
MINH CHỨNG LỜI NGÀI

 Chúng ta hãy cúi đầu giây lát. Lạy Cha Thiên Thượng kính
yêu, chúng con biết ơn rằng chúng con được ở đây tối nay.

Chúng con, chúng con rất biết ơn vì chúng con biết sự Hiện
diện của Ngài ở đây với chúng con. Bây giờ chúng con cầu xin
Ngài sẽ chăm sóc mỗi một chúng con, khi chúng con có nhu cầu.
Chúng con cầu xin điều đó trong Danh Chúa Jêsus. A-men. (Xin
mời ngồi.)

Thật cảm thấy vui vì có những chiếc máy vi âm nầy hoạt
động. Tôi rất tiếc hầu như đã làm lộn xộn Sứ điệp ngày hôm qua,
mà tôi muốn anh emhiểu được rất nhiều.

2 Và tôi muốn anh em chắc chắn nhìn thấy được điều đó. Đó
chính là nguồn—nguồn trông cậy của chúng ta. Chúng ta không
nương tựa vào giáo hội. Chúng ta đang neo đậu trong Đấng
Christ, anh em thấy đấy. Ngài là Đường Đi duy nhất đó. Ngài
là nơi an toàn duy nhất, là nơi duy nhất mà Đức Chúa Trời đã
từng đặt Danh Ngài. Và Đức Chúa Trời phán Ngài sẽ gặp dân sự
ở nơi Ngài đã chọn để đặt Danh Ngài; không phải trong bất kỳ
cổng nào, nhưng trong cổng mà Ngài đã chọn. Và ở nơi đó, Ngài
sẽ gặp gỡmọi người, và chỉ ở đó. Và chúng ta thấy rằng Đức Chúa
Trời không bao giờ đặt Danh Ngài ở bất cứ đâu ngoài Con Ngài,
Chúa Jêsus Christ, như con trai luôn lấy họ của cha.

Và bây giờ anh em nói rằng, “Ô, những điều đó có còn áp
dụng ngày hôm nay không? Mỗi người đều nói, ‘Tôi ở trong
Chúa Jêsus.’”

3 Ngài là Lời. Điều đó, “Ban đầu đã có Lời, và Lời đã ở cùng
Đức Chúa Trời, và Lời là Đức Chúa Trời. Lời đã trở nên xác thịt
và ở giữa chúng ta.” Điều nầy cũng được chép lại trong sách
Khải huyền chương 19,một lần nữa, khi chúng ta được thấyNgài
đến, Chàng Rể cùng Nàng Dâu, Ngài mặc áo nhúng trong Huyết,
“Danh Ngài xưng là ‘Lời Đức Chúa Trời.’” Ngài là Lời của Đức
Chúa Trời.
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4 Và, đó là, Ngài là quyền năng làm sống lại. Ngài là Đức Thánh
Linh mà, giống như động—động lực đối với bộ máy, Lời đó, mà
có thể làm cho Nó sống. Và tất cả phải làm việc cùng nhau, nếu
không cỗ máy sẽ không hoạt động. Chúng ta phải hiểu biết toàn
bộKinh Thánh, toàn bộĐấng Christ, Phúc âm trọn vẹn.
5 Tôi muốn nói về cuộc hội thảo này mà tôi đã xem trên ti-vi
tối hôm qua, biết nó sẽ được trình chiếu, và tôi đã xem nó. Tôi
muốn nhận xét về những anh em nầy, là những người có mặt
trong cuộc hội thảo đó, một mảng những câu hỏi bậc thầy đã
được trả lời như vậy! Và anh em biết đấy, tôi là một người rất
hay phê bình, tuy nhiên ở đây chẳng có gì đáng phê bình cả. Nó
hoàn toàn xác thực, tôi có thể đồng ý với ý kiến đó, một trăm
phần trăm. [Hội chúng vỗ tay—Bt.] Cảm ơn anh chị em. A-men.
Câu trả lời của họ đúng với quan điểm. Tất nhiên tôi đánh giá cao
điều đó. Tôi chỉ ao ước mình có được một cuốn phim để chiếu
cho hội thánh ở quê nhà của tôi. Điều đó thật sự tốt đẹp.
6 Và tôi rất biết ơn biết rằng—rằngĐức Chúa Trời đã giải quyết
trong những lãnh vực khác, bên cạnh nhómNgũ Tuần của chính
chúng ta, và đang thâu nhận những con người, đó là những hạt
giống của Đức Chúa Trời, đã được gieo ra ở nơi đó suốt nhiều
năm, chờ đợi Ánh Sáng chiếu soi trên họ.
7 Và thưa các bạn, điều đó cũng cho chúng tamột sự cảnh báo,
để biết những gì Chúa Jêsus đã phán, “Khi những người nữ đồng
trinh ngủ gục nầy bắt đầu đến để mua Dầu, đó là lúc Chàng Rể
đang đến.” Vì vậy chúng ta có thể thấy bởi điều đó, khi chúng ta
thấy giáo hội Anh giáo, Trưởng Lão, Giám Lý, Báp-tít, Lutheran,
đang đi mua Dầu, thì chính thì giờ đó Chàng Rể đến. Chúng ta
hãy nhớ điều đó.
8 Tôi chưa bao giờ nghe Billy, con trai tôi, nói như vậy với tôi
như cậu ấy đã nói lúc nãy. Cậu ấy nói, “Bố ơi, con không nói với
bố những gì con làm đâu. Con không có ý làm bố cảm động bởi
bất cứ điều gì,” nói, “bố ơi, những gì bố làm là dành hết thời gian
cho những người đau ốm.” Cậu ấy nói, “Con chưa bao giờ thấy
nhiều người bệnh như vậy!” Nói, “Con đã phát ra hai trăm thẻ
chỉ trong chốc lát.” Nói, “Có rất nhiều người bị bệnh!” Cậu ấy rất
hiếm khi nói với tôi điều đó.
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9 Và sau đó tôi đến tối nay với một số ghi chú nhỏ được viết ra
ở đây, và một số nhận xét về sự phán xét hầu đến, và biết rằng
chúng ta đang ngồi ở đây tối hôm nay với chính sự thịnh nộ của
Đức Chúa Trời đang trút xuống trên chúng ta, và chẳng bao lâu
nữa nó sẽ đập vào chúng ta. Và biết rằng cơn thịnh nộ của Đức
Chúa Trời đang chờ sẵn; chỉ trongmột chốc nó sẽ được nói ra, nó
sẽ đi qua trên, hàng triệu người. Và biết điều đó trong lòng tôi,
và biết nó sẽ là như vậy! Và rồi chúng ta thấy rất nhiều người
ốm đau, thúc ép và lôi kéo.

