
ĐỨC CHÚA TRỜI CÓ
ĐỔI Ý NGÀI KHÔNG?

 …ĐứcChúaTrời. Xin chúng ta cứđứng cúi đầu, chỉmột lát.

Lạy Cha Thiên Thượng, chúng con cảm ơn Cha về mọi điều
ân điển mà Ngài đã ban cho chúng con. Chúng con không xứng
đáng với—với bất cứ phước hạnh nào củaNgài. Chắc chắn đây là
những ơn phước mà chúng con không xứng đáng nhận lãnh. Và
chúng con cầu xin, Đức Chúa Trời ôi, rằng Ngài sẽ cứ tiếp tục ở
với chúng con. Vừa bước vào và cảm thấy linh diệu kỳ nầy trong
buổi nhóm, con biết điều nầy đến từ Ngài. Vì vậy con cầu xin,
Cha ôi, rằng Cha sẽ tiếp tục tôn vinh buổi nhóm tối nay, với sự
Hiện diện của Cha, và chữa lành tất cả những người bệnh tật và
đau khổ. Xin nhậm lời. Xin cho đây là một—một đêm tuyệt vời
mà chúng con sẽ không quên bao lâu nữa, vì sự Hiện diện của
Ngài. Chúng con cầuxin điềuđó trongDanhChúa Jêsus. A-men.

2 Tôi muốn xin lỗi vì đã để quá muộn vào tối hôm qua. Tôi
sẽ cố gắng nhanh hơn tối nay, và chỉ để chúng ta có thể nhanh
lên và—và cầu nguyện cho người bệnh. Tôi chắc chắn cảm thấy
hài lòng về buổi nhóm tối qua. Họ dường như đã có nhiều người
được chữa lành. Và tôi đã có rất nhiều sự hỗ trợ, mọi người đang
cầu nguyện và cùng nhau. Đó là cách chúng ta đứng. Vì vậy, Chúa
ban phước cho anh chị em. Bây giờ, tôi nghĩ, đêm mai chúng ta
sẽ…Tôi đoán họ đã công bố nó rồi. Nó là một nơi khác—một nơi
khác. Được rồi.

3 Bây giờ chúng ta hãy lật sang Sách Dân Số Ký, chương thứ 22,
nhanh lên, vì chỉ với một đoạn trích ngắn, để chuyển qua một
vài nhận xét, và sau đó chúng ta sẽ dành phần lớn thời gian cho
hàng cầu nguyện.

4 Billy nói rằng anh ấy đã phát ra một lượng lớn thẻ, hai hoặc
ba trăm thẻ trong số đó. Và sẽ mất khá nhiều thời gian để đưa
họ đi qua đường cầu nguyện, vì vậy tôi—tôi sẽ chỉ nói trong
vài phút, không quá ba mươi phút, nếu có thể, và sau đó bắt



2 LỜI ĐƯỢC GIẢNG

đầu hàng cầu nguyện, cầu nguyện cho người bệnh. Trong Phục
truyền luật lệ ký, trong…Thứ lỗi cho tôi.
5 Dân Số Ký, chương thứ 22 và câu thứ 31, tôi muốn đọc
câu này.

Và CHÚA bèn mở mắt Ba-la-am ra, và ông thấy thiên sứ
của CHÚA đứng trong đường, và tay cầmmột thanh gươm
trần: và ông cúi đầu, và sấp mặt xuống đất.

6 Bây giờ điều này nghe có vẻ giống nhưmột bản văn ngắn thô
lỗ chỉ để—để đưa ra một lập trường và để có buổi nhóm chữa
lành của chúng ta. Và tôi sẽ cố gắng để hàng người cầu nguyện
bắt đầu trước chín giờ, nếu có thể. Bây giờ tôi muốn lấy chủ đề
tối nay:Đức Chúa Trời Có Đổi Ý Ngài Không?
7 Anh chị em biết đấy, chúng ta có thể đổi ý, bởi vì chúng ta—
chúng ta học biết khácmột chút, chúng ta biếtmình sai trật.
8 Nhưng tôi không tin rằng Đức Chúa Trời có thể thay đổi ý
định củaNgài. Bởi vì, nếuNgài làmvậy, thì Ngài chắc chắn không
thể là vô hạn, và Ngài có thể đưa ra quyết định tốt hơn nếu Ngài
thay đổi nó. Do đó Ngài…Đức tin mà tôi có nơi Ngài, rằng—rằng
Ngài không thay đổi ý định của Ngài. Bởi vì nếu Đức Chúa Trời
đưa ra quyết định, thì Ngài phải ở lại với quyết định đó. Hiểu
không? Và mỗi khi cùng một vấn đề xuất hiện, Ngài phải hành
động giống như cách Ngài đã làm lần đầu tiên, nếu không Ngài
đã hành động sai trong lần đầu tiên. Hiểu không? Vì vậy nó cho
chúng ta một nơi nào đó để có một—một đức tin cơ bản. Bây giờ
chúng ta không thể…
9 Vâng, đức tin không chỉ là điều gì đó như một chiếc lá rụng,
mà bạn có thể thả nó bay đi đây đi đó. Nó là một điều gì đó mà
phải chắc chắn. Nó phải kiên quyết vững vàng. Và, vậy thì, tôi
không thể đặt đức tin mình trên một học thuyết nào đó. Nó phải
làmột sự thật đãđược chứngminh trước khi tôi có thể cóđức tin.
10 Cũng giống nhưmột người đàn ông chọn vợ, để cưới. Tại sao,
anh ta, anh ta phải có niềm tin vào người phụ nữ mà mình kết
hôn, nếu không chắc chắn anh ta sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Hiểu
không? Vì vậy anh ấy phải, anh em phải có niềm tin, một số sự
kiện vững chắc, một số niềm tin để làm cơ sở cho nó; dựa trên lời
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của cô ấy, theo những gì người khác đã nói, hoặc điều gì đó. Anh
ấy phải cómột cái gì đó để tin tưởng, đặt niềm tin vào.

11 Vì vậy tôi cảm thấy rằng, để gặp được Đức Chúa Trời, chỉ có
một điều mà tôi có thể dựa vào đức tin của mình và đó là Lời
của Ngài.

12 Bởi vì, chúng ta có những ý tưởng khác nhau, hầu hết chúng
ta. Chúng ta sẽ ngồi xuống và thậm chí nói về cái gì đó để ăn,
ồ, chúng ta sẽ khác nhau về cái gì đó để ăn; và chúng ta đã khác
biệt, khẩu vị của chúng ta cũng khác. Và do đó, nó làmcho các hội
thánh của chúng ta, chúng ta thấy họ khác nhau trong ý tưởng
của họ về điều gì đúng và điều gì sai. Điều đó cho chúng ta, mỗi
người, một đặc ân để lựa chọn.

13 Nhưng, với tôi, tôi—tôi tin rằng Lời Chúa là đúng. Và tôi—
tôi không tin rằng đó là của bất kỳ diễn giải riêng tư nào. Tôi tin
rằng đó chỉ là những gì Nó nói, đó là Lẽ thật. Và đó là cách tôi
thực hiện, chỉ dựa trên những điều cơ bản của Nó là Lời của Đức
Chúa Trời. Bây giờ, tôi không có đủ đức tin, có lẽ, để biến tất cả
điều đó thành hành động, nhưng tôi chắc chắn sẽ không muốn
cản đườngmột ai đó có đủđức tin để khiếnNóhànhđộng.

14 Giống như, chẳng hạn, Hê-nóc có đủ đức tin rằng mình
không phải chết. Ông chỉ đi dạo một buổi chiều, và cảm thấy
mệt mỏi ở đây trên trái đất và chỉ đi bộ lên Thiên đường luôn.
Tôi chắc chắn muốn có đức tin như vậy. Nhưng tôi hy vọng rằng
chúng ta có được đức tin đó vào một ngày nào đó, khi chúng ta
lớn lên trong Ngài. Bây giờ chúng ta…

15 Lý do tôi chọn nơi này, vì có vẻ như ở đây, đối với tôi, là một
trong những nơi trong Kinh Thánh mà sẽ là một—một nơi quan
trọng cho đề tài tối nay, bởi vì có vẻ như Đức Chúa Trời đã thay
đổi ý của Ngài, và nói với Ba-la-am một điều phải làm và sau đó
bảo ông điều gì khác phải làm. Vì vậy tôi nghĩ, có thể, chỉ trong
một thời gian, chúng ta sẽ cố gắng giải quyết vấn đề nàymột chút
và xemnhững gì Ngài thực sự đã nói với ông.

16 Vì vậy bây giờ để phác thảo điều này. Chúng ta biết rằng Ba-
la-am là một—một—một nhà tiên tri. Và Ba-lác là vua của Mô-
áp vào thời điểm đó. Và họ không phải là những kẻ ngoại đạo,
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tại Mô-áp, họ đã hầu việc cùng một Đức Chúa Trời mà dân Y-
sơ-ra-ên đã hầu việc. Bởi vì, Mô-áp, quốc gia được thành lập bởi
con trai của Lót, bởi con gái của ông, và vì vậy họ hầu việc cùng
một Đức Chúa Trời. Nếu các bạn để ý, của lễ hy sinh của họ và
mọi thứ đều giống hệt nhau, những con bò đực, và cả những con
chiên đực, nói về sự Tái lâm. Và bây giờ nếu chủ nghĩa chính
thống là tất cả những gì Đức Chúa Trời yêu cầu, thì Mô-áp cũng
thật chính thống trong sự dâng hiến củamình như Y-sơ-ra-ên đã
có. Nhưng chúng ta thấy họ bây giờ, Y-sơ-ra-ên đang tuân theo
Lời Đức Chúa Trời, đến một vùng đất đã được hứa cho họ. Và
họ đến…
17 Đây sẽ là một hình bóng về giáo hội xác thịt và hội thánh
thuộc linh, gặp nhau. Và khi hội thánh thuộc linh và giáo hội xác
thịt, luôn luôn có sự xung đột nhau, vì họ đâm đầu vào nhau.
Và Y-sơ-ra-ên ở đây, tôi muốn tượng trưng cho nó như một Hội
thánh thuộc linh; và Mô-áp là giáo hội xác thịt, cái mà chúng ta
gọi là giáo hội xác thịt.
18 Và tất cả chúng ta đều chắc chắn rằng có một—một hội
thánh, và có một Cô Dâu ra từ hội thánh đó. Chúng ta biết điều
đó, rằng đó là thật.
19 Và họ đụng độ nhau ở đây. Và chúng ta nhận thấy rằng khi
họ đụng độ ở đây, dưới điều gì đó mà tôi muốn nói một chút về
điều này. Ngay sau khi họ đụng độ, và bên nầy thấy những gì bên
kia làm,mỗi bên đều thấy có sự giảmạo lớn.
20 Và đó là nơi chúng ta tìm thấy ngày hôm nay, rằng chúng ta
nhận được quá nhiều mạo danh. Và khi bạn làm điều đó, bạn
luôn gặp rắc rối. Bạn không thể sống cuộc sống của người khác.
Chúng ta không thể mạo nhận một cái gì đó. Chúng ta phải là
những gì chúng ta đang có. Bạn không được (không bao giờ)
cố gắng làm điều đó. Nếu người này làm điều gì đó; bởi vì anh
ấy làm điều đó, bạn nghĩ rằng bạn cũng phải làm như vậy. Bạn
không làm điều đó. Bạn là một cá nhân, đối với Đức Chúa Trời.
Và chúng ta không được cốmạo danh nhau.
21 Và bây giờ, dân Y-sơ-ra-ên, ngay trong lúc thi hành nhiệm vụ,
đanghànhquân theo lệnh, theo lệnh củaĐức ChúaTrời, đếnmột
miền đất hứa, họ đụng độ vớiMô-áp,một nhóm tín đồ khác.
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22 Và tôi hy vọng điều này không quá tệ. Nhưng minh họa nhỏ
mà tôimuốn làmở đây làMô-áp đang định cư ởmột vùng đất, nó
giống như một công việc có tổ chức hơn. Nó có những người nổi
tiếng củamình, và các chức sắc của…củavươngquốc củamình.
23 Nhưng dân Y-sơ-ra-ên chỉ là một—một kẻ lang thang. Họ
không có nơi nào nhất định để họ đến. Họ chỉ đi lang thang như
Chúa dẫn dắt họ. Bây giờ, tôi cũng tin rằng, Ba-la-am, sau này
trong lời tiên tri của mình, đã nói, “Dân này sẽ không ở giữa các
nước. Nó sẽ bị tản lạc khắp nơi.” Và đó là những gì nó luôn luôn
xảy ra. Và chúng ta thấy đó, cuộc đụng độ xảy ra.
24 Cũng như Ca-in và A-bên, họ cũng đến với nhau trong một
cuộc đụng độ. Và họ là anh em, và cả hai đều cùng một mẹ, Ê-
va. Và chúng ta thấy rằng họ nhận ra rằng họ là người phàm, và
họ đã bị gạt ra khỏi Sự sống, ra khỏi khu vườn Sự sống. Và cả
hai đều cố gắng tìm cách trở lại trong Đó. Và nếu anh em để ý,
cả hai chàng trai đều rất sùng đạo. Ca-in cũng sùng đạo như A-
bên. Và cả hai đều xây bàn thờ, nói cách khác, một nhà thờ. Cả
hai đều dâng của lễ. Cả hai đều cầu nguyện. Và họ—họ đã hầu
việc Đức Chúa Trời, cả hai người, nhưng một người trong số họ
đã hầu việc Ngài sai trật.
25 Bây giờ, anh em thấy đấy, anh em có thể rất chân thành
nhưng lại sai lầm. Anh chị em có thể sai. “Có một con đường
coi dường như chánh đáng cho loài người, nhưng cuối cùng nó
thành ra nẻo của sự chết.”
26 Bây giờ chúng ta—chúng ta thấy rằng điều này rất đúng với
Ca-in và A-bên. Và khi họ nhìn thấy…Ca-in thấy rằng của lễ của
A-bên đã được nhận. Và, tôi có thể dừng lại ở đây để nói, tại sao
Chúa lại nhận của lễ của ông? Là bởi vì rằng—rằng ông đã…Bằng
một sự khải thị, ông đã hiểu rằng đó không phải là những trái
táo, hoặc tôi tin rằng bây giờ họ đã lấy được những quả lựu hoặc
thứ gì đómà họ ăn trong vườn Ê-đen, mà đã gây ra tội lỗi. Và ông
đã tìm thấyA-đam…hoặc, ý tôi là, A-bên tin rằng nó (ông ấy) đó là
huyết. Mà, nó thực sự là như vậy. Và A-bên, bởi khải tượng, đức
tin, đã dâng cho Đức Chúa Trời một của lễ xuất sắc hơn nhiều
của Ca-in; mà Đức Chúa Trời đã làm chứng cho điều đó, thì ông
là người công bình. Hiểu không? Và toàn thể Hội Thánh được
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xây dựng dựa trên sự mặc khải thiêng liêng của Lời Đức Chúa
Trời. Toàn bộ…
27 Chúa Jêsus đã phán vậy. Một ngày nọ, khi xuống núi, Ngài
phán với các môn đồ rằng, “Các ngươi nói Ta Con Người là Ai?
Hoặc người ta nói Ta là ai?”
28 “Và một số người trong số họ nói rằng, ồ, Ngài là ‘Môi-se,’
Ngài là ‘Ê-li,’ hoặc ‘một trong những nhà tiên tri.’”

Ngài phán, “Nhưng các ngươi nói Ta là ai?”
29 Và Phi-e-rơ đã dõng dạc tuyên bố, “Thầy là Đấng Christ, Con
Đức Chúa Trời hằng sống!”
30 Ngài phán, “Hỡi Si-môn, con Giô-na, ngươi có phước đó.” Và
từ đó có sự bàn cãi giữa những kẻ tin.
31 Bây giờ giáo hội Công giáo nói rằng, “Ngài—Ngài đã lập Hội
Thánh Ngài trên Phi-e-rơ, vì Ngài phán, ‘Ngươi là Phi-e-rơ,’ hòn
đánhỏ, ‘trên hònđánầy, hònđánhỏ, ta sẽ lậpHội ThánhTa.’”
32 Ồ, bây giờ, người theo đạo Tin Lành chủ yếu tin rằng chính
Ngài đã xây dựng, trên Ngài, Hòn Đá Góc. Nhưng, anh em thấy
đấy, Ngài là Hòn Đá Góc cho tòa nhà. Tôi tin rằng những gì Ngài
đã xây dựng Hội Thánh dựa trên…
33 Cũng không khác gì, nhưng, anh em thấy, câu hỏi là, “Người
ta nói Ta là Ai?”
34 Và Phi-e-rơ thưa, “Ngài là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời
hằng sống.”
35 Ngài phán, “Phước cho ngươi, hỡi Si-môn, con trai của Giô-
na, thịt và huyết không hề tỏ lộ điều này cho ngươi. Ngươi chưa
hề đến trường thần học để học điều nầy. Đấy, ngươi chưa bao
giờ học điều nầy bởi công việc con người. Nhưng Cha Ta, ở trên
Trời, đã bày tỏ điều này cho ngươi. Hiểu không? Trên đá nầy Ta
sẽ lập Hội Thánh Ta, và các cửa âm phủ sẽ chẳng thắng được Hội
đó,” sự mặc khải thuộc linh của Chúa Jêsus Christ, Ai là Lời. Rồi
Lẽ thật thuộc linh của Lời sẽ được bày tỏ, chính xác nơi mà Hội
Thánh yên nghỉ.
36 Tôi nghĩ đó là những gì A-bên đã có lúc đầu, một sựmặc khải
thuộc linh rằng nó không phải là hoa trái của đồng ruộng hay
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công việc của bàn tay chúng ta, và vân vân. Đó là huyết. Và ông
đã dâng lên cho Đức Chúa Trờimột của lễ xuất sắc hơn—hơn Ca-
in đã làm.

