tôi và chơn Tôi.” Thấy không? Thấy ở đó
không? Thế thì, tại sao? Họ đang sống trong ánh sáng giả tạo. Họ
không nhìn thấy Ánh Sáng thật.
148 Các bạn có thể tưởng tượng một người nhạy cảm mà làm
điều đó không? Tôi không thể tưởng tượng ra một người hiểu
biết mà lại chạy xuống tầng hầm và ngồi trong bóng tối u ám, và
kéo sập cửa lại, rồi nói rằng, “Tôi từ chối thấy có ánh sáng.” Thật
là sự điên rồ.

Và tâm linh của anh ta đã lẻn đi mất, ở đâu đó rồi, khi một
người thấy rằng Kinh Thánh đã hứa điều này, và thấy nó hiện
đang sống ngay trước anh ta và được bày tỏ, và rồi vẫn tiếp tục
ở lại sống trong những tín điều và các thứ ở ngoài đó mà chối bỏ
Nó. Đó là sự chểnhmảng thuộc linh. Điều đóhoàn toànđúng.
149 Ngài ở đây bây giờ. “Ngài là—Ngài là Sự Sáng của thế gian,
và thế gian đã biết…Ngài đã đến với Dân Ngài; nhưng Dân Ngài
không nhìn biết Ngài. Ngài đã đến trong thế gian, và thế gian
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được tạo dựng nên bởi Ngài, và thế gian không nhìn biết Ngài.”
Hiểu không? “Nhưnghễ ai nhìnbiếtNgài, thìNgài ban choquyền
phép trở nên con cái của Đức Chúa Trời, với những người mà tin
nơi Ngài.”

150 Hãy nhớ, chúng ta không thể sống bằng ánh sáng của ngày
hôm qua. Ánh sáng của ngày hôm qua đã qua rồi. Nó không còn
nữa.Nó, ánh sáng củangàyhômqua, chỉ còn là kỷniệm.Ánhmặt
trời của ngày hôm qua chỉ còn trong kí ức, hay là, nó thuộc về
lịch sử. Chúng ta không thể sống trong ánh sáng của ngày hôm
qua được, không còn nữa. Và giống như vậy, dù cùng một mặt
trời, cũng mặt trời ấy, nhưng mỗi ngày nó mang đến sức mạnh
của nó càng mạnh hơn, để làm chín mùi hạt giống cho mùa gặt.
Hiểu không?

151 Mặt trời đến ngày hôm nay, chiếu sáng mạnh hơn một chút.
Mỗi ngày nó sẽ trở nênmạnh hơnmột chút, mạnh hơnmột chút,
cho đến chừng cuối cùng hạt lúa mì, mà đang nằm ở đó, nó sẽ—
nó sẽ nhận lấy sự sống. Sau một thời gian ngắn, sự—sự sống sẽ
đến, rồi mạnh hơn một chút, mạnh hơn một chút. Tháng Ba,
tháng Tư, tháng Năm, tháng Sáu, tháng Bảy, khi ấy nó ở trong
mùa gặt, các bạn thấy đó. Cùng một mặt trời chiếu sáng ngày
hôm nay, vào—vào tháng Giêng hay tháng Mười Hai, thời điểm
đó có tuyết nhiều và nắng chiếu vào sẽ làm tan ra và chảy xuống
trên hạt giống, mang nước đến cho nó; cũng một mặt trời ấy,
nhưng lúa mì đó không thể sống nổi trong ánh sáng mặt trời đó
vào tháng Sáu. Đấy, nó không thể làm điều đó. Thấy đó, mặt trời
đến chiếu mạnh hơnmột chút mỗi ngày, và hạt lúa mỗi lúc càng
chínmùi hơn để đón nhận ánhmặt trời.

152 Đó là vấn đề của ngày hôm nay. Hạt giống mà được gieo
xuống trong thời cha ông trước kia, trở lại trong—trong thời
Luther vàWesley và những người khác, nó rất còi cọc; nó không
thể đón nhận được Con. Con làm chết nó. Nó không muốn lớn
lên. Hiểu không? Ánh mặt trời cắt nó, giống như, nó tự nhận lấy
từ thân cây, và đi qua đây và biến chính nó thành một vật nhỏ
bé. Nó trở thành cái vỏ trấu, rồi, và chẳng còn Sự sống ở trong
nó. Hạt thóc sẽ đủ độ chín và trở nên mạnh mẽ hơn, như Con
chiếu mỗi ngày mạnh hơn.
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153 Bây giờ chúng ta hãy xemmột phút. Chúng ta sẽ xem các thời
đại hội thánh. Có bảy thời đại hội thánh. Và như các thời đại hội
thánh đó, mỗi thời đại, xem Ngài đã phán với họ như thế nào,
cách mà hạt giống trở nên lớn lên và đến với thời kỳ cuối cùng
nầy ở đây, thời kỳ cuối cùng nầymà chúng ta hiện đang sống đây.
Vậy các hội thánhphải làmgiống nhau, đấy, các hội thánh.
154 Bây giờ hãy xem, Luther đã gieo một hạt giống, và Luther là
một hạt giống và ông ta đã gieo nó. Được rồi. Wesley cũng vậy;
và, cũng vậy, Ngũ Tuần cũng vậy; Báp-tít, Nazarene cũng vậy.
Nhưng, các bạn thấy, lúc này Luther sẽ không đi trở lại và sống
trong ánh sáng của giáo phái đầu tiên, là Công giáo. Không, thưa
quý vị; ông là ánh sáng khác. Đó là Đức Chúa Trời làm cho chín
mùi điều gì đó. Bây giờmột số ít người đi ra khỏi điều ấy, sự phục
hưng Luther đó.
155 Rồi đến sự Phục hưngWesley, và rồi, trong đó, sao, họ không
thể trở lại và làmnhữngngười theo Luther được.Hiểu không?

Và rồi đến những người Ngũ Tuần. Và rồi người Ngũ Tuần tổ
chức và cũng làmđiều giống nhưvậy, nhặt lấy vỏ trấu. Để ý.
156 Nhưng hạt thóc vẫn mọc lên. Giờ đây chúng ta ở trong một
thời đại khác. Tại sao họ không nhận lấy Nó? Tại sao họ không
muốn nhìn thấy hạt giống đó chín mùi? Đây là Lời được hứa cho
thời kỳ nầy. [Anh Branhamvỗ quyểnKinh Thánh củamình—Bt.]
Tại sao họ không nhận thấy Nó? Bởi vì họ đang sống trong ánh
hào nhoáng Luther, ánh hào nhoáng Wesley, ánh hào nhoáng
Báp-tít, ánh hào nhoáng Ngũ Tuần. Họ đang sống trong ánh hào
nhoáng của ánh sáng khác. Đó là lý do tại sao họ không nhận
được Sự Sáng của toàn bộ Lời được chứng thực như Đức Chúa
Trời đã hứa. Bảy Ấn, nơi mà toàn thể những sựmầu nhiệm được
bày tỏ, sẽ trở lại và nói cho biết tại sao những sự mầu nhiệm đó
được thực hiện như thế; và, tuy nhiên, khi điều đó xảy đến, họ
càngbướcđi xa cáchNóhơn trước đây.Họkhông có lời biệnhộ.
157 Đức Chúa Trời đã làm điều đó qua Thánh Linh, qua sự mặc
khải. Ngài—Ngài đã chứng minh nó một cách hoàn hảo, bằng
khoa học và mọi thứ khác, rằng đó là Lẽ thật, rằng đó là Lẽ thật.
Và họ vẫn còn muốn sống trong ánh sáng giả tạo Ngũ Tuần, “Tôi
là người Phúc âm Ngũ Tuần! Tôi là tín đồ Một Ngôi! Tôi là tín đồ
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Hội thánh củaĐứcChúaTrời! Tôi là thế nầy!” Đấy, sống trongmột
ánh sáng hào nhoáng của thời đại cách đây bốnmươi, nămmươi
năm. Sống trong ánh sáng ảo Luther. Sống trong ánh sáng ảo
Wesley, Báp-tít, Trưởng Lão, hay ánh sáng giả tạo của Nazarene,
ánh sáng hào nhoáng của thời đại hội thánh khác mà tiến tới
rồi lập thành tổ chức và làm một việc như nhau, và chối bỏ và
khước từ Ánh Sáng thật khi Nó thật sự soi sáng.

158 Và quý vị đang sống trong ảo ảnh đó. Tôi nói điều đó một
cách tôn kính, đấy, nhưng quý vị thì…không làm tổn thương
quý vị, nhưng chỉ làm thức tỉnh quý vị. Quý vị đang sống trong
ảo tưởng.

Điều gì xảy ra nếu Chúa Jêsus, phán, “Tại sao, các ngươi là kẻ
mù, mà dẫn đường cho kẻ mù”? Họ không thể…Ngài cố bảo họ;
và đừng làm điều đó. Phán, “Hãy để mặc họ. Nếu kẻ mù dẫn đưa
kẻ mù, thì cả hai sẽ cùng té xuống hố.” Đó là thời đại mà tôi nói
đến! Nếu họ vẫn cứ tiếp tục đi loạng choạng, tôi không thể giúp
được. Tôi chỉ làm tất cả những gì tôi có thể. Tôi đã làm một cách
đúng đắn.

Tôi đã thực hiện điều nầy theo nhưmạng lịnh củaNgài, Chúa
ôi. Ngài làm chứng.

Từ năm 1933, xuống nơi sông, khi Ánh sáng các bạn thấy ở
đó, chiếu xuống, Nó đã ở ngay đây trong đền tạm nầy và đã làm
chứng với các bạn, tất cả những năm nầy. Và mọi sự Nó nói đã
xảy ra. Và chúng còn đang tiếp tục. “Hãy để cho kẻ mù dẫn đưa
kẻmù.” Tôi sẽ cứ chờ đợi thì giờ đó; Ngài sẽ đến,một trong những
ngày này.

159 Chú ý, sống trong ánh sáng hào nhoáng của Luther, sống
trong ánh sáng củaWesley, sống trong ánh sáng hào nhoáng của
họ, đó là lý do họ không thể nhìn thấy được Ánh Sáng thật. Nếu
họ dừng lại một vài phút, và lấy Kinh Thánh đọc Lời, họ sẽ thấy
rằng…đây là Ánh Sáng đã được hứa cho thời kỳ nầy.

160 Bây giờ chúng ta tiếp tục tìm hiểu thêm về những điều nầy
trong một phút. Ngài hứa, theo như Ma-la-chi chương 4, những
điều nầy sẽ xảy ra. Ngài đã hứa, tất cả mọi sự thông qua Kinh
Thánh, chúng sẽ xảy ra. Hiểu không?
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161 Để ý dân Y-sơ-ra-ên cũng vậy, hình bóng của chúng ta, trong
cuộc hành trình. Nhìn xem, họ ăn ma-na, là Sự sống, Sự sáng
của họ, đem lại cho họ sức mạnh, Sự sống. Phải như vậy không?
[Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Dân Y-sơ-ra-ên không thể ăn ma-
na mà ngày hôm qua rơi xuống trên họ. Nó đã bị nhiễm độc. Nó
bị thối rữa. Nó không tốt cho họ. Họ sẽ chết, nếu ăn nó. Ma-na
mà nuôi sống họ ngày hôm qua sẽ giết chết họ ngày hôm nay.
Kinh Thánh nói nó có giòi ở trong đó, bị ô nhiễm. Và ma-na, họ
phải nhặt ma-namớimỗi ngày. A-men.

Và điều đó có ý nghĩa gì? Những người mà sống nhờ vàoma-
na của Luther, Wesley, và những người ở trong thời trước, thì
quý vị đang ăn thứ bị ô nhiễm mà đang giết chết quý vị, về
mặt thuộc linh. Nó đang giết quý vị, chết trong truyền thống
của mình.
162 Ma-na của ngày hôm qua, ma-na của Luther, sẽ không tác
dụng cho Giám Lý. Ma-na Giám Lý sẽ không có tác dụng cho Ngũ
Tuần. Ma-na Ngũ Tuần sẽ không có tác dụng cho ngày hôm nay.
Hiểu tôi muốn nói gì không? Mỗi ngày nó đến, từng ngày một,
tươimới, vàNó cũng đếnqua các thời đại hội thánhnhưvậy.

Ma-na của Luther là sứ điệp về sự xưng công bình. Sứ điệp
của Wesley là sự bày tỏ về sự nên thánh. Ngũ Tuần là sự khôi
phục các ân tứ. Nhưng đây là đang giới thiệu Vầng Đá Đỉnh, thời
kỳ cuối cùng, Cây Nàng Dâu,mà trái ngược với tất cả điều đó, tuy
nhiênNó cùngmột Ánh Sáng cho hạt giống tăng trưởng.

Giống như cùng một mặt trời, chiếu sáng ngày hôm nay, sẽ
làm chín hạt lúa mì cho mùa gặt vào tháng Bảy. Hiểu tôi muốn
nói gì không? Nhưng sự sáng ngày hôm nay sẽ không ích gì trở
lại ở đó vào tháng Bảy. Nó mạnh mẽ hơn. Lúa mì phải đạt chất
lượng cao hơn; nó sẵn sàng đón nhận nó. A-men. Chắc chắn là
vậy. Họ không thể nhận lấy nó bây giờ; có thể lúc đó. Mùa không
đúng, lúc ấy; mà là bây giờ.
163 Các bạn không thể đi chống đối qui luật tự nhiên của Đức
Chúa Trời. Ngài có một luật lệ rõ ràng, và, nếu các bạn đi ngược
lại qui luật đó, thì sẽ giết chết cây cối của mình. Các bạn phải
hành động theo đúng những luật lệ mà Đức Chúa Trời đã phán
ra, và luật lệ Ngài là Lời Ngài. Bất cứ luật lệ nào cũng là lời được
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phán ra. Và một lời là một ý tưởng được bày tỏ. Hiểu không? Vậy
thì chúng—chúng ta biết rằng điều đó đúng.

164 Một khải tượng là gì? Lời của Đức Chúa Trời, hay là điều gì
đó được nói trước, hoặc là dự báo trước về một sự kiện. Và khải
tượng mà các tiên tri đã có, và Chúa Jêsus đã có, Phao-lô đã có,
và hết thảy họ, đã nói về thời kỳ nầy, là một dự báo về những
gì sắp sửa xảy ra. Và ở đây chúng ta thấy dự ngôn đó được bày
tỏ, và người ta thậm chí không nhận ra điều đó. Hiểu ý tôi nói gì
không? Bây giờ, ma-na của ngày hômqua…

165 Nhìn ở đây. Các bạn có bao giờ để ý, mặt trời, s-u-n, đã di
chuyển, từĐông sang Tây, nhưnó đãmọc và lặnmỗi ngày không.
Các bạn có để ý điều đó không? Và, để ý, các thời đại hội thánh
cũng như vậy. Điều gì? Mặt trời, s-o-…s-u-n, bắt đầu mọc ở phía
Đông. Vànềnvănminh cũngđồnghànhvới sựdi chuyển củamặt
trời, sự sáng được phán ra của Đức Chúa Trời dành cho chúng
để sống trong. Chúng đến, và đi theo mặt trời, nhìn xem nó đã
đi về đâu.