10 Và tôi nghĩ, “Tối nay, hầu hết họ là những tín hữu Cơ-đốc.” Và
cho phép tôi nói chuyện với những người nầy, anh chị em con
cái của Đức Chúa Trời. Bất cứ điều gì anh chị em làm, anh chị em
hãy để mọi sự khác qua một bên. Anh chị em chuyên tâm hầu
việc Đức Chúa Trời, ngày đêm, với tất cả tấm lòng. Anh chị em,
anh chị em có thể cảm thấy có điều gì đó không đúng. Anh chị
em kể nó ra khi đi trên đường, anh chị em cứ…và bất cứ nơi đâu
mình đi. Anh chị em biết, nếu mình là thuộc linh; và tôi biết anh
chị em là những người thuộc linh.

11 Và tôi đang nói chuyện với một người, Anh Stromei. Tôi
không biết Tony có ở đây, hay không. Anh ấy, anh ấy đã…[Một
anh em nói, “Tony Salameh?”—Bt.] Tony Salameh, Salameh,
Salameh? Không. Tôi đã nhầm Tony. [Một người anh nói điều
gì đó.] Không, đó là Tony khác. Đây là Tony ở—ở—ở Tucson. Anh
ấy tên gì nhỉ? [Một người nào khác nói, “Stromei.”] Stromei! Tôi
biết đó là Salameh, Stromei, hay gì đó. Tôi có tất cả…

12 Một hôm nọ, tại cửa tiệm của anh ta, có một người bước vào,
rất ấn tượng, anh ấy nói điều gì đó mà làm tôi nhớ mãi, khi tôi…
lần cuối cùng tôi còn ở—ở Ấn Độ.

13 Nơi mà, tôi nghĩ Đức Chúa Trời đã có lần cho chúng tôi có
được đám đông lớn nhất để giảng đạo, là ở Bombay. Thậm chí
chúng tôi không thể tìm thấy một chỗ nào đủ rộng để họ ngồi,
hàng chục ngàn và hàng ngàn người.

14 Và ngay trước khi chúng tôi đến đó, có một tờ báo đã được
dịch. Vâng, đó là, Ấn Độ là một nước có hai ngôn ngữ, đó là—đó
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là một tờ báo tiếng Anh. Và nói rằng, “Ồ, trận động đất đó phải
qua rồi, chim chóc đang bay trở về tổ của chúng.”