37 Chúng ta tìm thấy ở Áp-ra-ham và Lót, điều tương tự, trong
một sự lựa chọn, bởi vì Lót đã đi xuống, khi thời điểm đến, khi
hội thánh thuộc linh và—và giáo hội xác thịt xảy ra xung đột, vì
những người chăn bầy. Họ phải phân rẽ nhau. Và bất cứ khi nào
điều này xảy ra, nó tạo ramột sự ghen tị.

38 Chúng ta tìm thấy rằng A-bên, bởi vì Đức Chúa Trời đã tiếp
nhận ông, và Ngài đã không nhận của lễ lớn đẹp đẽ của Ca-in,
ông đã phải làm việc vất vả lắm mới có được. Và rất ngoan đạo,
và sấp mình thờ lạy, vân vân, đã làmmọi việc mà A-bên làm, chỉ
có điều ông không có sự khải thị về lẽ thật là gì. Vì vậy chúng ta
thấy, rằng khi Đức Chúa Trời đã nhận sự mặc khải của A-bên và
của lễ của ông, điều đó đã khiến Ca-in ghen tị với A-bên. Và đã
có một vụ giết người đầu tiên.

39 Chúng ta thấy rằng sự ghen tị trở nên giữa những người chăn
bầy của Áp-ra-ham và Lót, và họ phải phân rẽ.

Chúng ta phát hiện ra rằng Môi-se và Cô-rê cũng đã có một
cuộc đụng độ.

Chúa Jêsus và Giu-đa đã cómột sự xung đột.

40 Và như mọi khi, nó vẫn diễn ra như vậy, và ngày nay cũng
vậy, hội thánh thuộc linh và giáo hội xác thịt có sự đụng chạm
nhau khi họ đến với nhau. Vậy thì, giáo hội xác thịt muốn kết
hiệp với hội thánh thuộc linh, luôn luôn có sự giả mạo xác thịt.
Nhưng, như với Ê-sau vàGia-cốp, nó sẽ không hiệu quả.

41 Đức Chúa Trời có Hội Thánh được gọi ra của Ngài, được
đặt tên, được đặt sang một bên. Và trong thời đại mà Nó đang
sống, Ngài sẽ bày tỏ chính Ngài cho Nó, mỗi thời đại và mọi lúc,
giống như Ngài đã nói trong Rô-ma chương 8, rằng sự biết trước
hoặc định trước của Đức Chúa Trời có thể chắc chắn. Ca-in, hoặc
ý tôi là…

42 Ê-sau và Gia-cốp, trước khi sinh ra, trước khi họ có cơ hội để
lựa chọn, Đức Chúa Trời phán, “Ta yêu Gia-cốp và ghét Ê-sau,”
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vì Ngài đã biết điều gì có trong họ, ngay từ ban đầu. Và chúng
ta biết…
43 Hãy ghi nhớ điều đó, Ngài biết điều gì trong tấm lòng bạn.
Ngài biết anh chị emmuốn gì. Dẫu chúng ta có nói gì chăng nữa,
thì Ngài biết anh chị emmuốn nói gì.
44 Và điều đó luôn gây ra rắc rối. Và họ, thì…luôn luôn, tự nhiên
luôn cố gắng, vì Ca-in đã giết A-bên, giáo hội xác thịt luôn cố
phá hủy những ảnh hưởng của hội thánh thuộc linh. Chúng ta
thấy nó giống như ngày hôm nay, cũng y hệt như vậy ngày nay.
Điều đó chứng tỏ rằng nó đến từ Sa-tan, bởi vì nó ghen tị và mạo
danh Lẽ thật.
45 Vì vậy, chúng ta thực sự tin rằng Đức Chúa Trời không bao
giờ thay đổi ý định của Ngài về những gì Ngài đã phán. Ngài luôn
giữ Nó là thật.
46 Nhưng Ngài có một ý chỉ cho phép. Bây giờ, ở đó, nơi mà
sự phiền toái nằm ở đó. Chúng ta cố gắng hành động theo ý chí
tự do của Đức Chúa Trời, và Ngài sẽ cho phép điều đó. Nhưng
nếu chúng ta cũng làm theo ý muốn cho phép của Ngài, mặc dù
điều đó không đúng, Ngài sẽ làm cho ý muốn cho phép của Ngài
cùng hành động, với nhau, để làm vinh hiển ý muốn hoàn hảo
của Ngài.
47 Chẳng hề có điều gì sai trật, với Đức Chúa Trời. Chúng ta thì…
Ngài biết ngay cả nơi chiếc đồng hồ kêu tích tắc ở đâu, tối nay.
Không có gì sai trật cả. Mọi tiếng kêu tích tắc đang khớp hoàn
toàn với cách mọi việc sẽ xảy ra. Chúng ta tưởng là sai, nhưng
Ngài biết là đúng. Nó được cho xảy ra như vậy.
48 Giống như lúc ban đầu, Đức Chúa Trời chỉ cho phép tội lỗi
xảy đến. Ngài đã không, không phải…Đó không phải là ý muốn
hoàn hảo của Ngài.
49 Nhưng, anh em biết đó, Đức Chúa Trời, Thánh Linh vĩ đại,
Đức Chúa Cha, trongNgài là những thuộc tính, và những thứ bạn
thấy được hiển thị bây giờ chỉ là thuộc tính của Ngài đang được
hiển thị. Ngài ởmộtmình, Ngài thậm chí không phải là Đức Chúa
Trời; Đức Chúa Trời là một đối tượng của sự thờ phượng. Ngài là
Đấng Đời Đời Vĩ Đại. Và trong Ngài là những thuộc tính, chẳng
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hạn như là Cha, là Đấng Cứu Rỗi, là Đấng Chữa Lành. Và bây giờ,
làm thế nào Ngài có thể…Ngài phải là Cha, vì điều đó chứng tỏ
Ngài là Cha, nhưng Ngài ở một mình. Chỉ một mình Ngài là bất
tử. Và, bây giờ, nhưng thuộc tính củaNgài phải được bày tỏ.
50 Bây giờ, để trở thành một Đấng Cứu Rỗi, phải có một cái gì
đó bị hư mất. Và Đức Chúa Trời không thể cố ý làm mất bất cứ
thứ gì để rồi chuộc lại. Nó sẽ không trở thành sự thánh khiết
của Ngài và sự phán xét tuyệt vời của Ngài. Nhưng Ngài đặt con
người vào quyền tự do luân lý, biết rằng con người sẽ sa ngã. Và
trong đó, Ngài trở thành conngười, chínhNgài, để cứu chuộc con
người đã sa ngã. Đó là lý do mà Chúa Jêsus là Em-ma-nu-ên. Nếu
Đức Chúa Trời sai một người khác ngoài chính Ngài, thì điều đó
sẽ không công bằng. Đức Chúa Trời phải đến chính Ngài và thế
chỗ. Và Đức Chúa Trời không thể giáng xuống trong Thánh Linh
và thế chỗ, Ngài phải trở nên xác thịt, trong xác thịt của Chính
Con sáng tạo của Ngài.
51 Và ở đây, ngay từ đầu, Ngài đã cho thấy, ý muốn hoàn hảo
của Ngài là tạo ra con người từ bụi đất. Nhưng, anh em thấy đấy,
Ngài cho phép tình dục được đưa vào. Ngài không bao giờ có ý
định sinh con theo tình dục, nhưng điều đó đã được cho phép,
mà chẳng bao lâu sẽ sớm tàn lụi.
52 Bây giờ chúng tôi thấy rằng Mô-áp là một đứa con bất hợp
pháp, ngay—ngay từ đầu, vì đó là con trai của Lót, bởi con gái
của chính ông. Bây giờ để ý, như giáo hội xác thịt, Mô-áp đại
diện cho—cho giáo hội xác thịt, Mô-áp, và Y-sơ-ra-ên, hội thánh
thuộc linh. Bây giờ, Y-sơ-ra-ên, cô dâu, được…tiêu biểu được cho
những người được gọi ra.
53 Bản thânHội Thánh, từ hội thánh có nghĩa là “người được gọi
ra, ra khỏi,” là những người đã ra khỏi. “Hãy ra khỏi nó, hỡi dân
Ta!Hãyphân rẽ, Chúaphánvậy, thì Ta sẽ tiếp nhận các ngươi cho
chính Ta. Đừng động đến những đồ ô uế của chúng.” Hội thánh
của Đức Chúa Trời được gọi ra khỏi thế gian, ra khỏi sự hỗn loạn
của thế gian. Anh emkhông còn thuộc về thế gian nữa.
54 Như tôi đã cố gắng nói, đêm kia, với các bạn, đó là khi anh
em biết rằng anh em có của cầm của mình—về sự cứu chuộc
Đời đời ngay bây giờ trong anh em, bằng phép báp têm bằng
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Đức Thánh Linh, điều đó đã làm cho anh em sống lại rồi. Bây giờ
anh em sống lại với Ngài, và chúng ta sẽ đồng ngồi ở các nơi trên
Trời, trong Christ Jêsus. Thấy đó, anh em không còn thuộc về thế
gian nữa. Nếu anh em yêu thế gian, và những vật thuộc về thế
gian vẫn còn ảnh hưởng trên anh em, thì tình yêu của Đức Chúa
Trời thậm chí không ở trong anh em.Hiểu không? Chúng ta được
buông tha, khỏi thế gian. Không còn hammuốnnónữa.

55 Trong Hê-bơ-rơ, tôi tin là chương 10, có chép, “Thân thể con
sinh được dâng chẳng qua là mỗi năm, nhắc cho nhớ lại tội lỗi.
Nhưng trong trường hợp nầy, người dâng của lễ đãmột lần được
sạch rồi, lương tâm họ không còn hammuốn phạm tội nữa.” Hết
thảy mọi sự đã được thanh tẩy khỏi anh em, bởi vì anh em đã
được làm cho sống lại trongmột Sự Sốngmới.

56 Và giáo hội xác thịt chỉ làmột nhómngười giáo phái, kết hiệp
nhau. Nó không còn nữa…Tôi thậm chí không còn gọi nó nữa
“giáo hội.” Tôi không muốn đề cập đến nó. Tôi thích nhắc đến
nó như là một “nơi hội họp,” nhà hội họp Giám Lý, nhà hội họp
Báp-tít, nhà hội họp Ngũ Tuần.

57 Nhưng Hội Thánh là sự tái sinh trong Chúa Jêsus Christ, tức
là những tạo vậtmới. Và vì vậy chúng ta vẫn thấy rằng, Đức Chúa
Trời giữ Lời của Ngài.

58 Bây giờ Mô-áp nhìn thấy, Mô-áp nhìn xuống cánh đồng và
thấy Đức Chúa Trời vận hành trên dân sự này là một dân tộc
thậm chí không có tổ chức. Họ chỉ lưu lạc khắp nơi, từ nơi này
sang nơi khác. Nhưng điều kỳ lạ, đó là, họ đến các quốc gia này
và họ đã chiếm lấy chúng. Mọi thứ đều nằm trong con đường
của họ, họ đã lấy chúng. Bây giờ, họ đã thấy, Mô-áp đang nhìn
vào nó. Ba-lác, ông nhìn xuống đất nước Y-sơ-ra-ên, và ông nói,
“Dân này đã bao phủ cả bề mặt trái đất.” Ông nói, “Và họ liếm
các quốc gia, giống nhưmột con bò liếm cỏ.”

59 Và họ thấy rằng, một trong các bí quyết then chốt quan trọng
là làm sao họ có được khải tượng vĩ đại nầy, có một nhà tiên tri
trong số họ. Giờ đây, họ có một nhà tiên tri, một người đã dẫn
dắt họ. Đó không phải là một hệ thống do con người tạo ra như
ông đã có, những—những đại biểu của ông với ông, và vân vân,
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nhưngnóvà các chức sắc của ông.Nhưnghọđã cómột—mộtnhà
lãnh đạo,một nhà lãnh đạo được gọi là Thiêng Liêng.
60 Và, ồ, thật là thời đại u ám, khi mà hội thánh trên thế giới
lìa bỏ sự lãnh đạo Thiêng liêng của Đức Thánh Linh, và nhận
lấy một giámmục hay bất cứ điều gì khác để thay thế Ngài. Thật
là một thời đáng buồn. Đức Thánh Linh là người lãnh đạo hội
thánh. Ngài được sai đến làm chứng về Lời của Chúa Jêsus Christ,
để làmchohội thánh sống độngnhưđã sống động từ banđầu.
61 Cách đây không lâu, một ngôi trường rất nổi tiếng ở đây
trong—trong thành phố này, một thần học viện. Và họ cómột cái
ở Phoenix. Và một trong số những người đó, hoặc một vài sinh
viên, đã đến gần tôi và nói, “Chúng tôi thích anh, Anh Branham
ạ. Chúng tôi không có gì chống đối anh cả, nhưng chúng tôi chỉ
muốn nói thẳng thắn với anh thôi.”
62 Và tôi nói, “Chà, tôi chắc chắn muốn được nói thẳng.” Vì vậy,
và vì vậy tôi đã nói, “Nếu tôi sai, tôi chắc chắn không muốn sai;
Tôi nói chuyện với quá nhiều người.”
63 Và anh ta nói, “Đây là rắc rối của anh.” Nói, “Anh đang cố
gắng giới thiệu hoặc làm sống lại, một tôn giáo thời sứ đồ. Khi
mà, tôn giáo sứ đồ đã chấmdứt với các sứ đồ.”

Và tôi nói, “Vâng, thưa anh.” Tôi nói, “Ồ, bây giờ nếu…”

Anhấynói, “Bây giờ, tôi sẽ không tranh luậnvềnóvới anh.”
64 Tôi nói, “Tôi cũng sẽ không. Chúng ta không. Chúng ta không
nên làm điều đó. Chúng ta là anh em.”

Và anhấynói, “Tốt,” anhấynói, “tôi chỉmuốngiúp anh thôi.”

Tôi nói, “Tôi chắc chắn sẵn sàng nhận sự giúp đỡ.”

Và anh ấy nói, “Bây giờ, anh thấy,” anh ấy nói, “bây giờ…điều
đó đúng.”
65 Và tôi nói, “Bây giờ, đang nói chuyện, chúng ta không được
sử dụng sách giáo khoa.” Tôi nói, “Tôi sẽ không sử dụng của sách
tôi,” và tôi không có gì ngoài quyển Này. Nhưng vì vậy—vì vậy
tôi nói, “Tôi sẽ không sử dụng sách giáo khoa, chỉ sử dụng Kinh
Thánh. Và, anh, chúng ta chỉ sử dụng Kinh Thánh.”

Anh ấy nói, “Được rồi.”
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66 Tôi nói, “Bây giờ, chúng ta tin rằng hội thánh thời các sứ đồ
được khai sinh vào Ngày lễ Ngũ tuần. Anh có đồng ý với điều đó
không?”

Anh ấy nói, “Tôi đồng ý.”
67 Tôi nói, “Bây giờ chúng ta nhận ra rằngĐức Chúa Trời đã ban
quyềnnăng chohội thánhởđó, cho các phong trào sứđồnày.”
68 Anh ấy nói, “Vâng, đó là khuôn khổ của Hội thánh. Bây giờ,
Hội Thánh đã thành lập trong trật tự rồi, và chúng ta đã có tất
cả các vị mục sư truyền đạo, và những tổ chức vĩ đại và các thứ
của chúng ta. Chúng ta không cần những thứ đó nữa, để thu hút
mọi người.”
69 Tôi đã nói, “Bây giờ Kinh Thánh nói điều đó ở đâu?” Tôi nói,
“Anh cho tôi biết KinhThánhnói điều đó ởđâu.”Hiểu không?

Và anh ta nói, “Chà, nó không chính xác nói điều đó theo
cách đó.”
70 Tôi nói, “Ồ, vậy thì, tôi không thể nhận nó trừ phi nó chỉ nói
theo cách đó, đấy. Hiểu không?” Tôi nói, “Chúng ta là…” Tôi nói,
“Đó là cách nó phải như vậy.” Tôi nói, “Anh có tin rằng Đức Chúa
Trời vẫn đang kêu gọimọi người không?”

Anh ấy nói, “Vâng, thưa ông.”
71 Tôi nói, “Bây giờ anh sẽ tin rằng Kinh Thánh là chính xác,
cho mọi câu trả lời chứ?”

“Vâng.”
72 Tôi nói, “Vậy thì, phát ngôn viên của Ngày Lễ Ngũ Tuần, là
Phi-e-rơ, người có các chìa khóa Nước Trời.”

“Đúng thế.”
73 Và tôi nói, “Bây giờ, bất kể quyết định của ông ấy là gì, Chúa
Jêsus phán, ‘Điều chi ngươi buộc ở dưới đất, Ta cũng sẽ buộc
ở trên Trời; điều chi ngươi mở ở dưới đất, Ta cũng sẽ mở ở
trên Trời.’”