166 Cuộc đời tự nó, khi các bạn mới sinh ra, cũng giống như mặt
trời. Các bạn cứ sống, cho đến khimặt trời lặn, từ sự chào đời của
các bạn cho đến khi mặt trời lặn.

167 Con người luôn luôn, di chuyển về hướng Tây. Nền vănminh
cổ nhất chúng ta có là Trung Hoa, ở những quốc gia phương
đông. Giê-ru-sa-lem…Và, chú ý, nó vẫn luôn hướng về phương
tây khi nó đi, và nhưnó cứ tiếp tục đi, về phương Tây.

168 Thời đại hội thánh cũng đi lại cùng một con đường, bởi C-
o-n của Đức Chúa Trời. Hãy xem, Phao-lô, hội thánh đầu tiên,
đã khởi đầu ở phía Đông; nó đi ra từ đó, vượt qua—qua—qua—
qua biển, sang nước Đức. Nó làm thành ba nhánh. Nhìn ở đây.
Từ châu Á, đi vào—vào xứ Palestine, và từ đây nó nhảy qua đại
dương đến nước Đức; đó là Luther. Và nó nhảy từ Luther, sang
Eo biển Anh quốc, vào trong nước Anh; bởiWesley. Và từWesley,
nó nhảy sang Bờ biển miền Tây, đến Hoa Kỳ. Và đây, nếu các bạn
đi xa hơn nữa, thì nó trở lại phương Đông lần nữa. Đây là lúc
chiều tối rồi.
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169 Nhìn xem các thời đại hội thánh đã tranh chiến thế nào.
Luther…Phao-lô, trước tiên, trở về thời đại ban đầu; sau đó đi
xuống đến nước Ai-len, với Irenaeus, và vân vân; đi tiếp vào
nước Pháp; từ đó, đi qua vào nước Đức; qua nước Anh; tiếp tục
đi đến phương Tây.

Và bây giờ thì chúng ta không thể đi xa hơn được nữa. Đây
là thời đại cuối cùng rồi. Và Kinh Thánh nói gì về thời kỳ cuối
cùng nầy? Hãy xem, theo địa lý, các nhà niên đại học, và hầu
hết con đường nàomà các bạnmuốn tìm hiểu. Căn cứ theo Kinh
Thánh, trước tiên; Kinh Thánh, dĩ nhiên, trước tiên. Chứng cứ, về
mặt lịch sử, bất cứ con đường nào các bạnmuốn lấy nó, chúng ta
đang ở vào thời kỳ cuối cùng, thời đại hội thánh cuối cùng.
170 Và, hãy xem, khi nó đi tới nó phát triển càng lúc càng mạnh
mẽ hơn. Và số ít chân thật, nhỏ bé của Hội thánh thật cũng phát
triển từ sự xưng công bình, sự nên thánh, phép báp-têm bằng
Đức Thánh Linh, và bây giờ đến Hòn Đá Đỉnh, đang hình thành
nên chính nó. Không một tổ chức nào nữa sau nó. Sẽ không có
nữa. Thấy đó, không thể có, đấy, chúng ta đang ởphươngTây.
171 Chỉ cho các bạn thấy, qua tất cả hình bóng và mọi thứ khác.
Nhìn vào ba bước nhảy đó, và ba nhánh. Chúng ta sẽ đi sâu vào
điều đó tối nay, đấy, đấy, chúng ta ở vào thời kỳ cuối cùng nầy
như thế nào. Đó chỉ là…
172 S-u-n đã di chuyển như S-o-n; S-o-n giống như s-u-n. Hội
thánh đã đến giống như vậy, từ Bảy Thời đại Hội thánh, và vân
vân. Nền văn minh di chuyển sang phương Tây, và Hội thánh
cũng di chuyển về đúng phương Tây. Và bây giờ nếu chúng ta
đi xa hơn những gì chúng ta hiện có bây giờ, thì chúng ta sẽ trở
về lại hướng Đông. Các bạn rời khỏi bờ Duyên hải phía Tây, thì
các bạn đi trở lại ngay Trung Hoa, Nhật Bản, quay trở lại nơi
xuất phát. Băng qua bảy ngàn dặm, các bạn quay trở lại phương
Đông. Vì vậy, Đông và Tây đã gặp nhau, tất cả chỉ thế thôi. Chúng
ta đang ở trong kỳ cuối cùng. Chẳng có gì còn để lại.
173 Và sự việc như vậy đã xảy ra, ngày hôm nay, điều đó xảy ra
trở lại ở đó. Cùngmột sự việc mà chúng ta đã gặp phải ở phương
Tây thì bây giờ chúng ta gặp lại ở phương Đông. Người ta sống
trong thứ ánh sáng hàonhoáng của ánh sáng khácmànó cố gắng
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hết sức để cho thấy Ánh Sáng thật đã đến, và chối bỏ Nó, bởi vì
họ đón nhận ánh sáng giả tạo thay vì Ánh Sáng thật. Ồ! “Và có
Ánh Sáng lớn trong xứ của dân Ngoại; đất Sa-bu-lôn, Nép-ta-li;
thuộc Ga-li-lê,…ởGa-li-lê, xứ thuộc về dânNgoại.”
174 Đây là thời đại hội thánh thứ bảy. Nên nhớ, và mỗi lần mà
mặt trời bắt đầu soi sáng ở phương Đông, là cùng mặt trời đó
chiếu sáng ở phương Tây. Và đồng một Thánh Linh ấy đã được
ban xuống qua tất cả các thời đại, như thế, cũng là Con ấy ngày
hômnay. Chỉ có, đó là gì? Cũng giống hệt như sự chínmuồi, đúng
mùa. Mặt trời mà có bây giờ, cũng sẽ là mặt trời mà làm cho hạt
lúa chín trong mùa thu nầy, mùa thu nầy, đấy, nhưng (đó là gì?)
đó là mặt trời nầy cộng thêm với những gì nó sẽ có. Và ngày hôm
nay, trong thời kỳ cuối cùng nầy, là những gì họ đã có, cộng thêm
Điều này.

Và tuy nhiên họ muốn sống trở lại thời đó, như một người
lùn, chạy xuống trong một tầng hầm hệ-…hệ phái cùng tín điều
cũ rích, đầy bụi bẩn, và kéo màn che phủ sự mù loà của họ, nói
rằng, “Tôi không muốn thấy Ánh sáng đó. Nó hoàn toàn vô lý.”
Và khi chính Kinh Thánh, mà họ tuyên bố tin, đang được chứng
thực bởi đồngmột Thánh Linhmang đến Ánh Sáng trong những
ngày sau rốt!
175 Các bạn để ý không? Và xem thật kỹ trong Ma-la-chi, người
trông mong điều đó như thế nào, “Đức Tin của cha trở lại cùng
con cái, và lòng con cái trở lại cùng cha.” Đấy, đồng một Thánh
Linh mà Nó đã dấy lên thời ấy, thì ngày nay Thánh Linh ấy dấy
lên trở lại, cùng một việc. Thấy đấy, thật ngược lại, một cách
chính xác, đặt ngay lại giống y như thời trước. Vì, tại sao? Đông
và Tây đã hội ngộ. Thật chính xác ngay trước mặt chúng ta, và
cho đến bây giờ họ không nhìn thấy điều đó. Tại sao? Không lạ gì
Chúa Jêsus đã phán, “Thế thì, cứ để mặc họ. Họ bị mù, dẫn đưa
kẻmù, thì tất cả sẽ cùng té xuống hố.”
176 Ánh sáng của những thời kỳ khác chỉ phản chiếu Ánh Sáng
thật nầy. Hiểu không? Mặt trời ngày hôm nay chỉ phản chiếu,
là sự phản chiếu của mặt trời mà sẽ chiếu vào tháng Bảy hay
tháng Tám, nếuĐức Chúa Trời…chomùa gặt. Và Con, của Luther,
Martin Luther, và Wesley, và Sankey, Finney, Knox, Calvin,
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Moody, và hết thảy những người khác nữa, họ là những bậc vĩ
nhân trở lại trong thời mà có sự sáng ấy; và John Smith của giáo
hội Báp-tít, và Alexander Campbell, giáo hội Campbellite, và cái
gọi là Môn đồ của Đấng Christ, Giáo hội Cơ-đốc, và còn nhiều
danh xưng khácmà họ chọn đặt cho giáo hội củamình. Hết thảy
họ quay trở lại nơi đó, trong thời đại của họ, là chỉ phản ánh
những gì Nó sẽ có ở thời kỳ cuối cùng ở đây.
177 Và rồi ở đây, con cháu của họ, ngay lập tức sau họ là những
người sáng lập, chúng làm gì? Chúng không còn đứng vững trên
cái thân đó. Chúng bị lôi kéo đi xa khỏi Nó và biến mình thành
cái vỏ khô nhỏ bé ở ngoài đây. Là cái mà, chỉ có hình thức bên
ngoài nhưng đánh mất nguồn Sự sống thật sự ở bên trong, các
bạn không còn Sự sống nữa. Các bạn lấy vỏ trấu ra khỏi hạt,
và đi gieo trồng trên đất, thì nó sẽ nằm im ở đó và thối rữa. Và
các bạn cũng vậy, cố ăn lấy ma-na thối rữa của họ trong thời kỳ
trước còn lại.

Mùa gặt thì chín! Chúa Jêsus có một cái bàn trải dài, nơi mà
các thánh đồ của Chúa ngồi ăn Thức Ăn chín mùi trong thời đại,
bởi Ánh sáng Phúc âm chứng thực và chứng minh rằng Ngài ở
đây hômnay. A-men. Các thánh đồ ăn Bánh.
178 Cứ suy nghĩ. Cái vỏ trấu cũ của ngày hôm qua, đấy, đừng
trồng nó lại ở đó. Nó đã thối rữa rồi. Nó không thể, nó không thể
ở lại với nó. Không, thưa các bạn. Nó sẽ không có ích gì. Nó sẽ
không mọc lên được. Nó chẳng còn Sự sống; và Lời là Sự Sống.
Đúng thế. Cái vỏ trấu tróc ra, cái mầm nhỏ trong hạt thóc cũng
rơi ra khỏi vỏ, và những việc như vậy. Nó chỉ tự lập thành giáo
phái và rơi rụng. Nó từ chối không bước đi với Sự Sống.

Nhưng Ánh sáng chứng thực Nó. Ồ, chao ôi! Vâng, thưa
quí vị.
179 Hạt giống của ngày hôm qua, ồ, ôi chao, thật chúng ta phải
nhìn nhận sự việc đó! Đấy, rằng, những thứ bị thối rữa của ngày
hôm qua, đừng ăn nó hôm nay nữa. Hiểu không? Nó đã có giòi
trong đó rồi. Các bạn có biết những con giòimà tôi hay gọi chúng
không? Tôi không biết. Tôi—tôi không biết nhiều về đời sống
vi khuẩn, nhưng tôi biết chúng ta thường hay gọi chúng là con
giòi. Nó xuất hiện ở bất cứ thứ đồ ăn gì mà hơi bị thối rữa. Hiểu
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không? Tôi không thích nó. Nếu các bạn cảm thấy thỏa mãn với
nó, thì cứ tiếp tục, nhưng tôi thì không. Nhưng hãy nhớ…

Các bạnnói, “Thế thì tại sao ngày hômquanó tốt lành?”

180 Nếu các bạn biết rằng cái vỏ bọc nhỏ xíu đó đã ở trên hạt lúa
mì ngay từ ban đầu, nếu nó đeo dính theo hạt, thì nó làm cho
hạt thóc mạnh hơn. Đó chính là cái mà làm cho lúa mì trổ bông,
là những gì của ngày hôm qua; nhưng nếu nó tách rời khỏi hạt,
và không tăng trưởng, thì nó bỏ đi. Hiểu không? Nhưng nếu nó
đi qua tiến trình, tiến trình ban cho sự sống, khi nó chết đi nó
chỉ quyện vào một thứ khác và làm thành hạt thóc. Nếu không,
thì nó từ đâu ra? A-men. Anh chị em hiểu điều đó không? [Hội
chúng nói, “A-men.”—Bt.]

181 Giống như Nữ hoàng nước Anh, có lần, đi đến một công ty
giấy lớn, và bà nói bà muốn xem qua nhà máy giấy. Vậy họ chỉ
cho bà những phân xưởng làm giấy, cách đây nhiều năm trước
khi người ta làm giấy từ bột cây gỗ và các thứ, vì vậy họ tìm
thấy…làm giấy ra từ nó. Vì vậy họ, ồ, sau một lúc, bà đi vào một
căn phòng mà chẳng có gì cả ngoài một đống giẻ rách to dơ bẩn,
và bà nói, “Thứnầy đâu ra vậy? Cái gì thế nầy?Ôi,” bà nói.

Chủ—chủ—chủ tịch nhà máy nói, “Đây là—là thứ mà chúng
tôi sẽ làm ra giấy từ nó, những giẻ rách bẩn thỉu nầy.”

Bà hỏi, “Thứ đó, mà làm ra giấy ư?”

“Vâng.” Vì vậy bà khó lòngmà tin nổi.

182 Vậy sau khi bà đi khỏi, người nầy dồn hết đống giẻ rách đó,
và đưa chúng qua một qui trình xử lí nào đó, và mang chúng ra
thành những tờ giấy sạch sẽ, trắng tinh, các bạn biết, nó đã được
đi qua một qui trình xử lý và làm thật…Và đưa hình bà vào in
lên giấy đó, và gửi nó đến bà, phản ánh chính bà trong những gì
bà gọi là “giẻ rách bẩn thỉu.”

183 Vậy thì đó là những gì chúng ta đề cập đến. Những thứ đã
chết của ngày hôm qua, sứ điệp của Luther, sứ điệp của Wesley,
sứ điệp của Ngũ Tuần, nếu nó chỉ có thể đi qua tiến trình xử lí
của Thánh Linh của Đức Chúa Trời và Lời của sự chứng thực, thì
nó sẽ mang đến sự phản chiếu Chúa Jêsus Christ, là Vua. A-men.
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Nhưng nếu các bạn để nó nằm im đó, thì nó vẫn chỉ là đống rác
rưởi. Hiểu không?

184 Nó phải được hun đúc thành thứ gì khác. Luther phải được
hun đúc thànhWesley, và Wesley phải được hun đúc thành Ngũ
Tuần, và Ngũ Tuần phải được hun đúc thành Đấng Christ. Nó đi
qua một tiến trình. Phúc âm cũng đi qua một qui trình như vậy.
Nó đang xử lí. Thời đại Luther, của sự xưng công bình, chúng ta
tin điều đó; thời đại Wesley, về sự nên thánh, chúng ta tin điều
đó; thời đại Ngũ Tuần, của sự khôi phục các ân tứ, choĐức Thánh
Linh, chúng ta tin điều đó, dĩ nhiên rồi. Nhưng, hun đúc tất cả
điều đó với nhau, các bạn sẽ cho ra cái gì? Chúa Jêsus, đúng, hôm
qua, ngày nay, và cho đến đời đời không bao giờ thay đổi. Ồ! Nó
sẽ cho ra với Chúa Jêsus.