15 Vài ngày trước khi trận động đất xảy đến, nó làm sập các
hàng rào và nhiều thứ. Những con chim nhỏ tự tìm nơi trú ẩn
trong đá, và xây tổ của chúng; và vào buổi chiều hoặc giữa trưa,
khi mặt trời thực sự nóng, tất cả lũ chim đó đứng quanh những
vách đá để núp trong bóngmát. Và trong hai ngày, lũ chimđóbay
ra đậu trên các cành cây, chúng không đến tổ của mình; và hai
ngày, các động vật, cừu và gia súc, chúng không đi quanh quẩn
vào buổi chiều, hoặc đậu quanh những vách đá kia. Chúng—
chúngở lại ngoài cánhđồng và dựa vàonhau, để có bóngmát.

16 Rồi đột nhiên, trận động đất xảy ra, nó làm sập những vách
đá và những tòa nhà xuống. Ồ, thấy không, nếu những lũ chim
kia trú ẩn ở đó, thì chúng đã bị tan xác rồi. Nếu gia súc, và đàn
cừu, đã ở dưới những vách tường kia, thì chúng đã chết hết. Đức
Chúa Trời cảnh báo thiên nhiên!

17 Vài ngày trước đây, ở dưới cửa tiệm của Anh Tony, tôi nghe
một người đàn ông ở đó nói rằng…Khi trận động đất nầy xảy ra
ở Alaska, anh ta đang đi câu cá ở chỗ gì mà chúng ta gọi là Stony
Point đấy, ở Mexico. Và anh ấy nói rằng, “Chim chóc không đi
kiếm mồi, và cá cũng không ăn mồi. Có điều gì không ổn. Và đột
nhiên, trận động đất bùng phát.”

18 Và ngày nọ, khi cơn động đất đó xảy ra ở Ấn Độ, hay bất cứ
nơi nào đó, anh nói anh cũng lại đang câu cá. Anh ấy nghĩ, “Ô,
thật kỳ lạ. Những con cá kia không ănmồi trong khoảng thời gian
này. Lúc nầy nước không chảy xiếc, không nơi nào cả. Mặt nước
tĩnh lặng thế kia mà, đây là thời điểm lý tưởng nhất để cá có thể
lên ănmồi, thế nhưng nó đã không ăn. Còn lũ chim thường ngày
hay quanh quẩn ở đó, để kiếm nhặt mòng biển, cá và những thứ
gì đó, nhưng tất cả chúng lại đi dọc trên bờ sông, đổ xô vào với
nhau nhốn nháo. Một lúc sau, những tảng rong từ dưới đáy biển
bắt đầu nổi lên như thế, và một trận động đất xảy ra ở phía bên
kia của trái đất.” Thấy đó, lũ cá biết có điềm chẳng lành, điều gì
đó sắp xảy ra. Những con chim đó cũng biết vậy.
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19 Chắc chắn, nếu Đức Chúa Trời cho loài cá biển và loài chim
trời có sự nhận biết đó, huống chi Ngài sẽ bạn cho con cái của
Ngài—của Ngài lớn hơn là dường nào! Chúng ta biết rằng chúng
ta đang ở kỳ cuối cùng, và sự xét đoán đang chờ đợi chúng ta,
vậy chúng ta hãy thật kỉnh kiền. Hãy chạy đến Đức Chúa Trời
bằng cả tấm lòng! “Hỡi Ca-bê-na-um, mầy là thành đã được cao
tới trời, sẽ bị hạ xuống tới âm phủ,” và ngày nay nó đã nằm sâu
trong lòng đại dương. Hãy nhớ, và cầu nguyện.

20 Bây giờ, tối nay, tôi muốn đọc một chỗ ở đây trong Kinh
Thánh, chỉ trong giây lát. Chúng ta sẽ cầu nguyện cho những
người bệnh. Billy nói rằng anh ấy phát ra một loạt thẻ cầu
nguyện. Và anh ấy đã phát ra một số ngày hôm qua, và tôi chưa
hề nhận được bất kỳ cái nào trong số chúng đêm qua. Và tôi
tự hỏi, khi Đức Thánh Linh đến…Đó chỉ là…Anh em không thể
khiến Thánh Linh hành động được. Nó giống như một cái đòn
bẩy nhỏ, chính anh em phải kéomình vào bánh răng. Anh em là
người làm cho Đức Thánh Linh vận hành, không phải tôi. Chính
anh em phải làm điều đó. Vì vậy tôi, tối hôm qua, tôi lưu ý về
sự phân biệt, nó không hề đến với nhiều người ngay lúc ấy. Họ
đã dường như không nhận lấy nó. Tôi đã tìm thấy nó, ở đây mới
đây, có vẻ như, nhiều hay ít, ngay khi tôi đang giảng, hay đặt tay
trên những người ốm đau, họ biết.