Anh ấy nói, “Tôi sẽ tin điều đó.”
74 Tôi nói, “Bây giờ, trong Công vụ chương 2 và câu 38, Phi-e-
rơ nói với những người đang lấy làm lạ. Những người này nói
những thứ tiếng lạ. Và họ hỏi ông rằng họ có thể làm gì để được
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cứu, và ông nói, ‘Hãy hối cải, mỗi người trong các ngươi, và phải
nhơn Danh Đức Chúa Jêsus chịu phép báp-têm, để được tha tội
mình, rồi các ngươi sẽ được nhận lãnh sự ban cho Đức Thánh
Linh; vì lời hứa thuộc về các ngươi, con cái cái ngươi, và thuộc
về hết thảy mọi người ở xa, tức là bao nhiêu người mà Chúa là
Đức Chúa Trời chúng ta sẽ gọi.’ Bây giờ, nếu Đức Chúa Trời vẫn
còn kêu gọi, thì lời hứa đó vẫn còn dành cho họ.”
75 Thế đấy, anh ấy đã đến đây cùng với một trong những nhóm
người của Billy Graham ở đây cầu nguyện cho một buổi nhóm.
Và một nhóm trong số họ đã ngồi ở đâu đó ở California, một vài
tuần trước, trong lời cầu nguyện chân thành sâu sắc thực sự, dốc
đổ cho Đức Chúa Trời, kiêng ăn, và Thánh Linh đã giáng trên họ
rồi họ bắt đầu nói tiếng lạ. Và…Ừ-m.
76 Bây giờ anh ấy làmột thành viên của—của hội thánhÁi Hữu,
hội Phúc Âm Ngũ Tuần ở Tucson, Arizona. Anh ấy nói, “Ô, Anh
Branham, tôi lên đó và cảm thấy thật tuyệt!” Nói, “Chỉ giơ tay
trở lại, và,” nói, “vinh quang thay Đức Chúa Trời! Tôi chỉ hát!”
Và nói, “Tôi không bao giờ có thể làm điều đó trong một nhà thờ
Báp-tít Tân Ước.”

Tôi nói, “Tôi thấy anh không thể. Đó là lý do tại sao anh ra
ngoài.” Vâng.
77 Anh emcũng vậy, đấy, Đức Chúa Trời gìn giữ LờiNgài. Những
gì Ngài đã phán, Ngài sẽ làm điều đó. Đức Chúa Trời phải giữ
Lời Ngài.
78 Bây giờ chúng ta tìm thấy ở đây, rằng, sự mạo nhận xác thịt
này mà Mô-áp đã có. Ông đã thấy vị tiên tri này giữa Y-sơ-ra-ên,
người có thể ban phước, nguyền rủa, dẫn dắt, và vân vân, vì vậy
ông cố gắng sánh kịp nó, bằng chính trị.
79 Bây giờ đó là những gì đang xảy ra trong các giáo hội ngày
hôm nay. Họ đã cố gắng kết hợp nó với một số loại hệ thống. Anh
em không thể làm điều đó.
80 Đức Thánh Linh phải luôn luôn sống động trong Hội Thánh,
dẫn dắt Hội Thánh trong từng thời đại mà Nó đang sống trong,
để xác nhận Lời đã hứa cho thời đại đó. Đức Chúa Trời đã phán
Lời, ngay từ đầu, và rất nhiều cho thời đại này, và rất nhiều cho
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thời đại đó, và chắc chắn cho thời đại họ. Nó luôn luôn xảy ra
theo cách đó. Và, hãy xem, và Đức Thánh Linh phải sống động
trong Hội thánh, để làm cho Hội thánh này sống đúng thời của
Nó. Nó phải ở đây ngày hôm nay, để xác nhận chức vụ ngày cuối
mùa, các dấu hiệu ngày cuối, ngày cuốimùa đổ ra bởi Đức Thánh
Linh. Thánh Linh chỉ phải làm điều đó tại đây, và anh em không
thể nhận lãnh điều đó qua sự làm việc của hệ thống. Đức Chúa
Trời cómột hệ thống.Ngài làĐấngbanThánhLinh cho chúng ta.

81 Bây giờ, chúng ta nhận thấy ở đây rằngMôi-se cómột Vua, và
Vua đó là Đức Chúa Trời, đã xức dầu cho ông. Và Ba-la-am cũng
ở dướimột vị vua, Ba-lác. Và nó giống nhưmột thiết lập chính trị
hơn, hãy xem, Ba-lác. Ba-la-am, một tiên tri của Đức Chúa Trời,
ông ta đi đến Ba-lác để có thông tin của vua. Môi-se đã đến gặp
Đức Chúa Trời để biết thông tin. Có sự khác biệt.

82 Tuy nhiên, cả hai đều là tiên tri, bởi vì cả hai đều được Đức
Chúa Trời kêu gọi; cả hai đều gặp Đức Chúa Trời, cả hai đều trò
chuyện cùng Đức Chúa Trời, và cả hai đều được đầy dẫy Đức
Thánh Linh. Bây giờ tôi đang đi vào vấn đề, hãy xem. Cả hai
người đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Bây giờ, điều đó là
thật. Kinh Thánh chép rằng, “Đức Chúa Trời gặp Ba-la-am và trò
chuyện với ông.” Thấy không?

83 Vì vậy chúng ta nhận thấy, mỗi một trong số các nhà tiên tri
này, cả hai đều là tiên tri, người của Đức Chúa Trời, họ phục vụ
cho vai trò làm đầu củamình. Môi-se phục vụ Đức Chúa Trời. Và
Ba-la-am ở đây phục vụ cho Ba-lác.

84 Để ý ở đây, trong sự xếp loại thuộc linh và xác thịt, thì
nó hoàn hảo đến chừng nào. Môi-se, được Đức Chúa Trời sai
đi, trong một nhiệm vụ, đã gặp và được thử thách bởi một
người khác của Đức Chúa Trời. Anh em có thể tưởng tượng như
vậy không?

85 Nhưng hãy xem họ thành lập cái gì ở đó. Đó là một quốc gia
có tổ chức.

86 VàMôi-se đang dẫn dân Y-sơ-ra-ên, đúng như Đức Chúa Trời
sẽ bảo họ phải đi đâu, có Trụ Lửa dẫn đường, Đấng Siêu Nhiên
đang đi trước họ dẫn đường. Và Môi-se nhận được thông tin
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qua—qua Lời, dĩ nhiên, Lời đó là từ Đức Chúa Trời, là Trụ Lửa
đó; đó là Thiên sứ của Giao ước, là Đấng Christ, Đấng được Xức
Dầu. Và ông đã nhận được sứ điệp của mình qua Nơi đó, và gửi
nó cho con cái Y-sơ-ra-ên, trên conđườngđếnmộtmiềnđất hứa.

87 Nhưngngười này đã ổn định cuộc sống và có vương quốc của
mình. Ông đã có những nhà thờ của mình. Ông đã có mọi thứ ở
đó theo thứ tự. Vì vậy ông sai đến để bắt người này, đến và để
nguyền rủa dân tộc này. Và để ý, anh em có thể tưởng tượng, rằng
một nhà tiên tri, một người của Đức Chúa Trời đang nhìn thấy
những công việc của Đức Chúa Trời cùng với một người khác, và
cố gắng để—để thách thức rằng công việc của Đức Chúa Trời, khi
mà ông biết, lẽ ra phải biết rõ hơn. Bây giờ Ba-la-am, lần đầu tiên
khi…Ba-lác gửi cho ông và nói với ông, “Hãy đến và nguyền rủa
dân này.” Bây giờ Ba-lác đã làmđược điều đó, hoặc…

88 Đúng hơn, Ba-la-am đã làm điều đúng đắn, ông đã tìm kiếm
Đức Chúa Trời. Trước tiên, ông đã tìm kiếm Chúa. Bây giờ, đó là
những gì ông phải làm.

89 Và rồi Đức Chúa Trời ban cho ông ta câu trả lời hoàn hảo, rõ
ràng của Ngài, “Đừng đi với người đó! Để mặc họ. Đừng nguyền
rủa những người đó. Họ được ban phước.” Vậy thì, thế là đủ.
Khi Đức Chúa Trời nói bất cứ điều gì, Ngài không thể thay đổi
điều đó. Để ý, ý muốn hoàn hảo của Ngài là, “Đừng đi! Đừng tấn
công những người đó. Họ là dân của Ta.” Đó là ý muốn hoàn hảo
của Ngài.

90 Nhưng Ba-la-am không thích những người đó, ngay từ đầu.
Thấy chưa, thế đấy. Ngày nay chúng ta có bao nhiêu Ba-la-am?
Điều tương tự, điều tương tự! Họ biết rõ hơn.

91 Họ đã có chúng trong thời của Chúa Jêsus của chúng ta. Ni-
cô-đem đến và nói, “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy làmột người
được sai đến từ Đức Chúa Trời, hoặc—hoặc một giáo sư được sai
đến từ Chúa. Không ai có thể làm những điều mà Ngài làm trừ
khi có Đức Chúa Trời ở cùng.” Thấy chưa, họ đã biết điều đó. Có
một Ba-la-ammột lần nữa, xem.

92 Bây giờ, Ba-la-am không thíchmọi người. Hãy để ý đến trụ sở
chính của ông. Sau khi họ cử một số người tốt đến đó, để nói với
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ông, “Bây giờ có một số người đang lên đây. Và tôi hiểu rằng ông
làmột nhà tiên tri, ông làmột người tuyệt vời, vì vậy ông hãy lên
đây và nguyền rủa dân tộc này.”

93 Ba-la-am nói, “Bây giờ, ông đợi một chút, cho đến khi tôi
vào và cầu nguyện, và ở lại suốt đêm, có thể Chúa sẽ gặp tôi và
Ngài sẽ nói với tôi.” Được rồi, sáng hôm sau, Chúa đã gặp ông
và phán, “Ngươi chớ đi! Ngươi chớ rủa sả dân tộc này. Họ được
ban phước.”

94 Được rồi, Ba-la-am đi ra và nói, “Chà, tôi không thể đi, bởi vì
Chúa đã bảo tôi không được đi.”

95 Bây giờ hãy để ý khi họ quay trở lại và báo cáo lại với chủ
mình, để ông đi xuống đó và ngăn cản buổi nhóm này mà họ đã
có, anh em thấy đấy, ồ, sau đó, họ tìm thấy, thì chủ bèn sai một
phái đoàn đường bệ hơn, chức sắc cao hơn, có thể là một giám
mục, một ai đó khác, hoặc có thể là một người đứng đầu tiểu
bang, một người nào đó được cử xuống đó, “Nói ông ấy đi xuống
và ngăn cản việc đó dù sao đi nữa!” Hiểu không?

96 Để ý, phái đoàn uy tín hơn của ông ta, quà cáp tốt hơn, nhiều
tiền của hơn, nói, “Ta có thể đề bạt anh lên chức vụ cao hơn.
Ta có thể giúp anh, thay vì làm một người bình thường, anh sẽ
được cất nhắc lên cao hơn một chút bây giờ. Ta có quyền làm
điều đó, bởi vì ta là vua ở đây trong phong trào tuyệt vời này. Và
ta—ta có thể làm điều gì đó tốt hơn cho ngươi, nếu ngươi chỉ làm
điều đó.”

97 Hãy để ý, lời đề nghị mới đã làm ông mờ mắt. Ông phải biết;
những gì Đức Chúa Trời đã nói, thì Đức Chúa Trời sẽ làm. Nhưng
nó đã làm ông mù quáng. Và như là một nhà tiên tri của Đức
Chúa Trời, ông không nên bị ảnh hưởng bởi một nhóm như vậy.
Ông nên ra khỏi nhóm đó, để bắt đầu.

98 Và ước gì tôi đang nói chuyện với một số người của Chúa ở
đây! Khi họ cố gắng nói với bạn từ cơ quan chủ quản của họ,
rằng, “Thời đại phép lạ đã qua rồi,” và những gì chúng ta đang
làm ở đây, Chúa Jêsus đang ban phước cho chúng ta, “và đó là
một đámngười cuồng tín, công việc và cảmxúc, không có thứ gọi
là sự chữa lành Thiêng liêng,” ra khỏi nhómđó, ngay tại đó. [Anh
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Branham búng tay—Bt.] Hãy ra khỏi đó, bởi vì Nó là Lời của Đức
Chúa Trời được bày tỏ. Họ nói, “Không có những việc giống như
thời đại các sứ đồ. Không có sự báp-têm bằng Đức Thánh Linh.
Không có sự nói tiếng lạ không có gì ở đó đâu.”

99 Ồ, nhưng, thưa anh em, anh emđừng nghe điều đó! Có nhiều
người như Ba-la-am, hôm nay, đang ngồi lại văn phòng của họ,
đọc những Sách Kinh Thánh này và biết rằng Đó là Lẽ thật.
Nhưng chỉ vì lợi ích của địa vị, họ sẽ không giữ vững lập trường
của mình. Thật chính xác. Chú ý, Đức Chúa Trời…Ngài biết ông
không nên ở trong nhóm nầy, hoặc Ba-la-am nên biết điều đó.
Họ, họ đã ra khỏi ýmuốn của Đức Chúa Trời. Những kẻ đồng hội
của họ sẽ dụ dỗ anh em ra khỏi ý muốn của Đức Chúa Trời. Khi
anh em tìm thấy ý muốn của Đức Chúa Trời, đừng để ai nói anh
em ra khỏi ý muốn đó.

100 Tôi đã biết những người tốt, đến dự các buổi nhóm, được
chữa lành, và quay trở lại. Và họ sẽ nói, “Ồ, à, không có chuyện
đó đâu. Anh chỉ khá hơn một chút. Không có gì với nó.” Và làm
chomọi người đi đến nghi ngờ. Tôi đã thấymọi người đến và tiếp
nhận Đấng Christ trong lòng họ, quay trở về; có thể nói tiếng lạ,
và quay lại. Và giáo hội sẽ nói, “Ồ, anh là một—anh là một sự ô
nhục đối với Cơ-đốc giáo,” và vân vân. Và, ồ, chao ôi, đừng, đừng
làmvậy, hãy xem.Hãy ra khỏi nhómđó!Hãy tránh xa nó.

101 Hãy lưu ý, Ba-la-amđã sử dụngmột văn bản giảmạo ở đây, vì
lợi ích của lương tâm ông, hãy xem. Ông nói, “Có lẽ. Các ngươi ở
lại đây một đêm nữa, và có lẽ ta sẽ hỏi Đức Chúa Trời, các ngươi
thấy đấy. Có lẽ là Ngài có thể đổi ý Ngài chăng.”

102 Nhưng Đức Chúa Trời không thay đổi ý định của Ngài. Khi
Đức Chúa Trời ban cho chúng ta lời tuyên bố về phép báp têm
bằngĐức ThánhLinh, vàoNgày LễNgũ Tuần, đó là cáchmàNgài
phải giữ nó. Ngài đã làm tất cả trong suốt thời đại Kinh Thánh,
và Ngài sẽ bất cứ lúc nào khác mà con người sẽ đến dựa trên
cơ sở mà Ngài đã đề nghị ở đó. Nếu các bạn chịu đến, tin tưởng,
ăn năn, chịu phép báp têm trong Danh của Chúa Jêsus Christ
để được tha thứ tội lỗi của mình, và tin vào Đức Chúa Trời, Đức
Chúa Trời bắt buộc phải thực hiện đơn thuốc đó, đúng, vì Ngài
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là bác sĩ. Và Ngài sẽ hoàn thành nó nếu bạn muốn—nếu bạn sẽ
tuân theo nó.

103 Nhưng các bạn không thể bằng nổ lực của mình mà nhận
được toa thuốc nầy, nhận nó rồi đi đến với những dược sĩ lang
bămmà—mà có thể gieo điều gì đó trong anh em. Nó có thể giết
chết bệnh nhân. Đó là lý do ngày nay chúng ta có rất nhiều thuộc
viên giáo hội chết, họ đang cố gắng kê sai đơn thuốc. Đức Chúa
Trời đã có đơn thuốc chuẩn ở đây trong Kinh Thánh. Ngài hôm
qua, ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi. Anh em chỉ
nhận lấy phương thuốcmà Bác Sĩ đã phán cho nó.

104 Kinh Thánh chép, “Há chẳng có—chẳng có nhũ hương trong
Ga-la-át; há chẳng có thầy thuốc ở đó sao?” Dĩ nhiên, là có chứ.
Nói, “Vậy thì làm sao mà bịnh con gái dân Ta lại ở trong tình
trạng này?”

105 Thấy chưa, chúng ta có Kinh Thánh. Chúng ta đã có Thầy
Thuốc. Đó, chỉ là, các dược sĩ khác đã điền sai toa thuốc Kinh
Thánh. Đó là những gì họ làm. Các bạn đang cố nói, “Ngày của
những phép lạ đã qua. Không có việc như báp têm bằng Đức
Thánh Linh và tất cả những điều này. Đó là vô nghĩa.” Kinh
Thánh hoàn toàn đúng. Đức Chúa Trời không rút lại bất cứ điều
gì Ngài đã phán. Còn họ thì cố dùngmột phương cách giả tạo, cái
gì đó mà người khác ưa thích, “Ồ, chúng ta tin điều đó.” Ồ, cho
dù anh em có tin điều gì chăng nữa!