185 Khi một người ở trong một xưởng đúc đang đúc một cái
chuông, ông ta phải chọn một âm thanh nào đó để đưa vào nó.
Khi ông ta đặt cái khuôn và đổ sắt của mình vào, ông bỏ vào rất
nhiều đồng thau, rất nhiều thép, rất nhiều đồng đỏ. Tại sao vậy?
Ông biết chính xác phải bỏ vào đó bao nhiêu, để làm, cho nó có
một âm thanh thích hợp.

Và đó là những gì Chúa Jêsus đã làm bởi Nàng Dâu của Ngài.
Ngài đã đặt vào đó rất nhiều Luther, rất nhiều Giám Lý, và rất
nhiều Trưởng Lão, rất nhiều Ngũ Tuần, vào trong nó. Nhưng
Ngài đi ra với cái gì? Sự phản ảnh của ChínhNgài.

Đó là gì? Giống như Sứ điệp hình kim tự tháp, các bạn thấy,
nó chất lên thành đống cao, thế nầy, cho đến khi nào nó đi đến
với một số ít, với Hòn Đá Đỉnh. Chức vụ của Chúa Jêsus, trên đất,
phải giống như chức vụ của Ngài đã có, nếu không Ngài không
thể đến với điều đó. Giống hệt cái đầu, đến chân. Cái đầu…Chân
không phải là đầu, nhưng đầu mang cả chân, hay là làm thành
chân, nói nó đi đến đâu. Các bạn hiểu điều đó không? [Hội chúng
nói, “A-men.”—Bt.] Thật tuyệt, đó là Ánh Sáng của thời đại.

186 Wesley là một Ánh sáng lớn. Như Ngài phán với Giăng Báp-
tít, “Người là một Ánh sáng lớn cho thời đại của người.” Chắc
chắn, là vậy.
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187 Không. Vâng, thưa quí vị, những miếng giẻ sạch…Hay là,
những miếng giẻ bẩn của ngày hôm qua, nếu các bạn cứ giữ nó
theo cách đó, nó phải…nó sẽ trở thànhnhữngmiếng giẻ rách bẩn
thỉu luôn. Nó được dùng với mục đích của nó, như vải, nhưng
bây giờ nó trở thành giấy.

Sự xưng công bình phục vụ thời gian của nó, trong sự xưng
công bình dưới thời Luther, rồi nó trở nên sự nên thánh qua
thời Wesley. Và sự nên thánh phục vụ trong thời của nó, cho đến
khi nó trở thành phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh. Và báp-
têm bằng Đức Thánh Linh đã phục vụ thời của nó; cho đến khi
Thánh Linh (mà, chỉ có một Đức Chúa Trời) hòa nhập vào Hội
thánh, và Hội thánh hòa nhập vào Đấng Christ, và nó làm cho
Chúa Jêsus Christ phản chiếu ra trên đất, những gì Ngài đã hứa
ở đây trong Kinh Thánh. Có thể không tin điều đó; tôi không thể
làm cho các bạn tin điều đó. Tôi chỉ chịu trách nhiệmvề Lời. Hiểu
không? Đúng thế.
188 Vậy các bạn hiểu điều đó không? Các bạn có thấy điều đó
không? Nếu các bạn thấy, nó sẽ giống như—một lần một người
có lần đi đến…trong suốt thời gian, đi qua xứWales, suốt thời kỳ
phục hưng xứ Wales. Một nhóm người đến từ nước Mỹ. Vậy họ
đi xuống, và nói rằng họmuốn tìm thấy tòa nhà nàomà người ta
đang tổ chức buổi nhóm phục hưng xứ Wales nầy. Nhiều người
trong anh em chắc còn nhớ sự phục hưng xứWales, là một cuộc
phục hưng lớn nổ ra giữa—giữa những người dân Wales ở xứ
Wales. Vậy những người nầy, những vị mục sư truyền đạo vĩ đại
nầy, và vân vân, đến từ nước Mỹ, họ là những tiến sĩ thần đạo.
Họ muốn đi qua đó để xem điều lớn lao gì mà người ta đã làm,
các bạn biết đấy.

Vì vậy họ đã đi xuống phố, và họ nói…gặp một viên cảnh
sát già đang đứng ở góc đường, cầm chiếc dùi cui quay tít, các
bạn biết, và ông ta huýt gió một—một bản thánh ca, như thế. Họ
bảo, “Ồ, ông ấy đang huýt gió một bản thánh ca kìa. Có lẽ chúng
ta nên đi đến, xem ông ấy, xem ông ấy sẽ làm gì. Ồ, hỏi ông ta
một câu.”

Vậy họ đi đến chỗ người đó, và hỏi, “Thưa ông, buổi nhóm
phục hưng xứWales ở đâu?”
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189 Ông ta lấymũxuống; ôngnói, “Thưaquí ông, cuộc phụchưng
xứ Wales được tổ chức ở trong đây,” trong lòng ông. Ồ, vậy đó,
ông ta là cuộc phục hưng xứWales.

Ôi lạy Chúa, ước gì chúng con có thể chỉ—chỉ hiểu được rằng
chúng con là sự phản chiếu của Chúa Jêsus Christ, Lời Ngài được
bày tỏ. Các bạn là sự phản chiếu về Lời Ngài. Hiểu không?

“Cuộc phục hưng xứ Wales được tổ chức tại đâu? Nó nằm
trong tòa nhà nào?”

Ông ấy trả lời, “Thưa ông, nó ở trong lòng tôi đây.” Ông chính
là cuộc phục hưng xứWales đó. Đúng vậy.
190 Và ngày nay Hội thánh phải là Chúa Jêsus Christ đang thi
hành chức vụ trên đất. “Bởi vì Ta sống, thì các ngươi cũng sống;
và Sự Sống của Ta sẽ ở trong các ngươi. Các việc mà Ta làm, các
ngươi cũng sẽ làm.” Hiểu không? Hội Thánh cũng phải đứng vào
vị trí đó. Và Ngài đã hứa nó sẽ làm điều đó, thì nó sẽ như vậy. Nó
phải xảy ra theo cách đó. Vậy, anh em thấy, đó là những gì xảy
ra. Chúng ta, chúng ta phải ở trong cách đó.

Ngài là Sự Sáng.
191 Nô-ê cũng là Ánh sáng trong thời của ông. Ông là Ánh sáng.
Nô-ê là Ánh sáng đó. Ông là Ánh sáng để làm gì? Để rao giảng Lời
của Đức Chúa Trời, “Ta sẽ hủy diệt loài người trên mặt đất, mà
Ta đã tạo dựng nên. Hãy đóng một chiếc tàu, và hết thảy những
aimuốn được vào trong đó sẽ được cứu.”

Nô-ê đi ra đó, nói, “Chỉ còn cómột cách, và đó là con tàu.”
192 Họ bảo, “Lão già cuồng tín bị điên.” Ông là Lời được bày tỏ.
Nô-ê là Ánh sáng của thời đại, chắc chắn vậy. Ngày của ông, thời
đại ông, ông phát ra Ánh sáng.
193 Môi-se là Ánh sáng trong thời ông. “Ta chắc chắn sẽ thăm
viếng ngươi,” Đức Chúa Trời phán với Áp-ra-ham. “Ta sẽ giáng
xuống, và Ta sẽ đem dân Ta ra khỏi, với bàn tay mạnhmẽ, và Ta
sẽ tỏ quyền phép Ta trong xứ Ê-díp-tô.”

Và khi Môi-se đi đến đó gặp một bụi gai đang cháy ở đó, và
thấy Đấng TA LÀ ở trong bụi gai ấy, Môi-se đã đi đến nơi đó, và
ông là Ánh sáng ấy. A-men. Không lạ gì ông có thể hốt bụi đất
trên tay, và vải nó lên trời và nói, “Hãy hóa thành bọ chét trên
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khắp đất.” Ông có Lời của Đức Chúa Trời. Điều gì đã xảy ra? Bụi
đất đó bèn bay, và hóa ra bọ chét tràn khắp đất. Halêlugia! Tại
sao vậy? Ông là một sự bày tỏ Ánh sáng của Lời Đức Chúa Trời,
“Ta sẽ giáng tai hoạ trên Ê-díp-tô.” Ông là một tiên tri. Những gì
ông nói đã xảy ra. Ông là Ánh sáng của thời đại đó. Ông là Ánh
sáng của Đức Chúa Trời.
194 Pha-ra-ôn có thể có mọi thứ mà ông muốn, và những người
còn lại của họ, tất cả các thầy tế lễ có những gì họ muốn, nhưng
Môi-se là Ánh sáng. Tại sao? Ông đang tỏ cho thấy Lời của Đức
Chúa Trời, bày tỏ. Chúa hứa, “Ta sẽ đem các ngươi ra khỏi, dưới
một bàn tay mạnh mẽ, và Ta sẽ làm cho chính Ta được vinh
hiển.” Đó là những gì Ngài đang làm.

Đó là lý do Môi-se chứng minh rằng ông có thể tạo ra. Không
phải bởi vì ôngmuốn tạo ra; bèn là vì Đức Chúa Trời bảo ông làm
như vậy. “Và với điều đó, ‘Hãy đi đến với hội chúng, nói rằng,
“Ngày mai…”’ Chúa là Đức Chúa Trời có phán với ta, ‘Hãy hốt
bụi đầy trong tay ngươi và ném tung nó lên trời, như thế nầy, và
kêu cầu cho điều đó.’ Chẳng có chút nào ở đây, nhưng nó sẽ có ở
đó.” A-men!

Ồ, tôi hi vọng anh em không buồn ngủ. Ồ! [Anh Branham vỗ
tay với nhau lần nữa—Bt.] Sự bày tỏ!
195 Ông nói, “Ta được sai đến. Đức Chúa Trời đã phán với tổ phụ
của chúng ta, chắc chắn Ngài sẽ thăm viếng chúng ta ở đây và
dẫn chúng ta ra khỏi. Ta đến để chứng minh với các ngươi thì
giờ đã gần rồi. Hãy từ bỏ những điều mà các người có. Chúng ta
hãy đi!” Vâng.
196 Một số người trong bọn họ nói, “Ồ, tôi tin…” Đa-than nói, “Tôi
nghĩ chúng ta chẳng nên vội vã chi. Chúng ta không nên hào
hứng về điều này.” Và điều đó trông giống như đã thất bại, bốn
hay năm lần. Nhưng, đồng thời, cứ đi.
197 Họ suy nghĩ. Họ đi ra và nói, “Chúng ta sẽ ném đá Môi-se
này! Đuổi hắn ra khỏi chúng ta! Chúng ta không cần hắn ở trong
nhóm của—của chúng ta ở đây.”

Môi-se vẫn cứ tiếp tục tiến lên, dù thế nào đi nữa, bởi vì ông
đã có Sự sống, ông là Ánh sáng của thời đại. Những gì ông có, và
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điều đó là gì? Đức Chúa Trời bày tỏ Lời hứa của Ngài qua Môi-
se, và Môi-se là Ánh sáng.

198 Ê-li cũng là Ánh sáng trong thời của ông. “Hãy đi ra và ngồi
trên đồi đó! Ta đã truyền cho chim quạ nuôi ngươi.” A-men!
Vâng, thưa quí vị.

199 Ông trở lại đó với CHÚA PHÁN NHƯ VẦY. “Sương móc sẽ
không rơi từ Trời xuống cho đến khi ta kêu cầu.” A-men! “Mặt
trời có thể chiếu sáng, các ngươi có thể kêu cầu những đámmây,
và làm bất cứ điều gì mình muốn, nhưng sương móc từ trên trời
chẳng sa xuống đến khi ta cầu xin điều đó.” Ông là gì? Ánh Sáng!
Halêlugia! Ông là Ánh sáng. Ánh sáng thật! Ông là Lời của Đức
Chúa Trời được bày tỏ.

200 Họ nghĩ ông bị điên, ngồi ở trên đó. Ông được chim quạ nuôi;
còn họ bị nạn đói đến chết. Họ muốn sống trong truyền thống
của họ; thì cứ việc. Không chỉ Môi-se, hay không chỉ Ê-li, ông
sống ngay trong Ánh sáng. Ngồi trên đó bên mạch nước, khe Kê-
rít chảy ra, và cómột thời gian tuyệt vời; và được tiếp trợ các bữa
ăn, và đượcmột người nào đó chăm sóc, vàmọi thứ. Họ nghĩ ông
bị điên, nhưng ông là—ông là Ánh sáng.

201 Họ nói, “Hừ, cái gì làm cho chúng ta có lão thánh giật gân
đó ở đây? Ồ, các bạn biết gì không? Người nào đó đang săn bắn
ngày nọ, và nói họ nhìn thấy ông ta ngồi trên đó gần con đường,
đường đi lên đỉnh núi. Tôi biết chắc cái lão già ấy sắp bị chết khô,
vào lúc nầy.” Ồ, không. Ông là Ánh sáng. Ông là Ánh sáng. Ông là
Ánh sáng của Đức Chúa Trời, trong thời đại ông.

202 Giăng, khi ông đến với thế gian, và đi vào đồng vắng để nhận
sự dạy dỗ từ nơi Đức Chúa Trời, không phải trường dòng. Ông
phải giới thiệu về Đấng Mê-si. Vì vậy khi ông đến, Chúa Jêsus
phán, “Người là Ánh sáng chiếu ra và rực rỡ.” Halêlugia! Tại sao?
Ông là Lời được bày tỏ.

Ê-sai đã nói vậy. Chính là điều đó. Đúng thế. “Ngài sẽ sai đến
một tiếng trong đồng vắng, kêu lên, rằng, ‘Hãy dọn đường cho
Chúa, hãymở cổngNgài, banbằngđường cái.’ Người sẽ kêu khóc,
một…tiếng của người kêu trong đồng vắng.” Ở đây người đến.
Người là gì? “Tiếng củamột người kêu trong đồng vắng.”
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Ông là gì? Là sự bày tỏ của Lời, là Ánh sáng. Cũng chính Đức
Chúa Trời đã phán trong Sáng thế ký; phán điều nầy, và ở đây
Ánh sáng đến. Như Ngài phán, “Phải có sự sáng, cho mặt trời,”
thìmặt trời xuất hiện; Ngài phán sẽ có “tiếng củangười kêu trong
đồng vắng,” thì ở đây nó xuất hiện. Ông là Ánh sáng của thời đại
bấy giờ.

203 Ngài cũng đã phán, trong những ngày sau rốt! A-men! Ấy là
Ánh sáng của thời đại, kêu trong đồng vắng của Babylon, “Hỡi
dân Ta, hãy ra khỏi nó, kẻo các ngươi dự phần tội lỗi của nó.
Đừng đụng đến đồ ô uế của nó! Hãy ra khỏi nó! Hãy trốn khỏi
cơn thạnh nộ hầu đến!”

204 Giăng đã nói giống như vậy. “Cái búa đã để kề rễ cây.” Không
có học vấn, không nói giống nhưmột thầy giảng. Ông nói về con
rắn, về cây gậy, về cây cối, về búa rìu, và những cái khác, những
gì ông thường nói, trong đồng vắng. Ông không được dấy lên
trong số những người vĩ đại, lớn lao mà họ có ngày hôm nay,
giống như họ đã có trong thời đó. Ông đến bằng thứ ngôn ngữ
riêng của mình. Ông không đứng lên và nói rằng, “Chà-ôi chao,”
và không dùng những cách nói cường điệu. Ông đến từ, ra từ
đồng vắng, thô lỗ mộc mạc. Nói, “Các ngươi đừng nghĩ rằng, ‘tôi
thuộc về điều nầy và tôi thuộc về điều kia.’ Đức Chúa Trời có thể
khiến đá nầy sanh ra con cái cho Áp-ra-ham.”