106 Đó là những gì Đức Chúa Trời đã phán! Ngài phán, “Ta sẽ đổ
Thần Ta trên mọi loài xác thịt.” Ngài đã hứa điều này cho những
ngày sau rốt.

107 Họ cố gắng nói về các buổi nhóm, mà anh em đang thấy, họ
gọi tôi, “một thầy bói, một—một—một thầy bói lịch sự, hay là
một—hay là một Bê-ên-xê-bun, hay ma quỷ nào đó.” Ồ, họ nói
thế, bởi vì họ thuộc về cha của họ. Đó cũng là những gì họ nói về
Chúa Jêsus lúc ban đầu. Và dù sao đi nữa, không phải chúng ta
làm điều này, đó là cùngmột Chúa Jêsus, bởi vì Ngài vẫn như vậy
ngàyhômqua, hômnayvàmãimãi. Đó là ThánhLinh củaNgài.

108 Ồ, điều gì đó có thể vượt qua, bỏ qua và làm-…bỏ qua sự ủy
thác của Ngài. Vì vậy, nhiều người cố gắng bỏ qua điều đó. “Ồ,
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hãy đến gia nhập giáo hội, và sẽ ổn thôi. Chúng tôi là một giáo
hội cũ. Chúng tôi đã ở đây nhiều năm. Chúng tôi đã bắt đầu…”
Vâng, đúng vậy. Nếu như vậy thì giáo hội Công giáo La Mã cũng
bao luôn tất cả anh em rồi; họ là tổ chức đầu tiên của các tổ chức.
Họ là đầu tiên. Nhưng, hãy nhớ rằng, không phải là Hội thánh
đầu tiên. Họ là tổ chức đầu tiên, và mẹ của những tổ chức của
họ. Mà, mỗi giáo hội của họ đều trái nghịch với Đức Chúa Trời.
Khải Huyền 17 chép về điều giống như vậy, đấy. Vâng, chúng ta
đang ở trong thời đại cuối cùng. Vậy thì, hãy nhớ, Đức Chúa Trời
sẽ để cho anh em,mặc dầu, thấy, bây giờ.

Và sau đó Ba-la-am, ông nghĩ, “Tốt chứ?”
109 Rồi Đức Chúa Trời phán với ông, “Hãy đi đi.” Tại sao? Đức
Chúa Trời đã biết rõ điều gì trong lòng ông. Đức Chúa Trời biết
điều đó đã có trong lòng ông từ đầu, vì vậy Ngài bảo ông, “Cứ đi.”
Ngài sẽ cho phép nó. Ngài cho phép anh em làm điều đó. Ngài sẽ
ban phước cho anh em, nhiều lần, khi làmđiều đó.
110 Thậm chí Ngài đã ban phước cho Y-sơ-ra-ên ngay sau khi
họ…Ân điển đã ban cho họ một tiên tri rồi, một Trụ Lửa, một
sự giải cứu, những dấu hiệu và điều kỳ diệu, đã đưa họ ra khỏi
Ai Cập, và mọi thứ, nhưng họ muốn có luật pháp. Đức Chúa Trời
đã để cho họ có như ýhọ, nhưng nó đã rủa sả họmọi lúc.
111 Ngài đã để cho Ba-la-amđi con đường ông tamuốn đi, nhưng
ông đã làm gì? Ông ấy đi xuống đó và, thay vì nguyền rủa dân sự,
ông đã phải ban phước cho dân sự. Ông không thể nguyền rủa
những gì Đức Chúa Trời đã ban phước.
112 Và tôi—tôi đã nói với các bạn, sẽ kết thúc lúc chín giờ. Và
tôi nhìn lên, và bây giờ là lúc, và tôi có một cuốn sách đầy ghi
chú ở đây.
113 Nhưng tôi muốn nói điều này, để kết thúc, rằng Đức Chúa
Trời không bao giờ thay đổi ý định của Ngài. Ý muốn trực tiếp
của Ngài là để Ba-la-am không đi. Và khi Đức Chúa Trời đưa ra
một tuyên bố, điều đó phải luôn luôn đúng.
114 Bây giờ, Kinh Thánh nói, “Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua,
ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi.” Bây giờ, điều
đó không có nghĩa là “theomột cách nào đó.” Điều đó có nghĩa là
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Ngài vẫn như ngày hôm qua, hôm nay, và mãi mãi! Chúa Jêsus
phán trong Giăng 14:12, “Kẻ nào tin Ta cũng sẽ làm việc Ta làm.”
Đúng thế không? Ngài đã hứa, trong Mác 16, “Những dấu hiệu
này sẽ theo những kẻ tin.”

Họ nói, “Ồ, điều đó chỉ dành cho các sứ đồ.”

115 Ngài phán, “Hãy đi khắp thế gian giảng Phúc Âm cho mọi
người. Những dấu lạ nầy sẽ đi theo họ, trên khắp thế gian, và
cho mọi người. Nhân Danh Ta, họ sẽ đuổi quỷ. Họ sẽ dùng tiếng
mới mà nói. Nếu họ bắt rắn trong tay, hay uống giống chi độc,
cũng chẳng hại gì. Nếu họ đặt tay trên kẻ đau, thì kẻ đau sẽ được
lành.” Vậy thì, đó là phẩm chất của Ngài.

116 Đấy, chúng ta thường cố gắng tạo đủ điều kiện để làm việc gì
đó. Chúng ta đang tạo chất lượng cho hội thánh cho những gì mà
chúng ta nghĩ là Lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể tạo
khả năng cho hội thánh. Chúng ta phải dành khả năng đó cho
Đức Chúa Trời.

117 Tôi luôn luôn nói, đó là một thời đại thật xứng hợp nhau.
Anh em sơn thềm cửa của mìnhmàu đỏ, và rồi người láng giềng
của mình cũng sơn màu đỏ. Một vài chị em của chúng ta đội
một kiểu mũ nào đó đi nhà thờ, rồi hãy xem các chị sau đó cũng
đội kiểu ấy.

118 Bà Jacqueline Kennedy đã cắt kiểu tóc chải ướt này ở đây, và
hãy nhìn tất cả phụ nữ. Bà ta mặc tạp dề ngắn ngủn bằng bao bố
màu mè cũ kỹ, hay những thứ tương tự như thế, thật là hổ thẹn
cho các phụ nữ trên khắp đường phố, tràn lan kiểu đó. Hãy nhìn
tất cả những người phụ nữ đang làm điều tương tự. Đó là một
sự bắt chước, nhưng đó là trên thế giới. Tín đồ trong hội thánh
cũng bắt chước, và đó là sự xấu hổ mà họ đã làm. Thật là sai trật
khi họ làm thế, và đó là sự hổ thẹn. Và khi chúng ta thấy nó len
lỏi vào Lễ Ngũ tuần, thì điều đó càng đáng hổ thẹn hơn. Đúng
vậy. Nhưng, anh em thấy đấy, hội thánh đã bị đồng hóa và nuôi
dưỡng nó.

119 Bây giờ, chúng ta không quan tâm. Tôi không bao giờ quan
tâm xem áo khoác của tôi có hợp với quần tây hay cà vạt của tôi
phù hợp với áo khoác của tôi hay không. Tôi muốn kinh nghiệm
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của mình phù hợp với Kinh Thánh của Đức Chúa Trời và sự đòi
hỏi của Ngài. Và đó là những gì mà chúng ta những người ngũ
tuần phải làm, là có kinh nghiệm của chúng ta giống như của
họ, bởi vì Ngài cũng là cùng Chúa Jêsus, cùng một Thánh Linh,
cùng một năng quyền. Ngài đang sống hôm nay, và Ngài đang
sống trong chúng ta.
120 Điều đó làm tôi nhớ đến một ngày mẹ Ngài rời khỏi Giê-ru-
sa-lem, sau khi thờ phượng, và Giô-sép, cha nuôi của Ngài. Và
họ đã trải qua cuộc hành trình kéo dài ba ngày, và họ nghĩ rằng
Ngài đang cùng đi với họ, và họ phát hiện ra rằng Ngài không
có ở đó.
121 Và, anh em biết đấy, tôi muốn so sánh điều đó với ngày hôm
nay. Anh em biết, hội thánh trải qua cuộc hành trình gồm ba giai
đoạn. Luther, Wesley, ngũ tuần; hành trình gồm ba giai đoạn.
Đức Chúa Trời sẽ ban cho họ một sứ điệp, sự xưng công bình,
Luther, ông đã bám vào nó; sau đó đến sự thánh hóa thông qua
Wesley; sau đó là phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh, với lễ
ngũ tuần. Và tôi tự hỏi nếu chúng ta đã không thoát khỏi tất cả
trên một cơn giận lớn đâu đó, để xây dựng những việc lớn và
làm những việc vĩ đại, như Ba-la-am đã hình thành trong tâm
trí ông; những tổ chức vĩ đại, người—người nầy vượt người kia,
và người nầy nhiều hơn, trao huy chương vàng và ngôi sao cho
trường Chúa nhật và ai có thể thu hút được nhiều thành viên
nhất, và lấy bất cứ thứ gì vào nhà thờ.
122 Tôi nói với anh em rằng, chỉ có một Hội Thánh không có kẻ
giả hình trong đó, đó là Hội Thánh của Chúa Jêsus Christ, đó là
Hội Thánh được báp-têm bởi Đức Thánh Linh. Anh em không
phải được thuyết phục ở đó. Anh em được sinh ra ở Đó. Anh em
được sai đi vào trong đó bởi Đức Thánh Linh.
123 Họ đã phát hiện ra. Cha mẹ đã tìm thấy rằng Ngài không
có ở đó.
124 Bây giờ trong thời đại này, cơn khủng hoảng lớn này vẫn tiếp
tục, khi chúng ta biết rằng đất nước nầy đang lung lay. Không
phải chỉ đất nước nầy, mà cả thế giới đang lung lay. Nó ở kỳ cuối
cùng. Không có điều gì khácmà tôi biết sẽ xảy ra ngoài sự Cất lên,
sự Tái lâm của Chúa Jêsus Christ. Tất cả đã sẵn sàng.
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125 Và chúng tôi thấy những sự nhómhọp này. Ồ, đượcmọi phúc
lợi, hội đồng sắp đến nầy, được mọi thứ từ nó, anh em có thể
nhận được, điều đó là thuộc về Đức Chúa Trời. Nếu bạn chưa có
Đức Thánh Linh, hãy ghi nhớ điều đó rằng bạn sẽ không rời khỏi
đây cho đến khi bạn có được Linh đó. Đó là cách làm điều đó. Ở
lại đó, vì bạn…đây là, có thể là cơ hội cuối cùng của bạn. Có thể
không bao giờ có một hội đồng nào khác ở Bờ Tây này. Nó có thể
ở dưới biển, vào lúc đó, trước một cơ hội khác. Vì vậy chúng ta
không biết điều gì sẽ xảy ra, vì vậy chúng ta…Chúng ta đang chờ
đợi sự phán xét củaĐức ChúaTrời đến trên các quốc gia này.
126 Bây giờ tôi xin phép nói điều này. Họ nghĩ rằng Ngài ở cùng.
Nhưng họ phát hiện ra, trong cơn khủng hoảng, rằngNgài không
như vậy. Thấy đó, Ngài không ở cùng họ.
127 Bây giờ chúng ta thấy rằng trong thời gian mà điều tuyệt vời
này đã được đưa ra, và chúng ta thấy rằng chúng ta đang thiếu
điều gì đó trong các nhà thờ của chúng ta và đó là quyền năng
của Đấng Christ.
128 Bây giờ, nhìn này, tôi không muốn chỉ trích. Tôi yêu anh em,
và tình yêu chân chính, thật sự luôn luôn là sửa trị. Bây giờ chúng
ta đang nhớ Đấng Christ trong hội thánh của mình. Chúng ta
đang thiếu mất Đấng Christ giữa những người Ngũ Tuần của
chúng ta, anh chị em yêu dấu của tôi. Có điều gì đó sai trật.
Những buổi nhóm cầu nguyện điển hình thuở xưa mà họ từng
có, cả ngày lẫn đêm, giờ không còn nữa. Phụ nữ chúng ta vẫn
thường để tóc dài; thì nay cũng không còn nữa. Thật là một sự
hổ thẹn cho phụ nữ sơn móng tay móng chân và vẽ mặt mày, ở
những ngày trước, và hành động theo cách các phụ nữ này làm.
Điều gì đó sai trật rồi. Không có gì sai trật trong Đấng Christ cả,
đấy, nhưng đã có sự sai trật. Điều gì đó ở nơi nào đó. Bục giảng,
trước đây, sẽ không cho phép điều đó như vậy, nhưng bây giờ
cho làm. Hãy xem, cuộc khủng hoảng đang tiếp diễn và chúng ta
đang thiếu một thứ gì đó.
129 Chúng ta đang thiếu quyềnnăngmà chúng ta phải có, nơimà
cỗmáy lớn phải vận hành, những dấu hiệu lớn và những điều kỳ
diệu. Ồ, tòa nhà nầy phải đầy dẫy quyềnnăng củaĐức Chúa Trời,
bây giờ, cho đến nỗi một tội nhân không thể ở đây; Đức Thánh
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Linh lên án nó, ngay lập tức nhanh chóng như thế, giống như A-
na-nia và Sa-phi-ra. Và chúng ta đang thiếu điều gì đó.
130 Vậy thì điều gì đã xảy ra? Họ đi tìm Ngài, trong số những
người thân thích của họ, và họ không tìm thấy Ngài trong số
những người họ hàng của họ. Vậy họ đã tìm thấy Ngài ở đâu?
Trở lại ngay nơi họ đã bỏ Ngài.
131 Và tôi nghĩ, khi hội thánh của chúng ta có được sức mạnh tổ
chức tuyệt vời mà chúng ta đã có, người này phải vượt lên người
kia, và phải có những nhà thờ lớn hơn, và tầng lớp dân sự tốt
hơn, và những người ăn mặc đẹp hơn, và những người hát hay
hơn, và đứng ở đó và…
132 Tôi thích hát hay. Tôi thích sự ca hát ngũ tuần điển hình thuở
xưa thực sự. Nhưng tôi không thể chịu đựng được thứ đó, nó chỉ
đơn giản là không hợp với tôi; nín thở cho đến khi bạn xanh cả
mặt, chỉ để được lắng nghe. Tôi—tôi tin vào sự ca hát từ tấm lòng
của bạn, trong Thánh Linh của Đức Chúa Trời, như tôi đã nghe
ở đâymột thời gian trước đây. Hiểu không?
133 Tôi thích sự la lớn điển hình thuở xưa tốt đẹp, nhưng tôi nghĩ
sự la lớn có thể tiếp tục đúng như nếu âm nhạc đang diễn ra
hay không. Thánh Linh của Đức Chúa Trời trên dân sự, Ngài ban
xuống các phước lành và quyền năng của Đức Chúa Trời. Tôi tin
rằng con người có thể làm chứng, và hát ngợi khen Đức Chúa
Trời, tại nơi làm việc của họ, dù họ ở đâu. Thật vậy.
134 Và bây giờ chúng ta đang thiếu mất điều gì đó. Chúng ta sẽ
tìm kiếm Ngài ở đâu? Ngay tại nơi mà chúng ta đã lìa bỏ Ngài,
trong Lời.

Chúng ta hãy cầu nguyện.
135 Lạy Cha Thiên Thượng kính yêu, một trong những đêm này,
chúng con sẽ gấp lại quyển Kinh Thánh này lần cuối cùng, bài
hát cuối cùng sẽ được hát, bài giảng cuối cùng được giảng, hàng
người cầu nguyện cuối cùng sẽ được gọi, tội nhân cuối cùng sẽ
bước vào. Và sau đó thì sao? Ôi Chúa kính yêu, chúng con không
muốn ý chí tự do của Ngài, Cha ôi. Xin để chúng con bước đi
trong ý muốn hoàn hảo của Ngài. Xin chỉ—chỉ đừng để chúng
con lấy một Lời nào ở đây và ở đó, và làm cho Nó phù hợp với
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một giáo điều hay một tín điều, hoặc một điều gì đó. Xin cho
chúng con giữ lấy Lời như chính Nó, tin vào Phúc Âm trọn vẹn,
tất cả những gì Chúa Jêsus đã dạy cho chúng con làm. Chúng con
không tin rằng hành động của các sứ đồ chỉ là khuôn khổ. Chúng
con tin rằng Đó là Lời của Đức Chúa Trời, Đó là hoạt động của
Đức Thánh Linh của Ngài trong các sứ đồ. Và chúng con tin rằng
cùng một Đức Thánh Linh, Chúa ôi, đã đến trên họ, và cách họ
hành động, Ngài cũng sẽ làm tương tự trên chúng con khi Ngài
đến trên chúng con, nếu đó là cùngmột Thánh Linh.
136 Vì vậy con cầu nguyện, thưa Cha yêu dấu, rằng buổi nhóm
mà chúng con bắt đầu tối nay sẽ tiếp tục vào tối mai. Lạy Cha
Thiên Thượng, con cầu nguyện rằng đó sẽ là hội đồng lớn nhất
mà thành phố này từng có, vì sự Hiện diện của Ngài. Xin ban
phước trên mỗi diễn giả, Ôi Chúa, xin làm cho buổi nhóm rất—
rất rúng động, xin cơn thạnh nộ của Chúa trở nên như sấm sét
trên toà giảng. Xin cho tội nhân rúng động, run sợ. Cầu mong sự
Hiện diện của Chúa Jêsus Christ trở nên thật đối với mọi người,
đến nỗi họ có thể nhắm mắt lại và nhìn thấy Ngài đang đi giữa
họ. Xin nhậm lời, Chúa ôi.
137 Bây giờ, tối nay, ngay trước khi điều này xảy ra để chúng con
cầunguyện cho…LạyChúakính yêu, có vài con cái củaNgài đang
đau yếu. Họ đã bị thương, và—và họ bị tổn thương. Con đến để
cầu nguyện cho họ. Xin Ngài dủ nghe nhậm những lời con cầu
xin Ngài, tối nay, mà chữa lành cho họ chứ? Con tin cậy, Ngài,
xin đừng để một người nào còn đau yếu trong tòa nhà này khi
các buổi nhóm chấm dứt.
138 Các tôi tớ Ngài đang có mặt ở đây, đang ngồi ngoài đó, la lớn,
đang đưa tay họ lên, và sẽ trở lại đây trên bục giảng nầy, và nói
“a-men” với Lời. Cha ôi, chúng con chỉ là một nhóm người nhỏ.
Chúng con đã ra khỏi thế gian, ra khỏi những điều kiện nghi thức
nguội lạnh đó, và chúng con được sinh bởi Thánh Linh. Chúng
con sống động, tối nay. Và Ngài phán, bởi vì Ngài sống nên chúng
con cũng sẽ sống. Và chúng con đang tin cậy, Chúa ôi, và tin với
tất cả tấm lòng, theoLời, rằng chúng conđượcđại diện choNgài.
139 Bây giờ, xin làm Lời Ngài trở nên hiện thực, tối nay, để chữa
lành kẻ đau, vì con cầu nguyện cho họ, và những anh em khác
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cũng cầu nguyện. Xin nhậm lời, Chúa ôi, để điều đó được thành.
Và chúng con sẽ ngợi khen Ngài vì điều dó. Chúng con cầu xin
trong Danh Chúa Jêsus. A-men.

140 Bây giờ…[Ai đó bắt đầu nói bằng một thứ tiếng khác. Băng
trống—Bt.] Cảm tạ Ngài, Cha là Đức Chúa Trời ôi.

141 Chúng ta cảm thấy rằng, giống như một lần trong Kinh
Thánh, họ đứng trước một cơn khủng hoảng, và Thánh Linh của
Chúa đã giáng trênmột người đàn ông và Ngài bảo người đó biết
phải đánh bại kẻ thù ở đâu, đi đâu. Hãy lắng nghe Điều đó. Chỉ tự
sửa lại chínhmình. Hãy xem, Thần Sự Sống trong anh em, chỉnh
sửa anh em theo Lời. Hãy xem, nếu Lời đang sống trong bạn, Nó
sống chính Nó ngay qua Lời.

142 Bây giờ, đêm qua tôi đã đến muộn. Bây giờ, anh chị em là
một dân sự tốt, tôi chỉ…Có vẻ như, và khi tôi bắt đầu già đi, tôi—
tôi—tôi chỉ ước tôi có thể…Tôi sẽ ở bên anh chị em mãi mãi, ở
một Xứ khác.

143 Vì vậy bây giờ chúng ta sẽ cầu nguyện cho những người đau,
và bây giờ tôi sẽ không cố đem đến quá nhiều cùng một lúc, như
tôi đã làm đêm qua. Và bây giờ, Billy Paul đưa ramột loạt các thẻ
cầu nguyện, tôi cho là một trăm trong số đó. Con đã phát ra một
trăm, hay hai? Hai trăm. Chúng là chữ gì? C.

144 Ai có C, số một? Hãy giơ tay lên, bây giờ hãy xem điều đó có
đúng không. Thẻ cầu nguyện, hãy nhìn vào thẻ cầu nguyện của
bạn, nó có một con số vàmột—vàmột chữ trên đó. C, số một, giơ
tay lên. Giơ lên. Được rồi, xuống đây. Số hai, ba, bốn, năm. Bây
giờ, và, anh em, ai đó đến đây và lấy chúng. Bây giờ chúng tôi
muốn có mỗi một trong số các thẻ cầu nguyện, nhưng chúng tôi
muốn chúng được xếp ở phía bên này. Một hai ba bốn năm. Tôi
thấy ba người trong số họ. Và thẻ cầu nguyện của ông, thưa ông?
Bốn. Bây giờ có một cái khác? Năm, đó có phải là người đến đó
không?Một, hai, ba, bốn, năm. C, sốmột, hai, ba, bốn, năm. Được
rồi, bây giờ chỉ cần đến khi bạn được gọi, số của bạn.

145 Vì vậy, đêm qua, tôi đã thấy họ ở dưới đó, mọi người chen
chúc nhau. Chúng tôi không muốn điều đó. Đây là một nhà thờ,
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bạn biết đấy, không phải một đấu trường. Vì vậy, chúng tôi—
chúng tôi, các bạn phải giữ trật tự.
146 Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Bây giờ chỉ
cần xếp hàng khi họ quay trở lại. Bây giờ, thẻ cầu nguyện sáu,
bảy, tám, chín, mười. Và ai đó sẽ giơ tay khi họ có…khi họ được
xếp hàng ở đó. Và chúng tôi sẽ cầu nguyện cho họ.
147 Bây giờ bao nhiêu người sẽ tin với tôi bây giờ rằng Chúa Jêsus
sẽ làmmột công việc vĩ đại? Tôi sẽ làm tất cả những gì tôi có thể.
Bây giờ sáu, bảy; sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai,
mười ba, mười bốn, mười lăm.
148 Bây giờ cứ đến xung quanh, vì vậy tất cả họ sẽ không đông
đúc cùngmột lúc, các bạn biết đấy, và xung quanh đó. Đó là lý do
chúng tôi phát số cho các bạn, để giữ cho bạn có trật tự, bạn biết
đấy. Giữ để nó sẽ không…Sau đó khi số của bạn được gọi, ồ, bạn
chỉ cần đến lúc đó. Được rồi, và bây giờ chúng tôimuốn…
149 Bây giờ tôi muốn tất cả, mọi người, hãy thực sự tôn kính bây
giờ. Và chúng ta sẽ cầu nguyện bây giờ trong khoảng, cho đến
khi chúng ta có thể có những người này được cầu nguyện cho.
Và chúng ta không biết Chúa có thể làm gì. Chúng ta không biết
Ngài sẽ làm gì. Nhưng chúng ta đangmong đợi Ngài sẽ làm được
những điều tuyệt vời.
150 Bây giờ, tôi tin,mười lăm, tôi đã cónhiềungười trênđó chưa?
Billy Paul, con ở đâu? Được rồi. Mười lăm, mười sáu, mười bảy,
mười tám, mười chín, hai mươi.
151 Bây giờ, hãy xem, họ đã bị tắc nghẽn lại rồi. Vì vậy bây giờ tôi
sẽ có, có lẽ, có lẽ là anh emnàođó, nhưkhi họ đi xuống cuối hàng,
hãy để anh ấy gọi các số tiếp theo, các bạn thấy đấy, vì vậy tất cả
chúng ta sẽ không phải đứng, đứng đó thật lâu khi chúng ta đang
cầu nguyện cho—cho những—những người bệnh. Được rồi. Bây
giờ chúng ta sẽ—chúng ta sẽ…tôimuốn—muốn các bạn…
152 Tôi muốn nói chuyện với các bạn trong khi những người đó
đang đi đến để khỏi bị ùn lại.
153 Bây giờ, không ai đến cho đến khi số của bạn—số của bạn
được gọi. Chúng tôi đã gọi đến mười lăm, tôi tin rằng đó là, hoặc
hai mươi, số gì gần với đó, tôi sẽ nói lên đến hai mươi, và sau
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đó chúng ta hãy chờ đợi. Và điều đó sẽ đủ ngay bây giờ, bất cứ
điều gì ở đó.

154 Và bây giờ có bao nhiêu thẻ? Hãy giơ tay lên. Và bao nhiêu
người không có thẻ? Hãy giơ tay lên.

155 Bây giờ, hãy nhớ, bạn không cần phải có thẻ cầu nguyện.
Chúng tôi đã ở đây hai đêm, và mỗi đêm, Đức Thánh Linh đi qua
cử tọa và chữa lành chomọi người, bất kể những thẻ cầu nguyện.
Có đúng không? Thẻ cầu nguyện chỉ làm một việc cho bạn, giúp
bạn xếp hàng. Đúng thế. Nhưng bạn có đức tin, và bạn nhìn xem
Đức Thánh Linh rời bục giảng, ngay tại đây, và đi ra ngay giữa
khán thính giả ở đó. Bao nhiêu người biết điều đó là đúng?

156 Bây giờ, tôi—tôi tin, tin chắc rằng, nếu có bất kỳ giáo hội nào
khác ngoài giáo hội Ngũ Tuần, mà tôi sẽ—có thể đi cùng và tin
tưởng, tôi sẽ ở bên nó, nếu tôi nghĩ rằng có bất cứ điều gì tốt hơn.
Và khi các bạn nghe tôi nói điều gì đó về các tổ chức, và những
điều tương tự, Tôi không chống lạimọi người. Là vì…

157 Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn nhìn thấy một người mà bạn yêu
mến, trên một chiếc thuyền đang trôi ngay xuống thác, và biết
rằng con thuyền sẽ chìm cùng anh ta, và bạn nói, “Ồ, tôi yêu
anh ấy, nhưng anh ấy—anh ấy có những cách riêng của mình”?
Không, tôi không thể làm điều đó. Điều đó không ở trong tôi. Tôi
sẽ la lên, chạy xuống kéo anh ra, lắc anh, xốc anh, bằngmọi cách
khác, để cứu anh ra khỏi cảnh đó, đấy.

158 Và tôi biết rằng điều đó sẽ không trôi theo dòng thác. Đúng
thế. Nó phải đem trở lại với Đấng Christ, chắc chắn như bất cứ
điều gì. Phải đem trở lại với—với Chúa. Bây giờ tôi—tôi…

159 Mọi người ở đây đều đã từng tham gia các buổi nhóm của
tôi trước đây, phải vậy không? Xin đưa tay lên nếu anh em đã có
mặt trong các buổi nhóm. Được rồi. Không có ai…

160 Có người mới nào chưa từng tham dự một trong các buổi
nhóm của tôi trước đây không? Hãy đưa tay lên. Chà, các bạn
làm gì…Tôi không bao giờ…Đây có phải là lần đầu tiên các bạn
từng dựmột trong các buổi nhóm của tôi không? Giơ tay lênmột
lần nữa. Chà, tôi—tôi—tôi nói với các bạn, tôi…
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161 Có lẽ tốt hơn tôi nên thay đổi điều này. [Một người anh nói,
“Giải thích một chút về chức vụ của anh.”—Bt.] Ồ, tôi—tôi muốn
tốt hơn.
162 Các bạn, với bạn những người vừa đến, tôi—tôi sẽ…tôi sẽ
dành chỉ một chút, vài phút nữa. Hãy để tôi giải thích điều đó
cho anh em, nếu không thì anh em sẽ trở về với một ấn tượng
không tốt, đấy.
163 Tôi tin vàomọi hành động của Chúa. Nhưng tôi tin rằng Kinh
Thánh hứa với chúng ta, trong những ngày cuối cùng, rằng sẽ có,
đến trở lại, Hội thánh phải có được trật tự giống như nó đã có,
mà Chúa Jêsus đã để lại nó khi nó ra đi. Thấy đó, đó là Cô Dâu, nó
phải quay lại nơi đó. Bây giờ, chúng ta đã biết qua những công
việc vĩ đại của Đức Chúa Trời, qua sự xưng công bình, sự thánh
hóa, phép báp têm bằng Đức Thánh Linh, sự khôi phục các ân
tứ. Nhưng theo dòng dõi của Áp-ra-ham…
164 Bây giờ, tôi ít học, và vì thế tôi phải dùng vài điều giống
như Giăng Báp-tít. Ông cũng ít học. Ông đi vào trong đồng vắng,
khoảng năm chín tuổi, và ông không hề được đi học. Vì thế
những bài giảng của ông hay dựa trên những sự kiện giống như
thiên nhiên, “Hỡi các ngươi là dòng dõi của rắn.” Đấy, đó là
những con người xấu xa ông thấy, và người gian xảo, và ông gọi
những thầy tế lễ là “những con rắn.” Ông nói, “Hỡi dòng dõi của
rắn, ai đã dạy các ngươi tránh khỏi cơn giận ngày sau? Đừng bắt
đầu nói, ‘Chúng tôi có điều này, và chúng tôi thuộc về điều này.’
Vì Đức Chúa Trời có thể khiến đá nầy,” đó là những gì ông thấy
trên bờ sông, “sanh ra con cái cho Áp-ra-ham. Và, cũng, cái búa,”
đó là vật ông thường dùng trong đồng vắng, “đã để kề gốc cây.
Và hễ cây nào không sanh trái tốt, thì sẽ phải đốn hạ.” Đó là loại
ông đốt, để làm lửa củi, anh em thấy đó. Nhưng những cây tốt…
Ông—ông chỉ giảng những bài giảng như thế.
165 Vì vậy, trong điều này, tôi muốn—để nói điều đó theo cách
này. Chúng ta đang ở kỳ cuối cùng, mùa gặt.
166 Giờ đây, trong cuộc hành trình của Áp-ra-ham, ông đã gặp
Đức Chúa Trời dưới nhiều hình thức khác nhau, và vân vân, mà
chúng ta có thể lấy nó và hiển thị nó. Chỉ là, chúng ta là Dòng
dõi của Áp-ra-ham, nếu chúng ta ở trong Đấng Christ. Và Y-sác
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thực sự là đứa con muộn của—của ông ấy; cậu ấy là con trai của
ông, đứa con theo huyết thống. Nhưng, về mặt thuộc linh, Đấng
Christ là Dòng dõi của Áp-ra-ham, Dòng dõi hoàng gia của ông,
đức tin của ông.
167 Bây giờ chúng ta thấy rằng Dòng dõi thánh đó của ông, cũng
đi lại cùngmột hành trình, đó là, Cô Dâu của Đấng Christ đi cùng
một cuộc hành trình mà Áp-ra-ham đã làm. Và dấu hiệu cuối
cùngmà Áp-ra-ham thấy, trước khi người con trai lời hứa đến, là
khi Đức Chúa Trời được hiển hiện trongmột thân thể con người,
và hai Thiên sứ đã hiện xuống.
168 Chúa Jêsus phán trong Lu-ca, chương thứ 17 và câu thứ 30,
“Như việc đã xảy ra trong đời Nô-ê.” Ngài đã nói về thời đại của
Nô-ê. Rồi phán, “Như việc đã xảy ra trong thời Sô-đôm,” đấy, sự
Đến của Ngài, “cũng xảy ra vậy trong những ngày Con người
được tỏ ra.” Bây giờ, Ngài chưa bao giờ nói “Con trai của Đức
Chúa Trời” được tỏ lộ. “Con người!”
169 Bây giờ, Chúa Jêsus đến với ba danh xưng. Con người, mà
là đấng tiên tri; và Con của Đức Chúa Trời, đi qua thời đại Hội
thánh; rồi Con cháu của Đa-vít. Nhưng ở giữa Con Đức Chúa Trời
và Con vua Đa-vít, theo Lời Ngài, và theoMa-la-chi 4 và nhiều lời
Kinh Thánh, Ngài sẽ trở lại trong Hội thánh của Ngài, dưới dạng
thể chất, trong con người, trongmột…trong con người, theo cách
trở thànhmột nhà tiên tri. Hiểu không?
170 Và hãy xem Người này đã làm gì khi Ngài xuống gặp Áp-ra-
ham. Điều đầu tiên, Ngài bảo Áp-ra-ham rằng tên ông sẽ được
đổi, bởi vì Ngài không gọi ông là Áp-ram nữa, Ngài gọi ông là Áp-
ra-ham. Và khi Ngài làm vậy, ồ, chúng ta tìm thấy rằng—rằng
Ngài đã nói, “Sa-ra, vợ của ngươi ở đâu?” S-a-r-a; không phải
S-a-r-a-i.
171 “Ồ,” ông nói, “nàng ở trong trại phía sauNgài.”
172 Ngài phán bấy giờ, bà đã chín mươi và Áp-ra-ham đã trăm
tuổi, và Ngài phán, “Bây giờ Ta sẽ đến thăm ngươi theo lời hứa,
theo kỳ đã định.”
173 Và Sa-ra ở bên trong, nghe thấy tiếng Ngài, nghe qua bức
màn của lều, và bà cười thầm. Và Thiên sứ, Người đang ngồi ở
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đó, đã nói, hiểu thấu trong lòng bà, bà đang ở trong trại, đàng
sau Người, và nói, “Tại sao Sa-ra lại cười, khi nói về những
điều này?”

174 Ồ, họ gọi Sa-ra ra, và bà chối điều đó. Người phán, “Thật
ngươi có cười đó.” Bà đã hoảng sợ.