205 Các bạn đừng suy nghĩ bởi vì các bạn là người Giám Lý, Báp-
tít, Trưởng Lão, mà các bạn hãy nắm chắc Đức Chúa Trời. Đức
Chúa Trời có thể lấy những người bán rượu lậu và điếm đĩ ngoài
phố phường, và làm cho họ nên các con của Đức Chúa Trời.
Người nào đó sẽ ngheNó, và người nào đó sẽ tin Nó.

206 Ông cũng đã nói, “Cái búa đã để kề rễ cây. Vậy hễ cây nào
không tin, thì bị đốn và quăng vào lửa.” Vì thế đó là sứ điệp của
ông. Ông là Ánh sáng của thời đại ấy.

207 Chúa Jêsus phán, “Người là Ánh sáng chiếu sáng rực rỡ, và
các ngươi bằng lòng vui tạmnơi ánh sáng của người.”

208 Và Giăng đấng tiên tri ấy, đã nói gì? “Ngài đang đứng ngay
giữa các ngươi bây giờ. Ta chẳng xứng đáng đểmở dây giày Ngài.
Và ngay khiNgài đến, ta sẽ đi.” Ồ, chao ôi! Vì, Ngài là Sự Sáng.
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Không có hai hay ba Sự Sáng, cũng không có bốn hay năm tổ
chức khác nhau. Chỉ có một Sự Sáng. Chẳng có Giám Lý, Báp-tít,
Lutheran, Trưởng Lão. Đấng Christ là Sự Sáng, và Sự Sáng là Sự
Sống. Và Lời được bày tỏ là Sự Sáng của thời đại.

209 “Hãy có sự sáng, thì có sự sáng.” Vâng, thưa quý vị. “Hãy có
Sự Sáng,” thì có Sự Sáng! Ngài phán sẽ có Ánh Sáng trong thời
kỳ này, và có Ánh Sáng. Ngài đang đến. Tôi tin điều đó. Hãy nhìn
vào lời hứa cho thời đại này. Ôi, chao ôi!

210 Mỗi Ánh Sáng đã từng chiếu sáng, những thời đại hội thánh
này, chúng ta thấy cách mà họ…Thật—thật là cảnh đáng thương
khi thấy, sự chối bỏ. Khải huyền chương 3, tôi đã viết ra đây, Khải
huyền 3, và tôi biết những—những gì tôi nhắc đến sau đó.

211 Hãy xem lời hứa cho thời đại nầy, những gì chúng ta đang
sống trong; một Ánh Sáng bị bác bỏ. Họ đã làm gì? Họ chối bỏ
Nó. Tại sao? Vì họ đang sống trong thứ ánh sáng hào nhoáng giả
tạo. Và ngày hômnay họ đang làmgì? Cũng y như vậy.

212 Ồ, bạn—bạn là Cơ-đốc nhân phải không? “Tôi là tín đồ
Lutheran. Tôi là tín đồ Báp-tít. Tôi là tín đồ Trưởng Lão.”

Điều đó chẳng có ý nghĩa gì. Chỉ có thể nói bạn là một “con
heo, con lợn,” hay bất cứ cái khác mà bạnmuốn gọi chínhmình.
Hiểu không? Đó là, điều đó hầu như có ý nghĩa thật nhiều. Vậy
thì chẳng—chẳng nghĩa lý gì đối với bạn, nhưng nếu bạn đưa nó
đến phần cơ bản của nó, thì điều đó đúng.

Tôi hỏi câu nầy, “Một Cơ-đốc nhân à?” Đó là Đấng Christ ở
trong bạn. Và nếu Đấng Christ ở trong bạn, thì Lời ở trong bạn.
Và rồi nếu Lời ở trong bạn, khi Ánh Sáng đang chiếu sáng, bạn sẽ
bước ra khỏi Nó như thế nào? Đấy, đó là câu hỏi. Đó là điều mà
ở trong bây giờ, Ánh sáng. Ánh sáng chiều tối đang chiếu. Cây
Nàng Dâu đang nở hoa.

213 Ồ, các bạn nhớ, họ chặt bớt Cây cũ đó. “Và cái gì sâu keo còn
để lại, cào—cào cào ăn; và cái gì cào cào còn để lại, sâu lột vỏ ăn.”
Cái gì GiámLýđể lại, Báp-tít ăn; cái gì Báp-tít còn để lại, NgũTuần
ăn. Ngài phán, “Cây nầy đã bị,” Giô-ên ở đó, “đã bị chặt đến tận
gốc,” nhưng ông muốn biết liệu nó có thể sống lại được chăng.
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Ồ, vâng! Ngài đã bảo tồn Cây đó. Ngài bảo tồn Cây đó, vâng, thưa
quí vị, vì nó là Nàng Dâu của Ngài.

Và Ngài phán, “‘Ta sẽ phục hồi,’ Chúa phán.” Đó là gì? “Ta
sẽ sanh nó ra, tất cả những cái mà tín đồ theo Lu-ther đã ăn,
và tín đồ theo Wesley đã ăn, và hết thảy chúng. Và Ta sẽ khôi
phục nó, vì tất cả những thứ đó vẫn còn nằm trong rễ của Cây.”
Hiểu không?

Nó đang nằm ở dưới đất. Giống như nhựa cây đi xuống rễ,
như tôi đã nói về người chị đó, đang nằm ở đấy. Và một ngày
nào đó, tiếng kèn của Đức Chúa Trời trổi lên, và những tín đồ
Lutheran, Giám Lý, Báp-tít được chọn, mà chẳng có liên quan gì
với bất cứ tổ chức nào…

214 Luther không hề tổ chức cái gì cả. Moody không bao giờ tổ
chức điều gì. Chính là nhóm Rickys đó, sau ông, là những kẻ làm
ra tổ chức, lấy vỏ trấu khô. John Smith không tổ chức gì. Không
một ai trong số những người còn lại của họ đã tổ chức; đó là Ánh
sáng của thời đại. Luther, Wesley, hay những người còn lại khác
chẳng một ai trong họ; chính là nhóm đến sau đó, đến gần, mà
làm thành tổ chức.

215 Đức Thánh Linh không bao giờ tổ chức điều gì trong lễ Ngũ
tuần. Ngũ tuần làmột kinh nghiệm, không phải làmột giáo phái.
Nó không hề tổ chức cái gì cả. Ồ, không. Nhưng người mà tuyên
bố là ngũ tuần, đã tổ chức nó. Đó là cái vỏ trấu khô, sắp chết. Thay
vì in nó vào tờ giấy, để làm nên một hình bóng đầy đủ về Chúa
Jêsus Christ đến thế gian; không, họ lại tự đẩy chính mình ra
ngoài, vì vậyhọ chẳng có liên quan gì trongNó cả. Cứđểmặchọ.

216 Nhưng chúng ta thấy bây giờ, Sự Sáng nầy, Cây nầy, Đấng
Christ, bị bác bỏ bởi giáo hội. Tại sao? Vì giống nhưmục đíchmà
họ đã làm lúc đầu tiên, cái ánh sáng giả tạo hào nhoáng cũ kĩ
của thời kỳ khác. Và “Ngài hôm qua, ngày nay, và đời đời không
bao giờ thay đổi.” Hê-bơ-rơ 13:8 nói Ngài là vậy. Ngài là Đấng
không hề thay đổi ngày hôm nay cũng như Ngài đã có lúc đó, bởi
vì Ngài làm điều giống như Ngài đã làm. Lời không hề thay đổi,
Đấng Christ đó.
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217 Hãy lắng nghe, tôi muốn hỏi các bạn bây giờ, và hãy để điều
nầy là cho cá nhân. Tôi không biết, tôi có một…-quyết định liệu
có nên tắt cái đó lúc này hay không, đấy, cho băng ghi âm đó. Tôi
sẽ để nó ở lại đó. Hiểu không? [Hội chúng vuimừng—Bt.]

218 Tôi muốn hỏi các bạn đôi điều. Hãy nhìn, xem điều này. Đấy,
“Ngài hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi.”
Hãy xem. Các công việc của Ngài, mà Ngài đã làm, bày tỏ chính
nó. Nào hãy nghe kỹ. Khi Ngài đứng đó, trong Giăng 14:12, Ngài
phán, “Kẻnào tin Ta cũng sẽ làmviệc Ta làm. Lại cũng làmnhững
việc lớn hơn nữa, vì Ta đi về cùng Cha Ta.” Vậy thì, Ngài đã phán
điều đó. “Trời đất nầy sẽ qua đi, nhưng Lời đó sẽ không bao giờ
qua đi.” Vậy nếu chúng ta ở vào thời kỳ cuối cùng, thì “công việc
lớn hơn” sẽ đến đâu? Hiểu không? Chúng ta đang ở đây. Chúng
ta không có…

219 Hãy lắng nghe, nếu như lịch La-mã đúng, chúng ta còn -sáu…
chúng ta còn lại bamươi sáu năm. Cứmỗi hai ngàn năm, thế giới
đương đầu với sự cuối cùng của nó. Hai ngàn năm đầu tiên, thế
gian bị hủy diệt bằng nước; hai ngàn năm thứ hai, Đấng Christ
đến. Đây là năm 1964 sắp đến; ba mươi sáu năm. Bây giờ, lịch
thiên văn của người Ai-cập nói rằng chúng ta ra ngoài mười bảy
năm, “tức là qua trước mười bảy năm kể từ đó,” vậy là còn lại
mười chín năm.

Chúa Jêsus phán, “Việc ấy sẽ giảm bớt, vì cớ những người
được Chọn, nếu không sẽ không có loài xác thịt nào được cứu.”
Chúng ta đang ở đâu?

220 “Công việc Ta làm các ngươi cũng sẽ làm. Cùng một việc,
nhưng việc các ngươi làm, sẽ lớn hơn.” Bây giờ hãy xem. Nghe
kỹ. Tập trung…Tôi cầu xin Đức Chúa Trời sẽ mở lòng và tâm trí
các bạn, để hiểu được, để các bạn sẽ hiểumà không cần phải nói
quá nhiều ở đây. Chú ý. Ngài đã phánmột ngày nọ…

Chúng ta hãy nhìn một số việc “lớn” Ngài đã làm. Chúng ta
hãy dừng lạimột chút. Chúng ta hãy suy gẫmxem.

Lầnnọ,Ngài phán rằng, “Cácngươi phải chohọ ăn cái gì đó.”

Họ thưa, “Chúng tôi không có gì cả.”
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Chúa phán, “Các ngươi có gì? Hãy mang cho Ta những gì các
ngươi có.”

Và họ thưa, “Chúng tôi có năm cái bánh lúa mạch và hai
con cá.”

Ngài phán, “Hãymang đến cho Ta.”
221 Và Ngài đã lấy năm ổ bánh lúa mạch đó và bắt đầu bẻ ra.
Và, từ những cái bánh ban đầu đó, Ngài đã làm ra nhiều bánh.
Nó nuôi năm ngàn người ăn. Đúng thế không? [Hội chúng nói,
“A-men.”—Bt.] Rồi Ngài phán, và Ngài lấy một con cá, “Hãy trao
cá cho Ta.” Từ một con cá, ban đầu. Và Ngài bẻ ra, con cá đó, nó
tăng lên nhiều con cá khác, nuôi năm ngàn người ăn. Đúng thế
không? [“A-men.”]

Nhưng trong thời sau rốt Ngài không có gì cả. Ngài chỉ phán,
và nói, “Hãy nói thì nó sẽ có ở đó,” và nó đã ở đó, mà không có cái
gì trong đó cả. Ngài không hề có con sóc nào; chẳng có con nào ở
đó cả. Ngài chỉ phán, “Hãy có,” thì có. Hiểu không? Ồ, Lời Ngài là
không thể sai lầm, và Nó phải được ứng nghiệm.
222 Tôi có thể kể với các bạn những việc mà sẽ làm các bạn rúng
động. Hiểu không? Nó có khi Ngài phán nó có ở đó. Hãy để Ngài
phán vậy. Đấy, thật chính xác.
223 Hãy xem, phương Đông, phương Tây ở đây đã trở về và gặp
lại phương Đông. Đó là Môi-se, hốt cát bụi trên tay, và nói, “Hãy
có bọ chét,” đại loại như thế, “trên khắp đất.” Nhưng trong thời
kỳ cuối cùng này Ngài không lấy bất cứ điều gì; đấy, chỉ có Lời.
“Hãy có,” vànó có.Những gì đượcphán ra, thì đó là cáchnó sẽ có.

Tôi muốn làm chứng một số điều tối hôm nay, đấy, đấy, về
những gì đã xảy ra, để anh em có thể thấy Ngài vẫn là Đức Chúa
Trời. Lời Ngài không thể…

“Những việc này mà Ta làm thì các ngươi cũng sẽ làm, lại
còn làm những việc lớn hơn nữa. Ta lấy cá làm nên cá; các ngươi
thậm chí không phải có cá mà vẫn làm cho có cá.” Hiểu không?
Ngài vẫn là Đức Chúa Trời, vẫn là Con ấy. Con Đức Chúa Trời
không hề thay đổi ấy đã hóa cá ra từ cá, đó cũng chính là Con
Đức Chúa Trời ngày hôm nay. “Những việc này mà Ta làm thì
các ngươi cũng sẽ làm. Thậm chí các ngươi sẽ làm lớn hơn.” Nó



CÓ MỘT NGƯỜI Ở ĐÂY CÓ THỂ BẬT ĐÈN LÊN 57

sẽ được phóng đại lên, “Các ngươi sẽ làm lớn hơn điều này nữa.”
Và dân sự từ chối thấy điều đó. Hừ! “Những việc lớn hơn!”
224 Một ánh sáng giả tạo. Các bạn biết, tôi vừa suy nghĩ về điều
gì đó. Tôi tham khảo rất nhiều về nước Anh, nhưng tôi suy nghĩ
về một ánh sáng giả tạo. Cách đây không lâu, tất cả các bạn còn
nhớ băng cướp lớn nhất mà—mà nước Anh từng có, mà đã được
thực hiện. Đó là một vụ cướp bảy triệu đô-la. Tôi nghĩ chưa từng
cómột vụ cướp nào trên thế giới so sánh với nó. Một vụ cướp lớn
nhất, mới đây, bảy triệu đô-la, ngay cả Cảnh sát Hoàng gia nước
Anh cũng không thể hình dung ra.

Các bạn biết họ làm điều đó như thế nào không? Bởimột ánh
sáng giả tạo. Họ đưa thứ ánh sáng đó vào đường ray xe lửa, cảnh
báo, chiếu xuống cho đến khi nó chuyển sang đèn đỏ, để làm xe
lửa dừng lại. Và ở đó vụ cướp diễn ra, ngay đúng vị trí. Một ánh
sáng giả tạo đã tạo ra vụ cướp lớn nhất mà các nước đã từng biết
đến. Nó cướp các nước. Về vụ cướp đường lớn nhất, băng cướp
lớn nhất, nó được thực hiện bởimột ánh sáng giả tạo.
225 Và vụ cướp lớn nhất mà hội thánh của Đức Chúa Trời từng
có là một ánh sáng giả tạo, một thứ ánh sáng hào nhoáng, giáo
phái của họ. Nó cướp họ khỏi năng quyền của Đức Thánh Linh.
Nó lấy hội thánh ra khỏi chính vành đai Sự Sống. Nó cướp họ
khỏi Lời, khi họ chấp nhận một tín điều thay vì chấp nhận Lời.
Nó đã cướp họ.

Ồ, họ quả quyết có Lời. Lời chính Nó sống dành cho thời đại;
Lời tựNóbày tỏ ra. Họ quả quyết họ cũng có Lời, trở lại trong thời
Chúa Jêsus. Nhưng Lời đó nói, “Họ đã thấy một Ánh Sáng lớn,”
và họ đã chối bỏNó.Họ đãnhìn thấyNó, nhưng chối bỏNó.
226 Ồ, ánh sáng giả tạo, vâng, nó khiến hội thánh đã trả giá bằng
một vụ cướp lớn nhất đã từng có. Những tín điều giáo phái lạnh
lùng, thưa anh em, nó sẽ không làm chín mùi Lời được chứng
thực, là hạt. Kinh Thánh chép, Chúa Jêsus phán, “Lời của Đức
Chúa Trời là một—một Hạt giống mà người gieo giống đã gieo.”
Hiểu không? Và những tín điều lạnh lùng kia sẽ không làm chín
mùi Lời đó. Không, không!

Những ngày lạnh lẽo tuyết giá sẽ không làm chín lúa mì.
Không, thật vậy! Nó đón nhận được sự ấm áp của ánh nắng mặt
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trời, bởi vì nó là Lời được phán ra của Đức Chúa Trời để làm việc
như vậy.

Và nó sẽ lấy Lời được phán của Đức Chúa Trời, ngày nay, để
bày tỏ cho các thánh đồ của Đức Chúa Trời thấy rằng Chúa Jêsus
Christ sống. Ngài như vậy ngày hôm qua, cũng giống như Ngài
ngày hôm nay. Những tín điều và giáo phái sẽ không bao giờ làm
điều đó.Họ lạnh lùng và lãnhđạm, và hạt thóc sẽ bị thối rữangay
trong đất. Nó không thể sanh sản dưới điều kiện đó.

227 Đó là lý do, ngày hôm nay, chúng ta có những gì chúng ta
muốn. Giống như Anh Billy Graham quí mến của chúng ta, nhà
phục hưng vĩ đại. Tôi nghĩ Đức Chúa Trời đang sử dụng con
người nầy. Nhưng hãy nhìn những gì ông làm; đi ra trong số họ
những tín hữu Báp-tít và Trưởng Lão. Anh em làm gì? Lấy một
đám người gia nhập giáo hội.

228 Thấy chỗmà tín đồ Báp-tít phươngNamđang reomừng dưới
đó bởi vì họ có những hệ phái lớn mạnh nhất, hay là, giáo phái
của họ phát triển mạnh mẽ hơn bất cứ giáo hội Tin Lành nào
khác không? Người Công giáo đón nhận gần như, hết thảy họ,
năm ngoái. Các bạn thấy điều đó trên báo không? Chắc chắn có.
Đừng lo, nó sẽ nhận lấy hết thảy họ, bởi vì nó đã nhận Báp-tít và
tất cả, cùng với nhau. Và họ hợp tất cả làm một, mà không biết
điều đó.

Hội đồng giáo hội, Hội đồng các Giáo hội, đưa hết thảy họ
vào cùng một thứ. Giáo phái đặt…Tại sao, tại sao các bạn muốn
ở lại đây hay qua đây? Chừng nào mà các bạn chối bỏ Điều Nầy,
thì điều đó có gì quan trọng? Chẳng phải các bạn đang sử dụng
cùng những cái đuôi giáo phái, giống như khi các bạn ở vào một
chỗ?Một, là con thú; vàmột cái khác, là dấu hiệu. Vì vậy, các bạn
đấy, vì vậy không có sự khác nhau nào.

229 Đó là chỗ ông đã có. Ông đập mạnh dấu ấn sự tán thành của
mình, và các bạn nhận lấy nó. Và ở đó nó dẫn dắt tất cả, đi thẳng
đến Nhà Trắng, đến Washington, DC, và—và Hội đồng Giáo hội,
và các bạn đấy. Các giáo sĩ dẫn họ quay trở lại, đúng với những
gì Kinh Thánh nói họ sẽ làm. [Anh Branham gõ sáu lần trên bục
giảng—Bt.]



CÓ MỘT NGƯỜI Ở ĐÂY CÓ THỂ BẬT ĐÈN LÊN 59

Chà, ước gì chiếc đồng hồ đó đừng chạy quá nhanh! [Hội
chúng nói, “Anh cứ nói.”—Bt.]
230 Giờ đây, hãy suy nghĩ chúng ta đang ở đâu. Hãy nhìn vào lời
hứa cho thời đại nầy, lại bị bác bỏ. Cáchmà giáo hội đã làm trong
thời kỳ cuối cùngnầy, ánh sáng hàonhoáng giả tạo hệ phái!
231 Sống trong ánh sáng giả dối ấy là lý do mà Nó sẽ không
trưởng thành. Đó là lý do mà, Lời nầy, các bạn không nhìn thấy
những phép lạ.
232 Một linh mục phỏng vấn tôi, cách đây không lâu, và ông ta
hỏi, “Ông Branham nầy,” ông ấy nói, “ông sẽ làm phép báp-têm
như thế nào?” Một—một cô gái nào đó ra khỏi hội thánh nầy; rồi
bị sa ngã và đi cướimột anh chàng Công giáo, và đi nhà thờ Công
giáo. Và anh ta định đưa cô ấy vào giáo hội đó.
233 Tôi nói, “Tôi làm báp-têm cho cô ấy bằng phép báp-tem
Cơ-đốc.”

Ông ta trả lời, “Giámmụcmuốn biết.”

Tôi nói, “Được rồi, là như vậy đó.”

Nói, “Anh thề với điều nầy không?”
234 Tôi đáp, “Tôi không thề gì cả.” Và ông ta tiếp…“Đúng thế,”
nói, “nếu ông không thể tin lời tôi nói ra, ồ, thì cũng không sao
cả. Vì, tôi không thề. Kinh Thánh dạy, ‘Đừng chỉ trời mà thề; vì
đó là ngôi của Đức Chúa Trời; cũng đừng chỉ đất mà thề vì là bệ
chơn của Ngài. Cái gì có thì nói “có,” và không, thì nói, “không.”’”
Tôi nói, “Ông ấy sẽ phải tin lời tôi vì điều đó.”

Ông ta nói, “Ồ, ông—ông nói, ‘phép báp-têm Cơ-đốc,’ ý ông là
gì qua việc đó, bởi—bởi việc nhấn chìmxuống nước à?”
235 Tôi đáp, “Đó là cách làm phép báp-têm duy nhất của Cơ-đốc
giáo được thực hiện.” Tôi nói, “Tôi làm báp-têm cho cô gái ấy tại
sôngOhio; nhấn cô ta xuống nước, nhơnDanh Chúa Jêsus Christ,
và đem cô ta lên. Tôi làm báp-têm cho cô ấy trong ‘Danh Chúa
Jêsus Christ,’ là phép báp-temduynhấtmàCơ-đốc giáo làm.”

Ông ta nói, “Vâng, thưa ông.” Ông ta quy cho điều đó như thế.
Và nói, “Lạ quá!” Nói, “Anh biết không, giáo hội Công giáo trước
đây thường làm báp-têm theo cách đó.”
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Tôi hỏi, “Khi nào vậy?”

Và ông ấy nói. Cứ tiếp tục nói, và cuộc thảo luận tiếp tục
trong một lúc. Và ông ấy nói, “Vâng, chúng ta là Công giáo
nguyên thủy.”
236 Tôi biết, nằm ngay ở đó những—những cuốn sách, các bạn
biết, và lịch sử về nó, tôi nói, “Điều đó đúng, nhưng,” tôi hỏi lại,
“tại sao các ông không làm thế ngày hômnay?”

Ôngđáp, “Chúng tôi có quyềnnăng xóa tội.” Nói, “Chúa Jêsus,
chẳng phải Ngài đã phán với cácmôn đồ Ngài đó sao, ‘Kẻ nàomà
các ngươi tha tội cho, thì tội sẽ được tha; còn kẻ nào các ngươi
cầm tội lại, thì sẽ bị cầm lại cho kẻ đó’?”

Tôi nói, “Vâng, thưa ông. Ngài đã phán như vậy.”

Ông ta tiếp, “Thế thì chẳng phải điều đó cho giáo hội thẩm
quyềnhay sao? Phi-e-rơ là người đứng đầu của giáo hội.”
237 Tôi nói, “Nếu giáo hội sẽ tha tội theo cách Phi-e-rơ làm.” Tôi
nói, “Vậy thì, khi họ hỏi, ‘Chúng tôi phải làm gì để được cứu?’
Người nói, ‘Hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Jêsus
Christ chịu phép báp-têm, để được tha tội mình.’” Tôi nói, “Nếu
ông làm thế, thì tôi sẽ đồng ý với ông.”

“Ồ,” ông ấyđáp, “ôngđang cốdùngKinhThánhđểbiệnhộ.”

Tôi nói, “Đó là Lời.”

Ông ta nói, “Đức Chúa Trời ở trong hội thánhNgài.”

Tôi nói, “Đức Chúa Trời ở trong Lời Ngài. ‘Mọi người, lời nói
của những người khác, đều là lời giả dối; Lời Ngài là Lẽ thật.’”
Hiểu không?
238 Vì vậy chẳng có cách nào khác cho ông ta thấy được. Nhưng
họ—họ hành động thế đấy, đi ngay vào sự tăm tối. Và những
người Tin Lành, bởi hàng ngàn người, sa ngã vào trong đó. Đây
này, họ đang thâm nhập sâu vào các tín điều của họ và các thứ
khác, họ bước ngay vào trong. Lời hầu đến ngay, chứng minh
việc đó, Chúa Jêsus Christ bày tỏ chính Ngài, “hôm qua, ngày
nay, và cho đến đời đời không bao giờ thay đổi.” Trong ánh sáng
giả tạo giáo điều đó, họ di chuyển dần vào sự tối tăm. Giống như
họ đã làm trong thời kỳ Nô-ê vậy, giống như họ đã làm trongmọi
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lúc, họ lặp lại điều đó ngày hôm nay, bước ra ngay trong nơi tối
tăm! Tại sao? Vì họ bác bỏ Ánh Sáng thật bởi các tín điều đã làm
mù mắt họ.

239 Ồ, thật ngày nay chúng ta đang ở trong một thời kỳ hết sức
đen tối! Ừ-m! Vâng, họ khước từ Ánh Sáng thật Đời đời của Đấng
Christ, và đó là những gì họ làm.

240 Những giáo phái nguội lạnh có thể không bao giờ mang Sự
sống đến cho Lời của Đức Chúa Trời, bởi vì nómang sự sống đến
với giáo hội của họ mà thôi. Chúng ta có những tín hữu Cơ-đốc
đã xưng nhận nhiều hơn ngay bây giờ…Hãy xem ở đây, nếu Cơ-
đốc nhân…

Tôi đã hỏi linh mục này điều nầy, “Nếu…Tôi sẽ đồng ý với
ông, rằng Giáo hội Công giáo đã có, lúc ban đầu, ở lễ Ngũ tuần,”
không phải là Nicaea, Rô-ma. Hội thánh không hề bắt đầu ở
Nicaea, Rô-ma. Nó bắt đầu từ lễ Ngũ tuần. Hiểu không? Tại Giê-
ru-sa-lem là nơi Hội thánh bắt đầu. Nhưng tôi nói…

241 Ở đây, tôi sẽ chấp nhận rằng những người nầy, họ những
người nô lệ và những người khác, mà đã có Đức Thánh Linh, họ
là các giáo sư lớn đã thấy quyền phép của họ và các thứ, những
gì họ đã làm; vực kẻ chết sống lại, nói tiếng lạ, đuổi quỉ, nói trước
các sự việc. Và các tiên tri ở giữa họ, và vân vân, đi ra với tấm da
cừu che thân; ăn các loài thảo mộc, đi đến với Hội đồng Nicaea
đó, và vân vân, và những người đó thật vĩ đại biết bao! Và họ đã
đi ra khỏi đó, đi đếnHội đồngNicaea, đấu tranh cho Lời ấy.

Nhưng, mười lăm ngày đẫm máu, họ chấp nhận “Đức Cha,
Đức Con, và Đức Thánh Linh” như một tín điều, thay vì giáo lý
Kinh Thánh, “trong Danh Jêsus Christ.” Qua điều đó đến tất cả
các giáo hội Tin Lành, được sinh ra ngay trong nó, đều giống
nhau, tất cả những sự việc kia. Nhận thức sai về Thánh Linh; họ
nhận, dự tiệc thánh, uống rượu, “Đó là lễ ban thánh thể, mà có
nghĩa là, ‘ThánhLinh.’” Linhmục banđiều đó cho các bạn.

242 Vậy thì, Kinh Thánh không ghi rằng, “Khi Ngày lễ Ngũ tuần
đến, thầy tế lễ đi ra đường, cổ áo bẻ ra chung quanh, và nói, ‘Hãy
thè lưỡi ra và nhận lễ ban thánh thể.’” Không, Nó không nói, “Tất
cả anh em chạy lên đây và đưa cho tôi bàn tay phải của sự thông
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công, anh em Báp-tít, Giám Lý, và Báp-tít, tôi sẽ ghi tên các bạn.
Hãymang đếnmột lá thư từ nơi nào đó.”
243 Ông nói, “Hết thảy họ ở trong một chỗ, đồng một lòng. Và
đột nhiên có một tiếng từ Trời đến như luồng gió thổi ào ào, và
nó ngập đầy cả căn phòng mà họ đang ngồi. Họ được đầy dẫy
Đức Thánh Linh, và bắt đầu nói thứ tiếng, theo như Thánh Linh
chomình nói. Và ở đó…” Rồi họ đi ra ngoài đường, bước đi loạng
choạng nhưmấy kẻ say, Ma-ry và những người còn lại, ở dưới sự
cảm động của Đức Thánh Linh.

Tại sao, người ta nói, cười nhạo bọn họ, mà rằng, “Những
người nầy say rượumới đó.” Họ là gì? Bịmùbởi tín điều.
244 Thầy giảng đạo nhỏ bé ấy đứng lên ở đó, tên là Phi-e-rơ,
ông nói, “Hỡi các ngươi là người Giu-đa và mọi người ở tại…mọi
người ở tại thành Giê-ru-sa-lem, ở tại xứ Giu-đa, hãy biết rõ điều
nầy, và lắng tai nghe lời ta. Những người nầy không phải say đâu.
Nhưng để ta nói cho các ngươi biết lời Kinh Thánh nói gì. Đây là
Sự Sáng. Đây là Lời được bày tỏ.” A-men.