175 Bây giờ Chúa Jêsus đã nói, ngay trước khi sự Đến của Con
Đức Chúa Trời, hay Con của…sự Đến lần thứ hai, thời đại này
mà chúng ta đang sống đây…

176 Ngài đến như Con người,một đấng tiên tri, bởi vì điều đó làm
ứng nghiệm lời Kinh Thánh. Môi-se nói, “Chúa là Đức Chúa Trời
của các ngươi sẽ dấy lên một Đấng Tiên Tri giống như ta.” Tất
cả chúng ta đều biết đó là Chúa Jêsus. Phải không? Vì vậy Ngài
phải đến theo lời Kinh Thánh, một đấng tiên tri. Ngài chưa bao
giờ tự xưng Mình là Con Đức Chúa Trời; Ngài xưng chính Ngài
là Con người.

177 Nhưng bây giờ, trải qua các thời đại của Hội Thánh, Ngài
là Con Đức Chúa Trời. Trong Ngàn năm Bình an Ngài sẽ là Con
vua Đa-vít, ngồi trên ngai của Đa-vít. Nhưng giữa thời gian nầy,
chúng ta thấy Ngài phải bày tỏ chính Ngài một lần nữa, qua lời
Kinh Thánh, Ngài làmột Con người, một tiên tri.

178 Bởi vì, Lời của Chúa chỉ đến với các nhà tiên tri, không bao
giờ đến với các nhà thần học. Đó là cho các nhà tiên tri. Và Chúa
đã phán Ngài không làm gì cả, trong Lời bất biến của Ngài mà
chúng ta vừa nói đến, cho đến khi Ngài tỏ cho các vị tiên tri của
Ngài trước. Và kỳ cuối cùng, bảy ấnmà Kinh Thánh này đã niêm
phong, bảy điềumầu nhiệm nhất của Đấng Christ, phải đượcmở
ra trước hết, và điều đó chỉ được bày tỏ cho một tiên tri. Chúng
ta đã trông đợi điều đó, trong nhiều năm, và chúng ta tin rằng
Thánh Linh của Ngài đang đến giữa vòng chúng ta bây giờ, vì
vậy chúng ta tìm thấy.

179 Bây giờ hãy xem khi Chúa Jêsus đến, hãy xem những gì Ngài
đã làm để chứng tỏ chính Ngài là Đấng Mê-si, Đấng được Xức
Dầu đó. Một ngày nọ, sau khi Ngài đã nhận được…Đức Chúa Cha
đã giáng xuống và ở trong Ngài, dưới hình dạng chim bồ câu từ
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Trời bay xuống, phán rằng, “Này là Con yêu dấu Ta, trong Con
Ta vui lòng ngự vào.”

180 Đó là lý do tại saoNgài phán, “Ta và ChaTa làMột. Cha Tangự
trong Ta. Ấy đó không phải Ta làm các công việc; nhưng chính
là Cha Ta ở trong Ta.”

181 Giăng làm chứng, thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời, như
chim bồ câu, đáp xuống. Một Tiếng nói đến từ Đó, rằng, “Nầy là
Con yêu dấu của Ta trong Con Ta vui lòng ngự.” Đấy, và Đức Chúa
Trời ngự trong Ngài.

182 Bây giờ hãy xem khi chức vụ của Ngài bắt đầu, thì Ngài phải
hành động như Con người bây giờ. Bây giờ hãy xem những gì
Ngài đã làm. Có một người tên là Si-môn Phi-e-rơ. Tên của ông
lúc đó là Si-môn, sau này được gọi là Phi-e-rơ. Anh-rê đã từng
dự buổi nhóm của Giăng; và rồi khi Chúa Jêsus đến, và Giăng đã
giới thiệu Ngài, ông đã thấy Ngài. Và Anh-rê dẫn em mình là Si-
môn, đến buổi nhóm với ông.

183 Và người cha của họ thường bảo họ, có lời chép rằng, “Sẽ có
một thời, trước khi Đấng Mê-si thật đến, rằng sẽ có nhiều mê-si
giả nổi lên.” Luôn luôn có kiểu đó. Ông nói, “Các con nên nhớ,
ĐấngMê-si thật, các con sẽ biết Ngài vì Ngài hiện ra theo lời Kinh
Thánh. Ngài sẽ làmột tiên tri. Bây giờ chúng ta không cómột tiên
tri trong hàng trăm và hàng trăm và hàng trăm năm, kể từ Ma-
la-chi. Nhưng sẽ có nhiều người đưa ra tuyên bố, mà chúng ta
biết là đã có; đã có một Jêsus đã dấy lên và mang theo một đám
người, và vân vân. Nhưng ĐấngMê-si thực sự này sẽ làmột đấng
tiên tri.” Và tất cả người Hê-bơ-rơ được dạy phải tin những gì các
nhà tiên tri nói là sự thật.

184 [Băng trống—Bt.] Ngay lúc đó người đánh cá thất học đó,
người mà chúng ta được cho là không có đủ trình độ học vấn
để viết tên của mình, Kinh Thánh chép ông ta vừa “ngu dốt vừa
không học,” nhưng ông nhận biết đó là Con Đức Chúa Trời. Ông
nhận ra đó là Đấng Mê-si, bởi vì đó là một vị tiên tri. Đó là Đấng
mà đã cho ông biết tên của ông là gì, và bảo ông tên của cha ông
là gì. Thế thì ông biết đó phải là một tiên tri, vì Người đã không
biết ông. Và ông được giao cho các chìa khóa củaNước Trời.
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185 Và chúng ta thấy có một số người đang đứng đó nghe điều
đó, và một người tên là Phi-líp, người mà đã có một…đang học
Kinh Thánh với một người bạn, tên là Na-tha-na-ên, đang trông
đợi ĐấngMê-si. Vì vậy ông đã chạy quanh ngọn núi, khoảngmột
ngày hành trình, và quay trở lại. Và ông thấy Na-tha-na-ên nầy
đàng kia dưới một—một cây vả, đang cầu nguyện. Và ông nói,
“Hãy đến, xem Đấng mà chúng ta đang tìm, Jêsus người Na-
xa-rét, con trai của Giô-sép.” Vì vậy Na-tha-na-ên là…hay Phi-
líp hoặc…
186 Na-tha-na-ên, thì đúng hơn, là một người tốt, ông nói, “Này,
há có điều gì tốt ra từ Na-xa-rét sao?”

Ông ấy đáp, “Ồ,” ông nói, “cứ đến và xem.”
187 Bây giờ, đó là lời khuyên tốt. Hãy đến, xem cho chính mình.
Đừng ở nhà và chỉ trích. Hãy đến, tìm thấy. “Các ngươi dò xem
Kinh Thánh, vì tưởng bởi đó được Sự sống Đời đời.” Chúa Jêsus
phán, “Ấy là Chúng làm chứng về Ta vậy.”
188 Vì vậy trên đường trở về, khôngnghi ngờ gì nữa, họ đã cómột
cuộc nói chuyện nhỏ. Ông nói với người, nói, “Anh có biết người
đánh cá không thể ký phiếu bán cá cho anh ngày nọ không? Ngài
đã nói chuyện với ông ta. Ngài biết cha người ấy trong hội thánh,
tên là Giô-na. Anh nhớ không? Vì vậy, Ngài—Ngài—Ngài đã bảo
ông ấy là ai.”

“Ồ, tôi sẽ phải thấy điều đómới được.”
189 Vì vậy khi ông tiến lên, và có lẽ ông đã ở trong hàng người
cầunguyện, nơi có Chúa Jêsus. Tôi không biết. Ông tiến đến trong
sự Hiện diện của Chúa Jêsus. Chúa Jêsus nhìn ông, và phán, “Kìa
một người Y-sơ-ra-ên, trong người không có chi dối trá!”
190 Bây giờ, điều đầu tiên, anh em nói, “Làm sao Ngài biết ông
ta là người Y-sơ-ra-ên? Ồ, bởi vì qua cách ăn mặc của người à?”
Không, không.
191 Tất cả người Đông phương đều dùng khăn quấn đầu đó. Họ
ănmặc giống nhau cả. Và phán, “Một người Y-sơ-ra-ên.”
192 VàNgài phán, “Không có sự dối trá!” Ông có thể làmột tay lừa
dối hay bất cứ thứ gì, thì ông đã bị vạch trần. Ngài phán, “Trong
người không có sự gì dối trá!”
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193 Và điều đó hầu như lấy đi sự cứng nhắc ra khỏi Na-tha-na-
ên, vì vậy ông hỏi, “Thưa Thầy, Thầy biết tôi từ khi nào? Ồ, tôi—
tôi—tôi không biết điều này. Thầy biết tôi từ khi nào? Tôi chưa
bao giờ gặp Thầy. Phi-líp vừamới dẫn tôi đến đây. Thầy biết điều
đó từ khi nào?”

194 Ngài phán, “Trước khi ngươi ở dưới cây vả, khi ngươi đang
cầu nguyện, Ta đã thấy ngươi.” Vâng. Hiểu không?

195 Ông thưa, “Thưa Thầy, Thầy là Con của Đức Chúa Trời. Thầy
là Vua của Y-sơ-ra-ên.”

196 Chúa Jêsus phán, “Vì Ta đã bảo với ngươi điều này, nên ngươi
tin à? Thế thì ngươi sẽ thấy những việc lớn hơn nữa.”

197 Bấy giờ có mấy kẻ đứng đó. Cho phép tôi có một lời cảnh báo
ở đây. Có mấy kẻ đứng đó, các thầy dạy luật và thầy tế lễ, và họ
nói, “Người Nầy làmđiều này bởi Bê-ên-xê-bun.”

198 Và Chúa Jêsus quay lại và nói, “Ta sẽ tha thứ cho các ngươi vì
điều đó,” vì sự chuộc tội vẫn chưa được thực hiện, “nhưng ngày
nào đó Đức Thánh Linh sẽ đến và làm điều tương tự này,” Ngài
tiếp, “và hễ các ngươi nói một lời chống lại Điều Đó, các ngươi sẽ
không được tha thứ trong đời này cũng như đời sau.”

Về người đàn bà bên giếng, người Sa-ma-ri.

199 Bây giờ, có ba chủng tộc người trên trái đất. Chúng ta có thể
là da đen, da nâu, da vàng, bất kể chúng ta là gì, nhưng chúng ta
đến từ một dòng máu. Và có ba chủng tộc, đến từ dân tộc Cham,
Sem, và Gia-phết; và đó là người Do Thái, dânNgoại, và người Sa-
ma-ri, nửa người Do Thái và người Ngoại.

200 Bây giờ, chúng ta là những người Ngoại bang, Anglo-Saxon,
chúng ta là những người ngoại đạo, thờ thần tượng. Chúng ta
không đang trông đợi ĐấngMê-si.

201 Vì thế khi Chúa Jêsus bày tỏ chính Ngài như là Con Người…
Bây giờ xin nghe phần kết luận, và tôi sẽ kết thúc. Khi Chúa Jêsus
đến, Ngài có nhiệm vụ làm ứng nghiệm những gì đấng tiên tri
đã nói về Ngài, vì thế đối với Y-sơ-ra-ên Ngài đại diện cho chính
Ngài, trước Phi-e-rơ và Na-tha-na-ên và những người ở đó, như
là Con Người.
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202 Bây giờ Ngài cần đến Sa-ma-ri. Và Ngài đi lên Sa-ma-ri, và ở
đó Ngài thấy một người đàn bà đang ngồi bên giếng. Chúng ta
biết câu chuyện đó rồi, và như bà ấy, họ nói chuyện với nhau. Bà
đến để lấy nước. Ngài phán, “Hãy cho Ta uống.”
203 Và bà nói, “Bây giờ, có sự kỳ thị ở đây, chúng tôi không thể
làm điều đó. Và tôi là phụ nữ Sa-ma-ri, còn Ông là người Do Thái.
Chúng tôi không có…”
204 Ngài phán, “Nhưng nếu ngươi biết ai đang nói với ngươi, thì
chắc ngươi sẽ xin Ta nước để uống.”
205 Bà nói, “Ồ, giếng thì sâu, Ngài sẽ lấy gì để kéo?”
206 Và cuộc trò chuyện tiếp tục cho đến khi Ngài tiếp xúc được
với linh của bà. Và khi Ngài đã tiếp xúc được linh của bà rồi, Ngài
biết nỗi rắc rối của bà là gì. Bao nhiêu người biết điều đó? [Hội
chúng nói, “A-men.”—Bt.] Bây giờ bao nhiêu người trong số các
bạn là người mới đến biết đó là sự thật? [“A-men.”] Đúng vậy,
điều đó là thật.

VàNgài đã nói gì? “Hãy đi kiếmchồngngươi và đếnđây.”

Bà thưa, “Tôi không có chồng.”
207 Và Ngài phán, “Ngươi nói phải lắm. Vì ngươi đã có năm đời
chồng, còn người mà ngươi đang sống với bây giờ chẳng phải là
chồng ngươi.” Bà quay lại.
208 Bấy giờ, bà không giốngnhư các thầy tế lễ, nói, “Ông ấybị quỷ
ám. Ông ấy làmột thầy bói hay là gì đó.”
209 Bà quay lại, và bà đáp, “Thưa Ngài, tôi nhận biết Ngài là một
đấng tiên tri. Bây giờ, chúng tôi đã không có một vị tiên tri nào
trong bốn trăm năm qua. Hội thánh cũng chưa từng có tiên tri
như vậy. Nhưng chúng tôi nhận biết, tôi nhận biết rằng Ngài là
một đấng tiên tri. Bây giờ, tôi biết rằng chúng tôi đang trông đợi
ĐấngMê-si. Và khiĐấngMê-si đến, đó là điềumàNgài sẽ làm.”
210 Vậy thì Kinh Thánh chép, “Ngài hôm qua, ngày nay, và cho
đến đời đời không hề thay đổi.” Nếu đó là dấu hiệu được xức
dầu của Đấng Mê-si ở đó, cho người Sa-ma-ri và người Do Thái…
Bây giờ, nó chưa bao giờ được thực hiện trước những dân Ngoại.
Không nơi nào trong Kinh Thánh mà Chúa Jêsus đã từng làm
điều đó trước những dân Ngoại. Họ đã có bốn nghìn năm trông
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đợi Đấng Mê-si; chúng ta cũng đã có hai nghìn năm, với sự huấn
luyện của họ, để trông đợimột ĐấngMê-si.
211 Bây giờ, nếu đó là sự chứng minh của Ngài ngay trước khi
ngày của họ kết thúc, thì đó phải là sự chứngminh của chúng ta,
bởi vì Ngài đã hứa Con người sẽ bày tỏ chính Ngài một lần nữa
trong ngày thế giới trở nên giống như Sô-đôm một lần nữa. Và
bất kỳ ai cũng biết chúng ta đang ở đó. Hiểu không?
212 Bây giờ, tôi tin rằng Chúa Jêsus Christ giữ mọi Lời. Tất cả
Kinh Thánh đều được hà hơi. Tôi không tin rằng chúng ta cómột
quyền, và sẽ bị lên án vì điều đó, nếu chúng ta thêm một từ vào
Nó hoặc bớt một Lời khỏi Nó. Khải Huyền 22 nói như vậy. Tôi tin
rằng Ngài vẫn hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề
thay đổi.
213 Tôi thật sự kính trọng những người thuộc phái Luther vì lập
trường của họ trong thời đại đó, những người thuộc phái Giám
Lý về sự nên thánh của họ trong thời đó, và những người thuộc
phái Ngũ Tuần về lập trường của họ trong thời đó, nhưng chúng
ta đang sống trong một thời đại khác. Chúng ta đang sống khi đã
có thân cây, có hoa, có hạt, có vỏ như hạt Lúa mì, nhưng hạt Lúa
mì nằm bên trong lớp vỏ. Lớp vỏ chỉ hỗ trợ hạt Lúa mì, giữ cho
sức nóngmặt trời khỏi đốt cháyNó. Và bây giờ giáo phái đang rút
khỏi Nó, để Nó có thể nằm trong sự Hiện diện của Con, để chín
muồi. Vì vậy chúng ta—chúng ta ở trong…Sẽ không có nhiều tổ
chức nổi lên nữa. Đây là sự kết thúc của nó. Chúng ta đã, luôn có
khoảng ba năm, khimột sứ điệp bắt đầu, họ tổ chức nó.
214 Điều này đã diễn ra gần hai mươi năm, và không có tổ chức.
Nó không thể. Chúng ta đang ở trong thời kỳ Lúa mì, thời kỳ thu
hoạch. Tôi có thể nghe tiếngmáy gặt đập lớn đang đến. Một ngày
nào đó chúng ta sẽ về Nhà. “Ngài hôm qua, ngày nay, và cho đến
đời đời không hề thay đổi.”
215 Bây giờ, tôi không phải là Ngài, nhưng tôi là tôi tớ của Ngài.
Tôi không tin rằng anh em đặt tay lên người khác và ban cho họ
ân tứ. “Vì các sự ban cho và sự kêu gọi chẳng hề đổi lại được bao
giờ.” Họ đã được tiền định, của Đức Chúa Trời, để đáp ứng thời
đại và thời điểm của thời đại đó. Bất kỳ nhà nghiên cứu Kinh
Thánh nào đều biết đó là sự thật. Môi-se được sinh ra đúng lúc.
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Giê-rê-mi, đúng lúc, tất cả những người còn lại của họ. Giăng
Báp-tít, đúng lúc. Chúa Jêsus đã đến đúng lúc. Và chúng ta đúng
lúc này. Đây là những gì được cho là sẽ xảy ra.