Cũng xảy ra như vậy ngày nay, và họ rất thích những gì họ
đã làm, lắc đầu bỏ đi. Phán, “Hãy để mặc họ; kẻ mù dẫn đưa kẻ
mù, cả hai cùng té xuống hố.”
245 Ồ, nhận lấy Đấng Christ, Sự sống Đời đời, mang Lời của Sự
Sống đến với sự chứng thực, trở nên xác thịt. Ôi, chà, tuyệt vời!
Lấy Lời…nhận lấy Đức Thánh Linh để vận hành Lời của Đức
Chúa Trời.
246 Khi Chúa Jêsus phán, “Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành
cho mọi người.” Nào hãy xem, Mác 16, mạng lịnh cuối cùng của
Ngài. “Khắp thế gian, khắp thế gian,” lời đó chưa đi khắp, đấy.
“Khắp thế gian, và giảng Tin lành cho mọi người. Kẻ nào tin,”
trong cả thế gian, “và được báp-têm thì sẽ được cứu rỗi; còn ai
không tin thì sẽ bị đoán phạt. Và những dấu lạ nầy sẽ theo những
người nào tin.”

“Họ sẽ bắt tay với thầy giảng-…”? Không. “Họ sẽ là những
thành viên tốt trong giáo hội”? Không.

“Nhơn Danh Ta họ sẽ đuổi quỉ; họ sẽ nói tiếng mới; họ sẽ bắt
rắn trong tay; hay là, uống những thứ độc, cũng sẽ không hại gì;
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nếu họ đặt tay trên người đau, thì người đau sẽ được lành.” Ồ,
chao ôi!

247 Xa chừng nào? “Mọi người.” Bao nhiêu người? “Khắp thế
gian,” cho đến chừng Ngài trở lại. “Những dấu hiệu này sẽ…”
“Người nào tin Ta, cũng sẽ làm những việc Ta làm. Lại cũng làm
những việc lớn hơn nữa, vì Ta đi về cùng Cha Ta.”

248 Ồ, làm sao chúng ta có thể đi xa khỏi Điều đó hơn những gì
tôi có thể nói! Chúng ta bây giờ còn ở trong sự tối tăm hơn họ
ngày trước nữa. Bây giờ tôi còn hai câu nữa ở đây, vì tôi muốn
kết thúc càng sớm càng tốt-…Chúng ta hiện giờ ở trong sự tối tăm
hơn họ ngày trước.

Tôi biết tôi làm các bạn mệt mỏi ở đây, khoảng một tiếng
rưỡi đồng hồ. [Hội chúng nói, “Không!”—Bt.] Nhưng, đấy, cuốn
băng nầy vẫn còn đang tiếp tục ghi âm ở trong đó. Hiểu không?
Hiểu không?

249 Họ ở trong sự tối tăm hơn chúng ta. Tôi đã tuyên bố, điều đó.
Tại sao? Các giáo hội, trong ánh sáng hào nhoáng nầy, đang bị
lừa dối, nó trông giống như Lẽ thật vậy. Vậy thì, Chúa Jêsus há
chẳng đã nói điều đó sao? Chúng ta hãy xem Ma-thi-ơ 24, đấy.
Ma-thi-ơ 24, Chúa Jêsus phán rằng, “Trong những ngày sau rốt,
hai linh sẽ rất gần gũi đến nỗi nếu có thể được nó cũng dỗ dành
chính những người được Chọn.” Sẽ có một nhóm được chọn ra
để làm thành Hội thánh, trong kỳ cuối cùng. Và những tổ chức
nầy, với cái mà họ gọi là Lẽ thật của họ, sẽ rất gần như Lẽ Thật
chân thực, nó sẽ lừa dối chính những người được Chọn, ngay cả
những người Ngũ tuần.

250 Bây giờ, anh em biết mình không dẫn một tín hữu Ngũ Tuần
và phỉnh dỗ anh ta bằng học thuyết Giám Lý hay Báp-tít nào đó.
Anh em sẽ không nói với anh ta điều đó. Anh ta biết rõ hơn. Anh
em cũng sẽ không lừa người Báp-tít nào đó bằng giáo lý Luther.
Hiểu không?

Và các bạn cũng sẽ không tin nhận Sứ điệp, lừa dối Sứ điệp
bây giờ trong Lời nầy, bằng giáo lý Ngũ Tuần nào đó, một “Đức
Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh,” sai lầm và hết thảy những
điều tương tự như vậy, và trở lại trong những tín điều của họ là
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cái mà họ thiết lập nên trong tổ chức đó. Không, thật vậy. Các
bạn sẽ không bao giờ lừa dối được họ, bởi vì những người được
Chọn sẽ không bị lừa dối.
251 Đó là gì? Đó là gì? Sự lừa dối. Những thứ ánh sáng giả tạo,
chúng đang làm gì? Chúng dẫn hội thánh đi đến hàng làm thịt
hội đồng, bởi ánh sáng hào nhoáng của nó. Đó là sự tàn sát cuối
cùng, khi nó và Rô-ma kết hợp lại với nhau. Khi họ lập nên hình
tượng đó của con thú, đó là sự sát hại cuối cùng. Và những ánh
sáng giả tạo mà các bạn đang có hiện nay, hãy xem những gì nó
đang làm, dẫn dắt người ta. Nó là con dê.
252 Dê luôn dẫn chiên đi đến hàng làm thịt. Các bạn đã thấy điều
đó trong lò mổ súc vật. Con dê sẽ chạy ngay đến chỗ ấy và dẫn
chiên đi, rồi nó nhảy đi ra ngoài và để cho con chiên cứ đi vào.
Đó là những gì nó làm. Nó luôn luôn làm vậy.

Chính là những con dê dẫn Chúa Jêsus, là Chiên Con, đến
hàng làm thịt. Những con dê La-mã! Đúng vậy.

Chính là—là những con dê giáo phái ngày hômnay đang dẫn
chiên vô tội đi đến lò giết thịt. Ghi tên mình, tên của họ vào sổ,
và họ xong việc. Đó là dấu ấn của con thú. Nhơn Danh Chúa, tôi
nói. Tôi đã nắm giữ điều đó trong một thời gian dài. Điều đó là
thật. Chính xác vậy. Con thú là gì? Con thú là gì? Đó là hàng giáo
phẩm La-mã, tổ chức đầu tiên. Dấu ấn của nó là gì? Cũng y như
vậy, rõ ràng, giống như vậy hoàn toàn như thế. Lò giết thịt, đến
ánh sáng giả tạo!
253 Nhưng đối mặt của sự tăm tối hiện tại, chúng ta vẫn nhìn
thấy Ánh Sáng của Đức Chúa Trời soi sáng xuyên qua đó. Chúng
ta thật cảm tạ về điều đó!
254 Hãy nghe kỹ. Chúng ta đã nhìn thấy Ánh Sáng, Lời Ngài mà
Ngài đã hứa cho thời kỳ nầy, được minh chứng và chứng thực.
Nó là Lẽ thật, Ánh Sáng của thời đại. Ôi, chao! Tôi rất vui mừng.
Không có điều gì sai trái. Không có gì.
255 Cách đây không lâu một mục sư nói rằng ông ta đi xuống
Florida, và ông có một—một chiếc xe hơi, tôi tin nó là chiếc
Chevrolet, và sự việc xảy đến với ông. Ồng ta không thể làm cho
nó đứng yên. Ông đi vào một ga-ra sửa xe, người thợ sửa máy
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nằm xuống dưới nó rồi bên trên nó, và đục chung quanh; nhưng
ông ta vẫn không điều khiển được. Và ông—ông ta thử cách nầy,
nó vẫn không hoạt động. Rồi ông ta lại thử cách khác; nó vẫn
không hoạt động. Ông vặn máy phát điện, vặn cái này, và cắm
phít vào, cắmvào các ổ cắm; ông không thể làm cho chiếc xe khởi
động được. Ông thật sự không thể làm gì với nó.

Cuối cùng, một người đàn ông ăn mặc lịch sự bước đến.
Người đó nói, “Tôi có thể giúp ông lời khuyên không?”
256 Người thợ sửamáynày cóđủý thứcđểnói, “Vâng, thưa ông.”

Người nầy nói, “Anh lấy cái nầy, và điều chỉnh cái nầy và cái
nầy, và,” ông ấy nói, “đặt mấy cái đó vào cùng một lần và thử
xem.” Và ông ta lấy cái nầy điều chỉnh cái kia, và đặt chúng với
nhau, và nó hoạt động.
257 Người thợ sửamáy quay lại, và nói, “Này, ông là ai vậy?” Ông
ấy là kỹ sư, kỹ sư trưởng của Tổng Công ty Mô-tô. Ông ấy chế tạo
ra các chi tiếtmáy. Ông ấy là người thiết kế nó.
258 Và, ngày hôm nay, khi chúng ta nói về Giám Lý, Báp-tít, và
Trưởng Lão. Thợ Máy Trưởng là đây; Đấng Thiết Kế của Lời
Ngài, Người Mà đã dựng nên trời và đất, và thiết lập Hội thánh
Ngài! Ngài biết nhiều hơn về những gì nó làm cho Sự Cất Lên,
hay giáo hội Giám Lý hay Báp-tít biết nhiều hơn về những gì
nó nhận lấy không? Ngài là Đấng Thiết Kế. Ngài chắc chắn biết
được nó. Ngài ănmặc cao trọng trong Quyền năng phục sinh của
Ngài. Halêlugia! Ngài đang đi giữa chúng ta, ngày hômnay, trong
Quyền năng phục sinh của Ngài.

Ngài biết phải lấy cái gì để đưa Hội thánh vào trong trật tự
Sự Cất Lên. Ngài đã thiết kế Nó, và đặt những phần nầy với nhau
ở đây trong Kinh Thánh. A-men! Hãy để cho Dòng thời gian chảy
qua Nó, xem Nó hoạt động lúc này. Để cho niềm tin, vào Lời hứa
của Ngài cho ngày hôm nay, thì các bạn sẽ thấy Nó hoạt động.
Tại sao? Ngài thiết kế sự vật. Ngài thiết kế Hội thánh của Ngài
bằng Lời. Đó là những gì Ngài đặt để với nhau. Không phải bởi
Giám Lý, hay Báp-tít, hay Trưởng Lão, hay tổ chức Ngũ Tuần;
nhưng là bởi Lời Ngài. “Người ta sống không phải chỉ nhờ bánh
mà thôi, bèn là mọi Lời phán ra từ miệng Đức Chúa Trời.” Vâng,
thưa quý vị.
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259 Hãy ra khỏi những thứ ánh sáng giả tạo ấy, giữa bóng tối,
thời kỳ tối tăm nầy mà chúng ta đang sống đây. (Chỉ còn khoảng
năm phút nữa thôi.) Ở giữa sự tối tăm, ai sẽ mang Nàng Dâu nhỏ
bé ra khỏi đó? Ai nhận biết về Điều đó? Thiết Kế Trưởng. Ồ, vâng.
Từ trong sự lẫn lộn của thứ ánh sáng hào nhoáng nầy!

Ở đây, ánh sáng Giám Lý là một cách, Báp-tít kiểu khác, và
Trưởng Lão kiểu khác, và Ngũ Tuần là kiểu khác, tất cả các thứ
ánh sáng ấy đan xen chung quanh. Họ chạy đi, đặt cái tên của
mình trên đây, trong ánh sáng ở đây; họ đến để tìm thấy, điều
gì đó khác ở chỗ kia. Và cứ chạy qua đây; và điều gì ở đó. Đi
qua đây…
260 Giống như tôi nói với linh mục đó rằng, “Nếu hết thảy các
ông là hội thánh gốc, và các ông đi theo giáo lý của những người
nầy ngồi cùng nhau tại Nicaea, tại sao các ông không có quyền
năng mà họ đã có như lúc ban đầu? Hiểu không? Tại sao ông
không làm những việc như họ đã làm, là những việc mà Chúa
Jêsus đã phán?”

Đáp rằng, “Ồ, chúng ta bây giờ cónhiềungười hơn. Chúng tôi,
chúng tôi sống trongmột thời đại khác.”
261 Tôi nói, “Nhưng Lời không thay đổi. Ngài phán, ‘Những dấu
hiệu nầy sẽ theo họ luôn trong mọi thời kỳ. Trời đất sẽ qua đi,
nhưng Lời Ta sẽ không bao giờ qua đi.’ Chính là thế.”

Ông nói, “Ô, ông đang nói về Kinh Thánh.”
262 Tôi đáp, “Vâng, ngôi Lời, mà là Đấng Christ.” Đúng vậy. Và
các bạn thấy đấy. Hiểu không?
263 Và trong ánh sáng giả tạo nầy, Giám Lý cho thấy học thuyết
củamình, Báp-tít phô bày học thuyết của họ, và Trưởng Lão phô
bày sự dạy dỗ của họ, mỗi giáo hội càng ngày càng phát triển lớn
hơn, luôn mọi lúc.

Nàng Dâu nhỏ bé tội nghiệp, Nàng ở đâu? Nàng đi đến đó
với Ngũ Tuần Một Ngôi, một lúc; Nàng ghi tên Nàng vào đó, và
Nàng nói, ồ…Đến để thấy, nhìn những gì họ làm. Họ chạy qua
chỗ nầy, và nói, “Các bạn phải thuộc về chúng tôi. Nếu các bạn
không thuộc về giáo hội chúng tôi, thì các bạn không ở trong
Nàng Dâu. Các bạn chẳng phải là gì cả.” Đi qua đây chỗ Phúc âm
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Ngũ Tuần, và nhìn những gì họ có; các bạn lại ở đó. Đi xuống với
nhữngngười Báp-tít, xemđiềuhọ làm.Nhìn xemTrưởng-…
264 Điều gì sẽ xảy ra với Nàng tội nghiệp nầy? Hiểu không?
NhưngNàng đang đến. Các bạn đừng lo. Nàng sẽ ở đó.
265 Một anh chàng nọ đã nói, cách đây khoảng hai năm. Anh ta ở
NewMexico. Tôi tổ chứcmột buổi nhóm ở đó gần với hang động
Carlsbad Caverns. Các bạn chắc có nghe về họ ở nơi đó, một nơi
lớn…Và họ dẫnmột người đàn ông và vợ anh ta, và đám con cái,
đi trên thang máy, đi tất cả các con đường đến tận đáy hang. Và
khi họ đi xuống đó, họ tắt hết các ngọn đèn. Và khi họ tắt hết tất
cả các đèn, thì tối như nửa đêm.

Tôi nhờ họ làm việc đó ở đây trong các khu vườn nầy, và vào
một lần ở tại Colorado, vợ tôi và tôi, trở lại nơi đó, và ở trong đó.
Và họ bật đèn lên. Ồ, các bạn đưa bàn tay như thế nầy, nhưng các
bạn không thể nhìn thấy gì hết.

Và có một cô bé đứng ở đó, và cô bắt đầu hét lên, “Ôi!” Hét
lên. Cô bé, bé gái ấy sợ đến chết, dưới đó quá tối. Cô bé tội nghiệp
này cứ bámvíu hết chỗ nầy đến chỗ khác, và cố thét to lên để cầu
cứu ba,mẹ củamình, ở khắp nơi. Nó không thể đứng ở đó, vì quá
tối. Nó chưa bao giờ nhìn thấy sự tối tămnhư vậy.
266 Và đó gần như là cách mà nó xảy ra bây giờ. Đúng thế. Trời
quá tối nên các bạn không biết đi đâu. Các bạn đi đến Giám Lý,
đi đến Báp-tít, đi đến Trưởng Lão, tất cả đều như nhau, đấy, đang
ăn ma-na cũ bị thối rữa, có giòi trong đó. Đấy, cùng một thứ, tín
điều nào đó, “Hãy đến và gia nhập vào giáo hội nầy, và gia nhập
giáo hội nọ, kia,” tín điều cũ rích vàmọi thứ. Các bạn không thấy
Đấng Christ trong đó. Hiểu không? Ôi, các bạn thấy những người
tự xưng công bình, tôi muốn nói vậy. Nhiều người tốt trong đó
lúc này, ở trong những giáo phái ấy. Tôi đang nói về hệ thống,
không phải những người ở trong đó. Nhưng, các bạn thấy, đó là
những gì họ đang ăn. Hãy nói với họ về điều đó!

Và Đây là Thức Ăn tươi mới!
267 Và cô bé nầy đứng ở đó, nó thét lên, giọng to hết cỡ, gần như
bị cuồng loạn; gần nhưNàngDâunhỏ bé vậy. Nhưng các bạn biết
gì không? Em trai của cô bé nầy la lên, nói, “Chị ơi, đừng sợ.” Bởi
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vì, cậu ấy đứng ngay bên cạnh người kỹ sư. Nói, “Có một người
ở đây có thể bật các ngọn đèn lên.”

Đừng sợ, hỡi Chị nhỏ, có một Người ở đây Mà có thể bật Đèn
lên. Ngài có thể làm cho Lời nầy sống. Chúng ta không biết Ngài
đến như thế nào. Chúng ta không biết cách nào, khi nào Ngài
đến. Tôi không biết gì về điều đó cả. Nhưng Ngài ở đây, và Ngài
có thể bật những Ngọn Đèn lên. Bằng cách nào chúng ta sẽ ra
khỏi nó? Tôi không biết. Nhưng Ngài ở đây, và Ngài là Đấng mà
có thể bật những Ngọn Đèn lên. Vâng, thưa quý vị. Ngài là Đấng
ấy. Ngài là Sự Sáng. Ngài bày tỏ chính Ngài, đó là cách mà Ngài
bật Đèn lên. Hoàn toàn chính xác.

Nó nhận lấy Đấng Christ, sáng loè ra trên những Ngọn Đèn
của Ngài, rồi mọi bóng tối tan dần. Ngài phân rẽ. Ngài đang kéo
Nàng Dâu nhỏ bé của Ngài ra. “Ta sẽ lấy một dân ra từ các dân
Ngoại, vì Danh Ta, dân đó sẽ mang lấy Danh Ta.” Danh Ngài là
gì? Được rồi. Không phải GiámLý, Báp-tít, Trưởng Lão, Lutheran.
Đó là Jêsus Christ. Đúng thế.
268 Ngài là Sự Sáng, là Lẽ thật; Sự Sáng, và không có sự tối tăm
nào ở trong Ngài. Và Ngài làm cho sự tối tăm tan đi khi Ngài đến,
bởi vì Ngài là Lời. Lời là Sự Sáng. Đúng vậy. Bởi vì, Ngài phán và
nói rằng, “Hãy có Sự Sáng,” đó là Lời trở thành sự sáng. Khi Ngài
phánĐiềuNầy, mỗi lần, ấy là Ánh Sáng của thời đại đó.

Bây giờ Ngài ở đây, không phải ở trong—trong một ánh hào
nhoáng; song người ta đang sống trong ánh sáng hào nhoáng.
Nhưng Ngài là Lời được chứng thực. Ngài hoàn toàn là ánh—
Ánh Sáng trong thời kỳ tối tăm. Vâng, thưa quý vị. Tất cả những
thứ ánh sáng giả tạo nầy và các thứ sẽ mờ dần. Vâng, thưa quý
vị. Ngài ở đây. Đừng sợ. Bật Đèn lên, Lời được hứa của Ngài. Nó
sống. Nó làm cho…

“Kẻ nào tin Ta, thì các việc Ta làm, các ngươi cũng làm.” Thế
thì, đó là Lời. “Như Cha đã sai Ta thể nào, Ta cũng sai các ngươi
thể ấy.” Cha đã sai Ngài, đến trong Ngài. Thì Chúa Jêsus sai các
bạn, cũng đến trong các bạn. Và các việc mà Ngài đã làm lúc đó,
thì bây giờ Ngài cũng làm y như vậy, bởi vì (tại sao?) Lời đã trở
nên xác thịt, trong xác thịt con người, bày tỏ chính Nó như là
Ánh sáng của thời đại. Chúng ta đây. Thế đấy. Nó thật sự tỏ ra
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con đường đi đến Sự Sáng, trong Sự Sáng. Người khôn ngoan, là
người không bịmù bởi các tín điều và giáo phái, sẽ bước đi trong
Ánh sáng đó. Ồ, chao ôi!
269 Có một Người ở đây có thể bật Đèn lên, đúng lắm. Ngài làm
gì? Bởi sự tỏ bày Lời Ngài cho thời kỳ nầy. Chúa Jêsus, là Con của
Đức Chúa Trời, là Đấng phán hứa Lời cho thời đại nầy, ở ngay
đây với chúng ta.

Đừng sợ. Đừng quan tâm đến những gì họ đang làm; các bạn
làm vậy, thì các bạn sẽ bước đi trong sự tối tăm.

Hãy khôn ngoan. “Người nào khôn ngoan,” Đa-ni-ên nói,
“trong những ngày sau rốt này, họ sẽ làm nên những thành tích
vẻ vang cho Đức Chúa Trời của họ.” Hiểu không? Hiểu không?
Họ sẽ bước đi trong Sự Sáng, nhưNgài ở trong Sự Sáng.
270 Đừng lo sợ. Có thể là tối tăm, giống như họ sẽ đi đến để bắt
buộc mỗi người, trong chúng ta. Tất cả những điều này, các bạn
thấy những lời tuyên bố được đưa ra, “Tất cả những giáo hội nhỏ
nầy và các thứ phải đi vào bây giờ. Các bạn phải đi vào,” hay là
họ định dồn ép các bạn lại. Họ sẽ làm điều đó.
271 Giờ đây chúng ta muốn đụng đến điều đó thật khó, tối nay,
khi tôi đến với thì giờ nầy, đấy.
272 Bây giờ, họ, “Chúng ta sẽ kết thúc.” Các bạn phải làmột trong
họ, hay không. Các—các bạn hoặc là gia nhập vào đó với họ, hoặc
là không thể làm gì cả, thậm chí không thể mua hoặc bán. Thật
vậy. Các bạn không dám cầu nguyện cho người đau. Nếu các bạn
nắm lấy chức vụ chăm sóc người đau hay một người nào đó có
vấn đề tâm linh, thì các bạn bị đầu phục luật lệ liên bang, bị hành
quyết. Điều đó hoàn toàn đúng. Hiểu không? Các bạn biết điều
đó. Đúng thế. Nó có trong giấy tờ của họ hẳn hoi. Vâng, thưa quý
vị. Vì vậy, quý vị không thể làm điều đó, quý vị phải thuộc về sự
thờ cúng tôn giáo.

Thưa anh em, xin cho tôi nói với anh em đôi điều. Tốt hơn
là anh em nên nhận lấy Đấng Christ chắc chắn trong lòng mình
ngay giờ nầy, bởi vì thì giờ gần đến rồi và là lúc mà anh em sẽ
thật sự cần Nó. Anh em đừng chần chờ. Hãy nhớ rằng, khi cái
ấn đó mở ra, thì đó là điều tốt lành. Hiểu không? Vì vậy, anh em
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đừng làm điều đó. Đừng tin vào những thứ đó. Anh em hãy đến
với Đấng Christ ngay giờ nầy, là Lời. Vâng, thưa quý vị.
273 Chứng thực Lời, và tỏ cho thấy rằng Nó là Ánh Sáng của thời
đại. Đó là cách mà chúng ta biết Ngài là Sự Sáng, bởi vì Ngài là
Sự Sáng bày tỏ chính Nó trong xác thịt.

Làm sao chúng ta biết? Ngài là Lời của Đức Chúa Trời đã trở
nên xác thịt. Đấy, Lời của Đức Chúa Trời tự bày tỏ Nó, chứng thực
chínhNgài, khi ĐấngMê-si đến, những gì Ngài sẽ làm.
274 Người đàn bà nói, ở bên giếng, “Khi Đấng Mê-si đến, Ngài
sẽ làm những việc nầy. Ngài phải là Đấng Tiên Tri đó, là Lời, nói
trước cho chúng tôi biết những việc nầy.”
275 Ngài phán rằng, “Ta là Đấng đó.” Hiểu không? Thế là đủ. Ánh
Sáng chiếu trên Lời đã phán hứa. Đó là Ánh Sáng.
276 Bà chạy ngay vào trong thành, nói, “Hãy đến, xem Người Mà
đã nói với tôi những việc tôi đã làm. Chẳng phải đây chính là
Đấng Mê-si sao?” Quả thật vậy. Hiểu không? Cho dù người khác
nói thế nào, bà nhận biết đó là ĐấngMê-si.
277 Nhớ rằng, trong mọi thời kỳ, trong thì giờ tối tăm, Đức Chúa
Trời luôn luôn có Lời Ngài để phân định Sự sáng ra khỏi sự
tối tăm.

Ngài đã có Lời đó cho thời Luther, khi giáo hội Công giáo
có mọi thứ; Ngài sai Luther đến như một Ánh sáng chiếu soi, và
Luther đã phân rẽ Lẽ thật ra khỏi sự tối tăm.

Và khi những tín đồ theo Luther đi sai trật, Ngài đã lập nên
JohnWesley, và ông đã phân rẽ Sự sáng ra khỏi sự tối tăm.

Và trong thời ngũ tuần khi những người theo Wesley trở
nên…và Giám Lý, rồi Báp-tít, và Trưởng Lão, hết thảy trở nên
tê liệt. Ngài đưa đến sứ điệp ngũ tuần để phân Sự sáng ra
cùng sự tối.

Ngũ Tuần quay lại sự tối tăm cũ, như thế, trong tổ chức của
họ, nhận lấy tín điều và những thứ khác.

Giờ đây thì giờ đã đến cho Lời này được chứng thực. Ngài
ban Ánh Sáng đến, Lời được tỏ tường, giống như Ngài làm lúc
ban đầu; ban Lời đến, và Lời chứngminh chínhNó. Có Ánh Sáng,
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và Ngài luôn phân rẽ ra. Bây giờ cũng vậy, như những Ánh sáng
Đời đời buổi ban đầu.

278 Nhìn xem hỡi các con trẻ, như tôi nói, tôi đã quá năm phút
lúc này. Nhưng cho tôi nói thêmmột điều nầy.

Có một Người hiện diện! Đừng sợ, cho dù người ta nói gì đi
nữa. Tôi nhìn thấy điều đó đi đếnmột điểmmà tôi không biết rồi
nó sẽ đi đâu tiếp đến, nhưng Ngài luôn hiện diện. Sự Hiện diện
ấy không bao giờ dứt, Ngài luôn luôn ở đó. Ngài có thể bật Đèn
lên. Vâng, thưa quý vị. Ngài đang chờ đợi, thấy những gì các bạn
sẽ làm. Ngài có thể bật công-tắc bất cứ lúc nào Ngài muốn. Vâng,
thưa quý vị.

279 Cómột Người ở đây có thể bật Đèn lên. “Những kẻ ngồi trong
miền của bóng sự chết,” một số người ngồi dưới bóng bệnh ung
thư, một số người ở dưới sự chết của giáo phái, một số ở dưới sự
chết của những tín điều, một số thì ở dưới sự chết truyền thống,
và tất cả mọi thứ của sự chết, “và họ đã nhìn thấy một Ánh Sáng
lớn.” Con Người mà lóe ra Ánh Sáng lúc ấy, cũng là Đấng Mà đã
phán, lúc ban đầu, “Hãy có sự sáng.” Đức Chúa Trời không hề
thay đổi ấy, “hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời,” và Ngài
đang hiện diện ngày hôm nay, ngay giờ nầy ở đây. Đừng sợ hãi.
Ngài có thể bật Đèn lên.

Khi sự bách hại đến, đừng hoảng sợ. Có một Ánh Sáng, Ngài
đã phán rằng Ngài sẽ dẫn dân sự Ngài ra khỏi. Nàng sẽ không
trải qua cơn hoạn nạn. Nàng sẽ không hề bị như vậy. Ngài phán
là Nàng sẽ không. Nàng sẽ được cất lên. “Làm sao mà họ sẽ làm
được như vậy, Anh Branham? Trông tối tăm kinh khủng!” Cho
dù nó có tăm tối đến đâu đi nữa, anh em không thể thấy được
bàn taymình phía trước, cứ nhớ rằng, cómột Người ở đây có thể
bật Đèn lên. Ngài sẽ Cất lên Hội thánh đó.

Các bạn nói, “Ô, tôi đúng…”

280 Vâng, Sa-đơ-rắc, Mê-sác, và A-bết-nê-gô, bị quăng vào lò lửa
hực, nhưng có một Người ở đó Mà có thể thổi luồng không khí
mát vào. Vâng, thưa các bạn. NgọnGió thổi ào ào xuống vào ngày
lễ Ngũ tuần, Ngài sẽ thổi Nó lại và quạt những cáu cặn bay đi xa
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khỏi họ, tất cả ngọn lửa. Có một Người ở đó; Ngài được gọi là
“Người thứ tư.”
281 CóĐấng đó ở đây hômnay. Ngài là Đấng duy nhất! Halêlugia!
Ngài cầm giữ công-tắc Đèn trong tay Ngài. “Những người ngồi
trong miền của bóng sự chết, Ánh Sáng lớn đã mọc lên.” Đừng
chối bỏNó. Hãy đón nhậnNó, nhơnDanh Chúa. Trong khi chúng
ta cúi đầu một lúc.

Chúng ta sẽ bước đi trong Ánh Sáng, Ánh Sáng
tuyệt diệu,

Đến nơi những giọt sương của lòng nhơn từ
rực rỡ;

Chiếu sáng chúng ta quanh đêm luôn ngày,
Chúa Jêsus, Sự Sáng của thế gian.

Chúng ta sẽ bước đi trong Ánh Sáng, Ánh Sáng
tuyệt diệu như vậy,

Đến nơi những giọt sương của lòng nhơn từ
rực rỡ;

Chiếu sáng chúng ta quanh đêm luôn ngày,
Chúa Jêsus, Sự Sáng của thế gian.

Hãy đến, hỡi anh em xưng nhận thánh đồ của
Sự Sáng,

Chúa Jêsus, là Sự Sáng của thế gian;
Rồi chuông thiên đàng sẽ rung lên,
Jêsus, Sự Sáng…

Đó là gì? Lời được chứng thực là Chúa Jêsus ngày nay.
Ngài là Lời.