216 Bây giờ, tôi tuyên bố rằngNgài đang sống ngày nay, và Thánh
Linh của Ngài. Sau các thời đại hội thánh, chúng ta ở trong thời
đại hội thánh Lao-đi-xê, sự kêu gọi cuối cùng, và thời đại tệ hại
nhất trong tất cả các thời đại, bởi vì Ngài bị đuổi ra ngoài hội
thánh. Hãy nhớ, Con người, và Ngài đã bị đuổi ra khỏi hội thánh;
không phải là một tổ chức ra khỏi một tổ chức, mà là một Người
ra ngoài một tổ chức. Hiểu không? Không có thời đại hội thánh
nào khác có được điều đó, chỉ có Lao-đi-xê. Nếu anh em là người
thuộc linh, anh em sẽ hiểu.

217 Lạy Cha Thiên Thượng của chúng con, bây giờ chúng con đã
làm chứng chân thật về Ngài. Vậy thì nếu điều nầy có thật, như
conbiết, Chúa ôi, con tin điềuđó có thật, xinNgài làmchứng rằng
conđãnói lên Lẽ thật. TrongDanhChúa Jêsus Christ. A-men.

218 Tôi sẽ hỏi một vài điều, chỉ một lát. Tôi đã không có bất kỳ
sự phân biệt nào trong hàng cầu nguyện, bởi vì tôi nghĩ rằng tất
cả anh em luôn ở trong chức vụ của tôi. Nhưng đối với những
người này có mặt ở đây, hãy để một số người trong số các bạn ở
ngoài kia đi đến cầu nguyện, và chỉ để một người nào đó trong
hàng hoặc điều gì đó. Và bây giờ nếu Chúa Jêsus Christ sẽ mặc
lấy thân xác con người này. Nó sẽ không có hiệu quả mà không
có anh em. Anh em là người làm điều đó.

219 Bây giờ, lắng nghe, ngày nọ, một người đàn bà đã rờ đến gấu
áo củaNgài, và Ngài quay lại, nói, “Ai đã rờ đến Ta?”

220 Tất cả họ đều nói, “Ôi, Thầy dường như…”Hay là, Phi-e-rơ đã
nói, “Ồ, cả đám đông đang đụng đến Thầy.”

221 Ngài phán, “Nhưng Tanhậnbiết Ta trở nên yếu đi, hay quyền
năng đã ra khỏi Ta.”Quyền năng là “sứcmạnh.” Và nói, “Ta nhận
biết rằng Ta đã—Ta đã trở nên yếu đi.”

222 Và vì vậy Ngài nhìn chung quanh, trên người đàn bà, cho
đến khi Ngài thấy bà, và bảo bà về căn bệnh mất huyết của bà.
Và rằngbà…Ngài phán, “Đức tin ngươi đã cứungươi.” Được rồi.
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223 Bây giờ, Ngài hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không hề
thay đổi. Và TânƯớc, SáchHê-bơ-rơ, nói rằng, “Ngay bây giờNgài
là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm đang cầu thay cho anh chị em, mà
có thể thông cảm sự yếu đuối của anh chị em.”

Bây giờ, ở đây, có phải đó là—đó là một trong những người
bệnh ở đây không? Hãy đến.

224 Bây giờ, dành cho cử tọa. Tôi làmđiều này không phải để phô
trương, thưa các bạn. Bây giờ hãy dừng suy nghĩ đó. Hãy nhớ, tôi
hiểu được suy nghĩ của các bạn. Bao nhiêu người biết điều đó là
thật, và thấy điều đó?

225 Đây là một người phụ nữ mà tôi—tôi chưa từng thấy. Tôi
không biếtmột điều về người phụ nữ. Chúng ta có lẽ sinh ra cách
nhau hàng dặm, và cách nhau nhiều năm, và chúng ta đứng đây
đêm nay. Chúng ta là những người xa lạ đối với nhau. Tôi không
biết chị. Bây giờ, tôi không có ý kiến gì cả. Ở đây, đây là—đây
là Thánh Giăng chương 4 lần nữa, một—một người đàn ông gặp
một người đàn bà. Bây giờ, tôi không phải là Chúa Jêsus và bà ấy
không phải là người đàn bà đó. Nhưng ở đây chỉ là tương tự. Và
Ngài phán, “Các ngươi cũng sẽ làm những việc Ta làm.” Bây giờ,
tôi không biết. Người đàn bà này cần có đức tin để làm điều đó.
Tôi không biết gì về chị cả. Nhưng bây giờ nếu tôi đã nói rằng
đó là sự thật, thì Đức Chúa Trời có nghĩa vụ phải làm cho…nói
điều này là đúng. Bây giờ, không biết chị, nếu Đức Chúa Trời
trên Trời…

226 Và tôi đã nói Lẽ thật. Chị có tin rằng những gì tôi nói về đó
là Lẽ thật không? Chị chấp nhận điều đó là đúng? [Người chị
nói, “Tôi tin nó.”—Bt.] Chị tin điều đó chứ? Tôi sẽ không đứng
đây trước quyển Kinh Thánh này và cố gắng đánh lừa ai đó, một
người đàn ông ở độ tuổi của tôi, và biết rằng tôi phải gặp Đức
Chúa Trời bên kia tại Tòa Phán Xét. Chúng ta rồi đây sẽ phải
đứng đó. Chúng ta biết điều đó.

227 Bây giờ nếu Đức Chúa Trời có thể bày tỏ, cho tôi, điều gì đó
trong cuộc sống của chị, mà chị biết rằng tôi không biết gì, vì tôi
không biết chị. Nếu bất cứ điều gì, thì điều đó phải là điều gì đó
trong đời sống chị. Tôi sẽ không biết gì về nó. Nó sẽ phải đến từ
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một Sứcmạnh siêu nhiên. Và thế thì nó sẽ phụ thuộc vào chị, chị
nghĩ Quyền năng là gì.

228 Bây giờ cho những người mới đến. Bây giờ tôi nắm tay tôi.
Bây giờ, xin đừng đi lại ngay bây giờ, bởi vì, hãy xem, mỗi người
là một linh. Khi tôi quay lại, các bạn chỉ cảm thấy như một—
một lực kéo từ khắp mọi nơi. Hãy xem, các bạn là—các bạn là
con người và có linh hồn. Và bạn là một linh. Nếu không, bạn đã
chết. Vì vậy, bạn chỉ cần tôn trọng, chỉ trong chốc lát.

229 Và các anh em ở đây, hãy cầu nguyện. Tôi không mong đợi
điều này, không bao giờ đến vì điều này tối nay, chút nào. Tôi
đến chỉ để cầu nguyện cho những người đau. Nhưng đó là những
người mới đến.

230 Bây giờ, chị tin điều đó không? Nếu Chúa có thể cho tôi biết
bệnh của chị là gì, hoặc chị đến đây để làm gì, điều gì đó chị đã
làm hoặc lẽ ra phải làm, hoặc—hoặc điều gì khác, thế thì chị sẽ
tin chứ? Được rồi, tôi đang cố gắng tiếp xúc với linh của chị, chị
thấy đấy. Đó là những gì tôi đang cố gắng làm. Giống như Ngài
đã làm với người phụ nữ ở giếng, Ngài đã nói chuyện với bà ấy
một chút, thấy chưa, Ngài đã xin nước uống. Và đó là những gì
tôi đang cố gắng làm, là để biết được tâm trí của chị không phải
đọc tâm trí của chị; nhưng cố gắng như Ngài đã làm, nhận biết
được suy nghĩ của chị.

231 Chị đến đây vì có vấn đề về bao tử. Chị bị đau bao tử. Đúng
rồi. Hãy giơ tay nếu điều đó là thật. Bây giờ chị tin không? Không
chỉ vậy, chị còn đang khao khát một thứ khác. Chị muốn được
báp têm bằng Đức Thánh Linh. Hãy vẫy tay nếu điều đó đúng.
Thấy không? Tôi đã thấy Ánh Sáng đến trên chị, và rồi rút đi,
đấy. Hãy đi và nhận lấy Đức Thánh Linh, trong Danh của Chúa
Jêsus Christ, sự trả lời.

232 Bây giờ các bạn có tin không, ngườimới đến? [Hội chúng nói,
“A-men.”—Bt.] Bây giờ các bạn nói…

233 Bây giờ ở đây, đấy, khi sự xức dầu đã bắt đầu, thế thì Ngài
hành động ở đây. Đấy, ngay khi người đàn bà đứng đây, chị
ấy đấy, chị ngay bây giờ…Chị nhận biết có Điều gì đó chung
quanh chị.
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234 Bao nhiêu người ở đây đã thấy bức ảnh Trụ Lửa đó, Ánh Sáng
tại đó? Ở Washington, DC. Thấy chưa? Bây giờ tôi ước gì…Đó
là một chiều không gian khác, giống như. Tôi đang nhìn ngay
vào Nó. Nó ở ngay trên người đàn bà ở đây. Tôi đang nhìn ngay
vào Nó.

235 Bây giờ, tôi hoàn toàn xa lạ với người phụ nữ này. Tôi không
biết chị ấy. Và tôi rất nghi ngờ không biết liệu chị ấy có biết tôi
không, chỉ khi đi ra trong buổi nhóm. Đó là tất cả. Nhưng nếu
Đức Chúa Trời bảo cho tôi biết điều gì về chị, hay điều gì đó giống
như cách đây một lát, chị tin tôi là tiên tri của Ngài, đầy tớ của
Ngài chứ? Chị tin điều đó hết lòng chứ? Ồ, xin Ngài ban cho điều
đó. Chị là, chị đang đương đầu với một ca phẩu thuật, và ca mổ
đó gần tới rồi. Không có chỗ cho chúng, nhưng tay chị đang run.
Đó là do bị tai nạn, và chị được cho là phải mổ. Chị tin, và chị sẽ
không phải bị mổ, nếu chị sẽ cứ tin hết lòng! Điều đó sẽ được.
Chị có tin tôi là nhà tiên tri của Ngài không? [Người chị nói, “Ồ,
vâng, thưa ông, tôi tin.”—Bt.] Vâng.

236 Chỉ có niềm tin bây giờ. Đừng nghi ngờ. Chỉ tin. Bây giờ, ở đây,
hãy để người đàn bà nầy một lần nữa, bởi vì người đàn bà này
ở trong một tình trạng nguy kịch. Các bạn có thấy bóng đen đó
không? Bao nhiêu người từng nhìn thấy bức ảnh chụp cái bóng
đen của sự chết? Nó đang ở trên người đàn bà ấy ngay bây giờ.
NếuĐức Chúa Trời không giúp bà ấy, bà không thể sống được. Bà
ấy cómột khối u. Và khối u nằm trong não. Ừ-m.Ừ-m.Ừ-m.

237 Lạy Chúa kính yêu, nếu Ngài hiện diện rất gần giờ nầy, Ngài
biết hết những điều nầy, con cầu xin, ChúaKính yêu ôi, rằngNgài
sẽ chữa lành cho người chị của chúng con. Xin cho chị ấy sống,
Cha ôi, vì sự vinh hiển Ngài. Con cầu xin trong Danh Chúa Jêsus
Christ. A-men.

238 Bà thế nào? Bà là một người tốt vô cùng. Tôi cho rằng, nếu
mẹ tôi còn sống, thì ở khoảng tuổi bà. Bà ấy ở miền Vinh hiển,
tối nay. Bà luôn cầu nguyện cho tôi khi tôi đi nhóm. Tôi đã thưa
với Chúa…[Người chị nói, “Tôi tám mươi lăm tuổi.”—Bt.] Bà à?
[“Tôi tám mươi lăm tuổi.”] Tám mươi lăm tuổi. Chúc phước cho
tấm lòng chị, thưa chị.



40 LỜI ĐƯỢC GIẢNG

239 Bây giờ, tôi hoàn toàn xa lạ với chị, tôi cho là vậy. Chúng ta
chênh lệch tuổi tác nhiều năm. Và tôi không biết chị. Tôi chưa
bao giờ nhìn thấy chị. Chúng ta chỉ là hai người gặp nhau ở đây
trên trái đất, nhưng chị làmột Cơ-đốc nhân. Chị làmột người tin.
Nguyên nhân, lý do mà tôi biết điều đó, là cảm nhận về linh của
chị. Chị thì, chị đã chào mừng tôi, đấy. Và tôi tin rằng đó là Đức
Thánh Linh, vì nó ban cho các công việc và hành động của Đức
Thánh Linh. Hiểu không? Và tôi biết Đó là Ngài. Tôi biết điều này
mà chúng ta nói là đúng. Bây giờ, tôi biết đó là sự thật.

240 Bây giờ, tôi không biết điều gì sẽ xảy ra. Nhưng nếu Chúa
Jêsus tiết lộ cho tôi điều gì không ổn với chị, sẽ…chị sẽ biết liệu
điều đó có đúng hay không, hoặc nói cho tôi biết điều gì đó mà
chị đã làm, hoặc không nên làm. Chị sẽ tin đó là cùng Chúa Jêsus,
cũng là Đức Chúa Trời có thể cho Phi-líp biết ông ấy đã ở đâu, cho
Si-môn biết tên ông ấy là gì không? Chị tin Ngài là cùngmột Đấng
đó không?

241 Bệnh của chị là bệnh đường ruột. [Người chị nói, “Chính
xác.”—Bt.] Điều đó là chính xác. Đúng thế không? [“Vâng, thưa
ông.”] Bây giờ chị tin tôi là nhà tiên tri củaNgài? Tên của chị là Bà
Bayer, Bà Bayer; Bayer, như thuốc Bayer aspirin. Đúng rồi. Chị
đã được chữa lành. Hãy đi, Đức Chúa Jêsus Christ cho chị được
khỏemạnh. Xin Chúa ban phước cho chị.

242 Anh chị em tin hết lòng…Bây giờ, nếu anh chị em chỉ có đức
tin, đừng nghi ngờ!

243 Bây giờ, chị thực sự không ở đây vì chính mình. Chị ở đây
vì người khác. Đó là một người đàn ông, và anh ấy không ở đây,
một người anh em. Anh trai đó đang ở trại tâm thần. Hãy cầm
chiếc khăn tay chị cầm trong tay, khi Thánh Linh ở trên chị, hãy
gửi nó cho anh ấy. Hãy đeo nó vào anh ấy, đừng nghi ngờ gì nữa,
anh ấy sẽ ra khỏi viện và khỏe mạnh. Chị có tin không? Chúa
ban phước cho chị.

244 Anh em nói rằng, “Anh đã nói, ‘Thiên sứ đó, trong ngày cuối
cùng ở đó, Ngài đã quay lưng lại.’ Ồ, anh nhìn kìa.”

245 Tôi sẽ không nhìn người phụ nữ này. Tôi quay lưng lại. Bây
giờ, thưa bà,một trong những bệnhnhân, bà nghe tôi không, hãy
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nói “vâng.” [Người chị nói, “Vâng.”—Bt.] Nếu Chúa Jêsus sẽ tỏ lộ
cho tôi vấn đề của chị là gì, khi tôi đang nhìn về phía này, chị sẽ
biết liệu đó có phải là sự thật hay không. Đúng thế không? Chị
có tin thế thì điều đó là làm ứng nghiệm những gì Chúa Jêsus đã
phán, “Nó sẽ được thực hiện trong những ngày sau rốt, như đã
xảy ra trong những ngày của Sô-đôm”? Chị sẽ tin điều đó chứ?
Chị bị chứng rối loạn của phụ nữ, bệnh phụ nữ. Hãy tin bằng
cả tấm lòng bây giờ, nó sẽ lìa khỏi và chị có thể về nhà và khỏe
mạnh. Xin Chúa ban phước cho chị.

“Nếu các ngươi có thể tin!”
246 Bạn có tin rằng Chúa sẽ chữa lành cơn đau tim đó không? Ồ,
cứ tiếp tục bước đi, nói rằng, “CảmơnNgài, lạy Chúa!”Hãy tin!
247 Một buổi sáng thức dậy, chị khó có thể di chuyển được.
Chứng viêmkhớp thật khó chịu, nhưngChúa Jêsus Christ làĐấng
Chữa Lành bệnh viêm khớp. Chị tin điều đó không? Khi chị bước
ra đụng đến chỗ sưng, chị phải nghiêng người, cúi xuống. Tôi
thấy chị làm điều đó. Chị sẽ không phải làm điều đó nữa, nếu chị
tin. Chi có tin rằng tôi được sai đến cho mục đích này? [Người
chị nói, “Tôi tin.”—Bt.] Thế thì, nhơnDanhĐức Chúa Jêsus Christ,
xin cho chứng viêm khớp đó lìa khỏi chị. A-men.
248 Anh có vấn đề về bao tử. Anh có tin rằng Đức Chúa Trời sẽ
cho anh về nhà, ăn bữa ăn khuya, cảm thấy ngon miệng về điều
đó không?Hãy đi trên con đường củamình, ăn bữa tối củamình,
tin và anh sẽ cảm thấy ổn.
249 Chị có thân thể yếu đuối, đúng thế, bởi vì tim chị trong tình
trạng xấu. Đúng thế. Bây giờ chị không còn điều đó nữa. Hãy đi,
tin điều đó.
250 Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không nói một lời nào với chị, và
chỉ đặt tay lên chị, chị cũng sẽ tin tôi, rằng chị sẽ khỏe chứ? Hãy
đến đây.
251 Lạy Cha Thiên thượng Kính yêu, con cầu xin Cha chữa lành
cho người đàn bà nầy và cho chị khoẻ, trong Danh Chúa Jêsus
Christ. A-men.
252 Bao nhiêu người ở đây tin, bao nhiêu người trong số các bạn
là người mới, tất cả các bạn?
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253 Chỉ suy nghĩ, và tôi hầu như không thể nhìn thấy mọi người
đến bây giờ. Chỉ nhớ rằng, một khải tượng đã khiến Chúa Jêsus
trở nên yếu đuối. Bao nhiêu người biết điều đó? Một người phụ
nữ đã chạm vào Ngài. Đa-ni-ên đã nhìn thấy một khải tượng và
bối rối trong tâm trí, ông bị đau đầu, trong vài ngày. Bao nhiêu
người biết điều đó? Hiểu không? Được rồi.