Chúng ta sẽ bước đi trong Ánh Sáng, Ánh Sáng
tuyệt diệu như vậy,

Đến nơi những giọt sương của lòng nhơn từ
rực rỡ;

Ồ, chiếu sáng chúng ta quanh đêm luôn ngày,
Chúa Jêsus, Sự Sáng của…

282 Với đầu anh chị em cúi xuống. Tôi tự hỏi có bao nhiêu người
muốn bước đi trong Ánh Sáng này, dưới sự lãnh đạo của Đức
Thánh Linh, là Lời được chứng thực của ngày hôm nay? Hiểu
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không? Lời mà Đức Chúa Trời đã hứa ban cho ngày hôm nay,
thấy Nó được bày tỏ!

Chẳng phải đó là những gì Đức Chúa Trời đã có lúc ban đầu
sao? Ngài là Lời. Con được sinh ra; Ngài là Lời. Ngài là Đấng Mê-
si; Ngài là Lời đã được chứng thực. Vậy thì Lời, Đức Chúa Trời đã
phán-…sự chấm dứt từ ban đầu.
283 Bây giờ có Lời cho thời kỳ này, và Ngài đang chứng thực
Lời đó.

Ở giữa sự hỗn loạn, sự tăm tối và ánh sáng giả tạo, nó trông
giống hệt như Ánh Sáng thật, nhưng không phải. Nó không
chứngminh là Lời; nó là tín điều.
284 Chúa Jêsus phán, “Nếu Ta đuổi quỉ bởi ngón tay quyền năng
củaĐức ChúaTrời, thì các ngươi đuổi chúng ra bởi ai?”Họ không
thể đuổi quỉ ra. Hiểu không? “Nhưng, không, nếu Ta đuổi quỉ
bằng ngón tay của Đức Chúa Trời, thì Nước Đức Chúa Trời hẳn
đã đến gần các ngươi rồi.”

Ồ, chúng ta hãy suy nghĩ về điều đó, khi chúng ta đưa tay lên.
Một cách chậm rãi giờ này, và suy nghĩ, thật yên lặng.

Chúng ta sẽ bước đi trong Ánh Sáng,
Nó đến nơi những giọt sương của…

Hãy xưng nhận tội lỗi mình. Hãy tin nơi Đức Chúa Trời
giờ nầy.

Chiếu sáng chúng ta quanh đêm luôn ngày,
Chúa Jêsus, Sự Sáng của thế gian.

Chúng ta sẽ bước đi trong Ánh Sáng, thật là
Ánh Sáng tuyệt diệu,

Đến nơi những giọt sương của lòng nhơn từ
rực rỡ;

Chiếu sáng chúng ta quanh đêm luôn ngày,
Chúa Jêsus, Sự Sáng của thế gian.

285 Trong khi họ tiếp tục dạo đàn, tôi muốn hỏi. Mọi thời đại
đều giống nhau. Trong thời Nô-ê, những kẻ chối bỏ Sự Sáng, họ
đã làm gì? Bước vào sự đoán xét của Đức Chúa Trời. Những gì
xảy ra đối với Pha-ra-ôn trong thời kỳ Ánh Sáng của bụi gai cháy,
mà đã có trong thời Môi-se? Đi vào biển chết. Điều gì xảy ra với
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Đa-than là người mà bắt đầu và rồi chối bỏ Sự Sáng đó? Đi vào
kẻ nứt của trái đất; nó nuốt chửng ông. Điều gì xảy ra trong mọi
thời đại, với những kẻ mà không bước đi trong Ánh Sáng, Ánh
Sáng của thời đại?

Ấy là Chúa Jêsus luôn mọi lúc. Chính là Chúa Jêsus ở trong
các thời đại của những con người đó. Chính là Chúa Jêsus ngày
hôm nay, vì Ngài là Lời, và Lời đã làm lên Sự Sáng. Đó là Sự Sáng
của thời đại.

Hãy suy nghĩ điều đó giờ này, thật yên tĩnh, trong khi chúng
tôi, với lòng thành thật, hỏi, anh em đang bước đi trong Sự Sáng
không? Trong khi chúng ta ngân nga bài hát nầy lần nữa. [Anh
Branham và hội chúng bắt đầu ngân nga, Jêsus, Sự Sáng Của Thế
Gian—Bt.]

…Ánh Sáng tuyệt diệu,
Đến nơi những giọt sương của lòng nhơn từ
rực rỡ;

Soi sáng chúng ta quanh đêm luôn ngày,
Ôi Chúa Jêsus, Sự Sáng của thế gian.

Xinmời hết thảy chúng ta giờ này đứng lên, tại chỗ.

286 Con cầu xin Cha trên Trời để Sứ điệp nầy lắng đọng sâu sắc
vào trong lòng mỗi người đang hiện diện ở đây, và cả những
ai sẽ nghe Nó qua băng ghi âm. Và nguyện xin Ánh Sáng đến
trên Lời, là Hạt giống, và sanh ra mọi Hạt giống đã định từ trước
được trồng ra ở đây trong những ánh sáng hào nhoáng và các
tổ chức khác nhau. Xin cho họ nhìn thấy giống như Ni-cô-đem,
thậm chí nếu họ phải “đến lúc ban đêm,” đến với Sự Sáng. Xin
nhậm lời, Cha ơi.

287 Cầu xin ở đó đến sự ban phát lớn này, của Tảng Đá này mà
bị đục ra khỏi núi, không bởi bàn tay con người. Nó sẽ nghiền
nát những vương quốc dânNgoại xuống đất, tất cả những vương
quốc nầy, những vương quốc thuộc linh và vương quốc tự nhiên.
Và Tảng Đá sẽ bao phủ trên toàn bộ trái đất; nó sẽ là công việc
hoàn toàn thánh khiết. Những ai mà Tảng Đá nghiền sẽ bị nát
bột ra trên đất; những ai rơi xuống trên Tảng Đá ấy sẽ có một
nền tảng vững chắc.
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288 Lạy Đấng Christ, xin để con, như đầy tớ Ngài, chết trên Vầng
Đá nầy, Vầng Đá của Lời Ngài. Ôi Chúa là Đức Chúa Trời, xin
cho con đứng, như Đa-vít, và những chiến binh của thời xưa đã
chiến đấu cho Đa-vít, xin cho con chiến đấu cho Lời ngày hôm
nay trong khi con nhìn thấy Nó bị chối bỏ bởi các giáo phái. Nó
đang nằm trongmột nơi ẩn dật nào đó. Ôi lạy Chúa, con…Xin ban
cho chúng con có sức lực và lòng can đảm, và Đức Thánh Linh,
để đứng lên, vì thì giờ càng ngày càng trở nên tăm tối.

Nhưng xin cho chúng con nhớ rằng Ngài luôn hiện diện để
bật lên Đèn lên. Vào bất cứ lúc nào mà Ngài muốn, Ngài có thể
bật Đèn lên, Cha ôi. Vì vậy chúng con cầu xin…

289 Như Ngài đã phán, “Các ngươi là Sự sáng của thế gian.” Xin
nhậm lời, Chúa ôi, hầu cho Đèn của chúng con, là những người
hầu việc Ngài, sẽ chiếu sáng rất rực rỡ cho những người khác,
để họ sẽ thấy được Sự Sáng của Phúc âm như chúng con sống,
Chúa ôi, ngày qua ngày, phản chiếu với họ Đời Sống của Chúa
Cứu Thế Jêsus như Ngài đã sống trên đất; đầy sự khiêm nhường
và êm dịu, tuy nhiên với Lời vẫn sống ngay qua Ngài. Xin nhậm
lời, Chúa ôi.

Vì, chúng con đang mong đợi Ngài, Đấng vĩ đại với chiếc
công-tắc trong tay. Ngài nắm giữ thế gian nầy trong tay Ngài.
Ngài nắm giữmọi sự trong tay Ngài, và nắm giữ thế gian nầy bởi
Lời Ngài.

Ôi Cha ôi, xin cho chúng con tiếp nhậnLời; xinNgài, vui lòng,
hỡi Chúa? Xin cho đó là lời chứng và sự khát khao của mỗi tấm
lòng ở đây.

290 Cha ôi, khi chúng con hát những bài thánh ca nầy…Như Đa-
vít đã hát những bài thánh ca, chúng trở thành lời tiên tri. Chúng
là lời tiên tri, và Ngài thừa nhận chúng, là lời tiên tri. Khi chúng
con hát bài nầy, lạy Chúa, xin cũng để lời đó vào lòng chúng con,
như chúng con hát, “Chúng ta sẽ bước đi trong Sự Sáng.” Xin
được như vậy, Chúa ôi.

Đây là Ánh Sáng đẹp đẽ. Nó là Lời. Đó là Đấng Christ sống ở
giữa chúng con. Không phải những gì Ngài đã có; mà những gì
Ngài hiện có, và, chúng con biết rằng Ngài chỉ phản chiếu những
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gì Ngài hiện có. Và chúng con cầu xin, Cha ôi, để những người ở
đây sẽ hiểu được và bước đi trong Ánh Sáng đẹp đẽ nầy. Chúng
con cầu xin trong Danh Chúa Jêsus.
291 Trong khi chúng ta vẫn đứng giây lát, tôi muốn chúng ta
cùng hát.
292 Giờ nầy tại đây có tín đồ Trưởng Lão, GiámLý, Công giáo. Đây
làmột cử tọa nhiều thành phần, khi nó đến với giáo phái.
293 Bây giờ hãy nhớ, hãy để được biết, rằng tôi không giảng
điều gì chống đối lại những người ở trong những ánh sáng hào
nhoáng nầy. Nhưng tôi chứng minh nó, với Kinh Thánh, để thấy
chúng là những thứ ánh sáng giả tạo. Nếu không, Đấng Christ sẽ
làm như Ngài đã hứa, với họ. Hiểu không? Nhưng họ khước từ
Điều đó. Hiểu không? Và khi các bạn đến đó, các bạn tìm thấy
gì? Một “sự gia nhập giáo hội, đọc thuộc lòng một bài tín điều.”
Và nó ra từ điều gì? Đi đến cuối con đường, các bạn mới tìm ra
đó là ảo ảnh, giả tạo.

Đấng Christ là Lời. Ngài là Sự Sáng. Hãy sống giờ này, đương
khi các bạn có thể sống. Các bạn sống vì điều gì đó.
294 Các bạn đang sống cho điều gì? Để các bạn có thể chết. Mỗi
người trong các bạn, chúng ta đang làm việc để làm gì? Để ăn.
Các bạn ănđể làmgì?Để sống. Các bạn sốngđể làmgì?Để chết.

Vậy thì tại sao không sống để sống? Tại sao không sống để
sống? Thế thì, con đường duy nhất các bạn có thể sống là tin
nhận Lời. Vì, “Người ta sống không phải chỉ nhờ bánh mà thôi,”
là thứmà chúng ta đổmồhôi trán làm ra, “bèn làmọi Lời phán ra
từmiệngĐức Chúa Trời.” Bây giờ Lời phán ra từmiệngĐức Chúa
Trời đang được bày tỏ ra ngay ở đây trước chúng ta, bởi Thánh
Linh. Sống bởi Nó, phải không các bạn?
295 Bây giờ tôi muốn, trong khi chúng ta hát lại bài nầy, chúng
ta cứ đứng nguyên ở vị trí của mình, quay qua và nắm lấy tay
của người nào đó bên cạnh, và nói, “Anh ơi, chúng ta hãy cùng
bước đi trong Sự Sáng nầy,” trong khi chúng ta hát bài Bước Đi
Trong Sự Sáng. Được chứ? Hãy cầu nguyện cho nhau khi anh em
bắt tay nhau, trong lúc chúng ta cùng hát bài hát nầy với nhau;
nhắmmắt lại, càng lâu càng tốt.
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Chúng ta sẽ bước đi trong Sự Sáng, Sự Sáng
tuyệt diệu như vậy,

Nó đến nơi những giọt sương của lòng nhơn từ
rực rỡ;

Soi sáng chúng ta quanh đêm luôn ngày, (Nó là
Ai?)

Chúa Jêsus, Sự Sáng của thế gian.

Bây giờ chúng ta hãy giơ tay lên.

Chúng ta sẽ bước đi trong Ánh Sáng, Ánh Sáng
tuyệt diệu,

Hãy đến với những giọt sương của lòng nhơn
từ rực rỡ;

Chiếu sáng chúng ta quanh đêm luôn ngày,
Ô Chúa Jêsus, Sự Sáng của thế gian.

Hãy đến, tất cả anh em xưng nhận, thánh đồ
của Sự Sáng, (Nó là gì?)

Chúa Jêsus, là Sự Sáng của thế gian;
Rồi chuông Thiên đàng sẽ vang lên,
Chúa Jêsus, Sự Sáng của thế gian.

Tất cả chúng ta, hãy hát lại nào.

Chúng ta sẽ bước đi trong Sự Sáng, và Sự Sáng
thật tuyệt diệu,

Đến nơi những giọt sương của lòng nhơn từ
rực rỡ;

Soi sáng chúng ta quanh đêm luôn ngày,
Chúa Jêsus, Sự Sáng của thế gian.

296 Chúng ta cúi đầu giờ này. Hãy nhớ khi dân Y-sơ-ra-ên đi trong
đồng vắng, họ ănma-na mỗi ngày, họ đi trong Ánh Sáng của Trụ
Lửa. Trụ Lửa ấy chính là Chúa Jêsus Christ. Kinh Thánhnói làNó.
Và ngày nay Ngài cũng ở với chúng ta; chúng ta có Nó. Chúng ta
biết Ngài hiện ở với chúng ta, cũng Trụ Lửa ấy, làm những việc y
như Ngài đã làm khi Ngài còn ở trên đất này, để làm ứng nghiệm
Lời Ngài.
297 Khi chúng ta đi từ đây, chúng ta hãy nhớ, giữ bài hát đó trong
lòng khi chúng ta trở về nhà, khi lái xe thì ngân nga bài hát.



78 LỜI ĐƯỢC GIẢNG

Trước khi các bạn ăn tối, cúi đầu và cảm tạ Chúa vì ban đến sự
sáng để đem lại những thức ăn nầy trên đất, làm bổ dưỡng thể
chất của anh em. Rồi cũng cảm ơn Chúa vì đã ban cho chúng
ta Sự Sáng thuộc linh, là Lời Ngài, để Ngài có thể ban Thức Ăn
cho linh hồn. “Vì người ta sống không chỉ nhờ bánhmà thôi, song
nhờmọi Lời phán ra từmiệng Đức Chúa Trời.”
298 Cứ luôn hát bài thánh ca này với chính mình, khi ở trong
nhà, ở giữa những người của mình, và chúng ta gặp lại nhau tại
đây vào lúc sáu giờ ba mươi, tối nay, để nhận thẻ cầu nguyện và
vân vân. Chúng tôi sẽ gặp lại anh chị em lúc đó. Cho đến lúc đó,
xin anh chị em cúi đầu.
299 Tôi sẽ mời Anh Neville, mục sư chúng ta, sẽ lên đây bây giờ,
và dâng lời cầu nguyện kết thúc buổi nhóm. 
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