254 Bây giờ bao nhiêu người trong các bạn tin điều đó, rằng đây
là Đức Thánh Linh? Các bạn có tin điều đó với tất cả tấm lòng…
Không phải tôi, bây giờ. Đức Thánh Linh! Bây giờ đây là những
người đàn ông ngồi đây cũng tin điều đó.

255 Bây giờ một số, bây giờ một số người khác trong số các bạn
đã nhận được thẻ cầu nguyện, tôi muốn tất cả mọi người sẽ có
mặt trong hàng cầu nguyện này, hãy đứng lên với đôi chân của
mình, chỉ trong giây lát.

256 Nghe này, tôi muốn hỏi anh chị em một câu hỏi long trọng.
Anh chị em đã thú nhận tất cả tội lỗi của mình ở đó chưa? Anh
chị em tin chứ? Anh chị em đã xưng tội chưa, và anh—anh chị
em có tin rằng mình sẽ được chữa lành không? Anh chị em đã
xưng tất cả tội lỗi mình và đã làm tất cả điều sai trái trở nên
đúng đắn không? Hãy giơ tay lên, nếu có, trước mặt Đức Chúa
Trời, anh chị em tin điều đó.

257 Và bây giờ cũng hãy giơ tay lên, anh chị em có tin điều đó cần
Đức Thánh Linh, và đây là Đức Thánh Linh đang chứng thực
chính Ngài giữa vòng anh chị em không? Anh chị em tin bằng
cả tấm lòng chứ? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Anh chị em tin
chứ? Thế thìmỗi người trong anh chị emđềuđược chữa lành.

258 Anh chị em có đức tin và tin vào những vị mục sư truyền
đạo đang ngồi đây chứ? Anh chị em cũng tin họ chứ? Còn về
việc chúng ta hãy cầu nguyện cho anh chị em, từng người một,
và sau đó để anh emđến và đặt tay trên các bạn.

259 Điều này làm cho tôi rất yếu. Điều đó cứ tiếp diễn như vậy,
nó chỉ—nó chỉ khiến tôi như vậy.

260 Và tôi—tôi sẽ đến Nam Phi sau buổi nhóm này. Vì, ồ, chao ôi,
anh em biết ở nơi đó thế nào rồi nơi mà anh em thậm chí không
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thể nói chuyện với dân sự. Và sẽ có…Ít nhất chúng ta đangmong
đợi ba trămnghìn, một buổi nhómduy nhất.

261 Vậy nên anh em cứ tin! Anh em đang ở đây tại nước Mỹ, anh
em đã thấy Điều đó đi đi lại lại.

262 LạyChúakính yêu, nhữngngười nàyđang cónhu cầu. Và con
không biết gì khác mà Cha có thể làm, Cha ôi, để chứng minh
cho họ bằng Lời của Ngài, rằng Ngài là Đức Chúa Trời không
thay đổi. Con tin rằng chúng con đã thấy rất nhiều điều lớn lao,
Chúa ôi, và ăn từ bàn của Ngài, với Thức ăn Sự sống Đời đời
tuyệt vời, ngon ngọt như vậy, cho đến nỗi chúng con trở nên…
và trở nên quá quen thuộc với Nó. Nó—nó trở thành việc bình
thường. Chúng con không, chúng con không đến gần Điều đó
đúng đắn, lạy Chúa, khi chúng con thấy. Ngay cả khi con nghĩ về
chínhmình đang đứng ở đây, con cũng nên quỳ xuống, biết rằng
ngay tại đây, Thánh Linh đã khiến Ngài sống lại từ kẻ chết đang
đứng ngay tại đây. Thánh Linh đã ở trên Ngài khi Ngài còn sống
trên đất, ngay bây giờ ở đây. Và chúng con, những tội nhân tội
nghiệp bất xứng, nhờ ân điển và lòng thương xót của Ngài, Ngài
đã mua được mạng sống của chúng con. Và chúng con đây, hôm
nay, đang thực hiện công việc của Ngài, như Ngài đã phán rằng
chúng con sẽ tiếp tục công việc của Ngài. “Những công việc Ta
làm các ngươi cũng sẽ làm.” Đang thực hiện những điều nầy và
chứng minh chúng, trong thế gian nầy ở đây! Lạy Chúa, con vô
cùng biết ơn Ngài, rằng con có thể được coi là một thành phần
trong dân sự củaNgài, trong ngày cuối cùng này.

263 Lạy Chúa kính yêu, những người này đang đứng đây. Cha ơi,
họ đau yếu. Con không có cách nào chữa lành cho họ. Và Ngài
cũng không làm gì cho họ bây giờ, Ngài đã chữa lành cho họ
rồi. Ngài đã vì gian ác chúng con mà bị thương, bởi lằn roi Ngài
chúng con được lành bệnh. Vậy, Cha ôi, con cầu nguyện rằngmỗi
một người trong họ đi ngang qua đây, khi chúng con đang cầu
nguyện cho họ, đều giống như họ đang đến dưới chơn thập tự
giá. Vì họ biết, bên kia bóng tối nghi ngờ, Đức Thánh Linh chứng
thực đang hiên diện trên bục giảng ở đây. Đấng Christ của Đức
Chúa Trời hiện diện ngay giữa buổi nhóm. Xin tha thứ mọi tội
lỗi. Xin cất đi mọi sự vô tín. Và xin cho mỗi người trong họ được
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chữa lành khi họ đi ngang qua hàng nầy. Con cầu xin, trongDanh
Chúa Jêsus Christ. A-men.

264 [Một anh em nói, “Anh Branham, chúng ta có thể mời mọi
người ngồi, và từng nhóm một, để khỏi quá đông cùng một
lúc.”—Bt.] Vâng. Được rồi.

265 Bây giờ tôi muốn hỏi một vài điều. Các anh em, các anh em
của tôi, sẽ đứng đây với tôi chứ?

266 Anh em thấy đấy, đây là một bằng chứng về điều đó. Nhiều
nhà truyền giáo đi vào một thành phố, và họ làm mọi việc cầu
nguyện cho người đau, và tất cả những việc còn lại của nó. Và
khi hội chúng, khi họ đi rồi, thì dân—dân—dân sự chỉ đặt đức
tin trên các nhà truyền giáo, anh em thấy đấy. Điều đó không
phải như vậy, mọi người. Những người này, tôi nghi ngờ bất
cứ ai trong thời đại này…Tôi biết điều đó, có rất nhiều hành vi
mạo danh, nhưng tôi sẽ không nói mình sẽ làm gì. Nhưng những
người này có thể không làm điều đó, đó là có thật, và tôi nghi ngờ
điều đó rất nhiều.

267 Nhưng họ cũng được Đức Chúa Trời phong chức, đặt tay trên
người đau, như tôi hay bất kỳ ai khác. Đức Chúa Trời đáp lại
lời cầu nguyện của họ nhiều như Ngài sẽ đáp lại bất kỳ lời cầu
nguyện nào ở đó. Chúa Jêsus đã ủy thác, “Những dấu hiệu này,”
đừng nói sẽ đi theoWilliamBranham, Oral Roberts, vân vân, “nó
sẽ đi theo họ là những kẻ tin.” Và những người này được đầy dẫy
Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Họ là những người đã được báp-
têm, cùng một Đức Thánh Linh. Thánh Linh đó đã ở đây để làm
công việc đó chỉ một lúc trước, Ngài vẫn ở đây. Ngài đang ở trên
những vị này, tất cả họ đều được đầy dẫy Thánh Linh. Vì thế tôi
sẽ nhờ họ làm một hàng đôi dọc theo đây, ở hai bên hàng này,
nếu họ muốn, để mà họ cũng có thể đặt tay lên người đau, khi
họ đi ngang qua.

268 Và họ muốn ai có thẻ cầu nguyện thì đứng lên, chỉ những
người có thẻ cầu nguyện thôi, đứng ra trong lối đi. Và những
người còn lại thì cầu nguyện, chỉ vài phút thôi. Hãy đứng, mỗi
bên, chỉ đứng ra ngay phía bên trái của khu vực anh em. Hãy
đứng ra, tới khu vực của mình, và rồi họ sẽ chỉ gọi các bạn. Khi
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anh em thấy dãy bên này hết chỗ, hãy để hàng này đi ngay vào
đó. Khi hàngnày kết thúc, hãy đểhàngnày tiếp tục bước vàođó.
269 Và khi anh em đến gần bây giờ, hãy nhớ rằng, anh em sẽ chỉ
đi trừ khi anh em đang tin. Bao nhiêu người trong anh em biết,
anh em chỉ cảm thấy trong lòng, rằng anh em đã cầu nguyện
cho điều này, và anh em sẽ được chữa lành ngay khi anh em
đi ngang qua hàng này? Xin hãy đưa tay lên, nói, “Tôi tin nhận
điều đó, Đấng Christ, ngay bây giờ, chỉ vì Ngài đã ủy thác những
điều này.”
270 Bây giờ tôi cầu nguyện cho mỗi người trong các bạn. Chúng
ta sẽ cầu nguyện. Tôi sẽ hỏi Chị Rose hoặc bất cứ ai đang ở ngồi
ở đàn organ ở đằng kia, Chị Rose, chị vui lòng chơi bài Danh Y
Đại Tài Giờ Này Ở Gần, cho chúng tôi nhé. Và hãy để mọi người,
tất cả những người khác, cầu nguyện. Và khi họ đi qua dòng cầu
nguyện này, tôi tin rằng mọi người sẽ được chữa lành. Chúa ban
phước cho anh chị em. Những người còn lại của anh em bây giờ
cúi đầu xuống và đang cầunguyện chonhữngngười khác.
271 Hãy thực sự chân thành. Hãy xem, đó là cách mà thầy giảng
Báp-tít nhỏ bé đó nhận được Đức Thánh Linh, vào đêm nọ. Anh
ấy đang suy nghĩ về điều đó, chỉ ngồi đó, thực sự chân thành, và
Nó giáng xuống cảnhómhọ. Anh emphải chân thànhvới Chúa.
272 Bây giờ Ngài đã chứngminh Ngài ở đây với anh chị em. Ngài
đang ở đây. Bây giờ khi ai đó nói với anh em rằng đó chỉ là một
mớ cảm xúc, thì anh em biết rõ hơn bây giờ, phải không, những
anh em mới đến? Ngài đã chứng thực chính Ngài, ấy là Ngài. Và
không ai khác có thể làm điều đó. Điều này đã không được thực
hiện kể từ thời các sứ đồ. Nó vừa trở lại với hội thánh, như đã
hứa. Chúa ban phước cho anh chị em bây giờ.
273 Bây giờ, các bạn, khi các bạn đi qua hàng này, hãy đến, cầu
nguyện. Mọi người bây giờ, “Danh—Danh Y vĩ đại giờ này ở gần,
là Chúa Jêsus đầy cảm thông.” Bây giờ khi các bạn đến, hãy cúi
đầu xuống, trong sự tôn kính. Đi ngang qua. Những người này
đặt tay lên quý vị, quý vị sẽ được chữa lành. [Băng trống—Bt.]

…-nốt nhạc trong sê-raph…

…?…Điều đó ổn thôi. Tối mai…?…
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274 [Băng trống—Bt.]…?…sự việc. Nhưng, chỉ cần một điều đơn
giản là tuân theo những gì Đức Chúa Trời đã phán. Tôi đã thấy nó
xảy ra rất nhiều lần. Hãy xem, Kinh Thánh thậm chí còn không
ra lệnh cho chúng ta cầu nguyện chomọi người, Nó chỉ nói, “Đặt
tay lên người đau, họ sẽ bình phục.”
275 Mới gần đây, ồ, đó là…Tôi không nói gần đây. Trường hợpnầy
còn in trong trí trí tôi giờ nầy. Nó xảy ra cách đây khoảng ba hay
bốn năm, hoặc nhiều hơn. Chúng tôi ở ngay đây tại California.
Hai người phụ nữ đến đó, một người trong số họ đã có một—
một—một khối u trên khuônmặt, và người còn lại bị đau dạ dày.
Và họ đã tin như vậy. Tôi đặt tay lên họ, và nói, “Bây giờ, tôi làm
điều này trong Danh Chúa Jêsus.”
276 Đó là gần một tháng sau đó. Người phụ nữ đó đang cố gắng
ăn, với căn bệnh đau dạ dày đó, cô ấy không thể ăn được. Một
buổi sáng, “một cảm giác mát mẻ thực sự đã đi qua” cô ấy, cô
ấy nói, và cô ấy đi ăn. Và cô ấy chạy xuống để nói với hàng xóm
của cô ấy, và người hàng xóm của cô ấy đang giũ tấm khăn trải
giường, như thế, cố gắng tìm thấy khối u trên khuôn mặt của cô
đêm đó.
277 Xem, chỉ cần tin, thưa các bạn. Nếu Ngài làm điều đó cho
một người, Ngài sẽ làm điều đó cho tất cả. Và nó chỉ là một việc
đơn giản của việc đặt tay. Và đó là những gì Ngài đã nói. Chúng
ta không biết nó hoạt động như thế nào. Tôi không biết nó hoạt
động như thế nào. Đó chỉ là lời hứa của Ngài. Ngài đã phán sẽ
làm điều đó. Và tôi đã tìm thấy hàng chục nghìn người trên khắp
thế giới đều khỏe lại. Đức Chúa Trời đã hứa sẽ làm điều đó, và đó
là lời hứa củaNgài. Đấy, chúng ta chỉ tin điều đó.
278 Bây giờ, tất cả chúng ta đang đến đây. Và các bạn mà không
thể đi được, xin giúp đưa họ đến gần đây, và chúng tôi sẽ đến cầu
nguyện cho các bạn. Bây giờ tôi muốn mỗi người trong số anh
em đi ngay tới đây, đặt tay vào đây, nếu anh em muốn, ngay tại
đó. Và tôi muốn đứng đây và cầu nguyện, và sau đó tôi cũng đặt
tay lên họ. Được rồi, vào ngay đây. Tất cả các bạn di chuyển đến
gần, vì vậymọi người có thể tiếp cận ngay bây giờ.
279 Lạy Chúa kính yêu, trong Danh của Đức Chúa Jêsus Christ,
chúng con cầu nguyện cho những người này, một số họ thì đau
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ốm, tàn tật. Đằng kia bàn tay của các mục sư truyền đạo đó, lạy
Chúa, đang đi đi lại lại từ người này sang người khác. Con cầu
nguyện rằng Ngài sẽ chữa lành cho từng người trong số họ, Chúa
ơi. Xin để Đức Thánh Linh ngự trên họ, từng người, từng người,
Cha ôi. Và nguyện xin Quyền năng vĩ đại của Đức Chúa Trời phủ
bóng trên họ ngay bây giờ, và xin cho họ về nhà và khỏe mạnh.
Biết điều này, rằng Chúa Jêsus đã phán, “Nếu họ đặt tay lên người
đau, người đau sẽ bình phục.” Ngài đã hứa điều đó, lạy Chúa
Kính yêu. Chúng con đang tin điều đó. Chúng con đang tin vào
điều đó, bởi vì Ngài đã nói như vậy và chúng con biết rằng điều
đó là nhưvậy, nhữngngười này cũng sẽ ổn thôi. NhânDanhChúa
Jêsus Christ, con chúc phước cho tất cả họ. A-men.
280 Chúa ban phước cho anh chị em. [Băng trống—Bt.]
281 Lòng tôi tin nhận sự chữa lành dành cho mỗi một anh chị
em. Tôi tin điều đó. Mỗi một anh chị em, có tin điều đó cùng với
tôi bây giờ không? Chỉ thế thôi. Tôi nói với anh chị em lẽ thật,
theo như tôi biết. Tôi yêu anh chị em, và xin Đức Chúa Trời ban
phước cho anh chị em. Và tôi—tôi tin rằng, với tất cả tấm lòng
của mình, anh chị em sẽ khỏe. Và cầu chúc những ơn phước của
tôi ở với mỗi người trong anh chị em bây giờ. Cầu xin Chúa trông
chừng và bảo vệ anh chị em. Anh chị em ở trong những lời cầu
nguyện của tôi. Anh chị em sẽ cầu nguyện cho tôi khi tôi ở Châu
Phi như thế chứ? Tôi—tôi yêumến anh chị em. Và tôi sẽ gặp anh
chị em vào tối mai. 
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