21 Chúng ta nên nhận ra rằng trong chúng ta đã được ban tặng,
chúng ta nhữngngười tin Chúa Jêsus Christ và được sinh ra trong
Thánh Linh Ngài và được đầy dẫy quyền năng làm cho sống
động, quyền năng ấy đang ở trong anh em. Bằng cách đặt tay,
trên những người khác, giống như các môn đồ đã làm và trải
qua thời đại, Nó đã hoàn toàn chữa lành người bệnh, làm cho kẻ
chết sống lại, Nó cho thấy những khải tượng, những lời tiên tri.
Và chính Thánh Linh mà đã sống giữa các sứ đồ đầu tiên đang
sống trong hội thánh ngày nay, đang làm việc rất giống như vậy.
Và nhanh nhất chúng tôi có thể nhận ra điều đó! Hãy xem, bất kể
nó hoạt động như thế nào, anh em phải nhận ra điều đó và tin
điều đó. Nó sẽ không làm ích lợi chút nào, cho đến khi anh em
tin nó. Nhưng khoảnh khắc anh em tin điều đó, thì những nan
đề của anh em sẽ chấm dứt. Thật vậy.
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22 Bây giờ chúng ta hãy lật ra trong Kinh Thánh. Trước đây
vài phút, tôi đang ngồi ngoài đó, ghi ra đây thêm vài câu Kinh
Thánh, để thay đổi đề tài của tôi cho buổi tối. Và tôi muốn đọc
ra một số Lời của Đức Chúa Trời, nằm trong Sách của Thánh Lu-
ca, chương thứ 8, bắt đầu với câu 40. Hãy lắng nghe bây giờ, tôi
sẽ đọc bao quát.

Và xảy ra, rằng, khi Chúa Jêsus trở về, có đoàn dân đông
vui mừng rước Ngài: vì ai nấy cũng trông đợi Ngài.

Chắc hẳnđó sẽ là thái độ tốt cho hội chúng tối nay chứ?

Và, kìa, có người tên là Giai-ru đến, và ông là người cai
nhà hội: và ông đến sấp mình xuống nơi chơn của Đức
Chúa Jêsus, và xin Ngài vào nhà mình:

Vì người có con gái một, khoảng mười hai tuổi, và cô
bé gần chết. Nhưng khi Ngài đương đi dân chúng lấn ép
Ngài tứ phía.

Và có một người đờn bà đau bịnh mất huyết mười hai
năm rồi, cũng đã tốn hết tiền của về thầy thuốc, không ai
chữa lành được,

Đến đằng sau Ngài, và rờ đường viền áo của Ngài: và
tức thì huyết của bà cầm lại.

Và Đức Chúa Jêsus bèn phán rằng, Ai đã rờ đến Ta? Ai
nấy đều chối, Phi-e-rơ và những người đi cùng ông thưa
rằng, Thưa Thầy, đoàn dân vây lấy và ép Thầy, cớ sao
Thầy nói, Ai đã rờ đến Ta?

…Đức Chúa Jêsus phán rằng, Có người đã rờ đến Ta: vì
Ta nhận biết có quyền phép từ Ta mà ra.

Và khi người đờn bà thấy mình không thể giấu được
nữa, thì run sợ, đến sấpmình xuống nơi chơn Ngài, và tỏ
thật với Ngài trước mặt tất cả dân chúng vì cớ nào mình
đã rờ đến Ngài, và liền được lành làm sao.

Và Ngài phán cùng người rằng, Hỡi con gái, hãy được
an ủi: đức tin ngươi đã chữa lành ngươi; hãy đi cho bình
an.
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VàNgài còn đương…phán, có kẻ nào đó ở nhà người cai
nhà hội đã đến, nói với người rằng, Con gái ông chết rồi;
đừng làm phiền Thầy chi nữa.

Nhưng khi Ðức Chúa Jêsus nghe xong, Ngài bèn đáp
cùng người, rằng, Chớ sợ: chỉ tin, thì con ngươi sẽ được
khỏe mạnh.

Và khi Ngài đã vào trong nhà, Ngài không cho người
nào đi vào, chỉ cho Phi-e-rơ,…Gia-cơ, và Giăng, và cha
mẹ của con gái ấy vào cùng.

Và ai nấy đều khóc lóc,…than vãn về nó: và Ngài phán
rằng, Đừng khóc; nó không chết, song nó đang ngủ.

Và họ bèn nhạo báng Ngài, biết nó thật chết rồi.

Nhưng Đức Chúa Jêsus cầm lấy tay con ấy, và gọi con
gái, rằng, Hỡi con gái, hãy chờ dậy.

Và thần linh bèn hoàn lại, và con gái ấy chờ dậy liền:
rồi Ngài truyền cho nó ăn.

Và cha mẹ nó đã lấy làm lạ: nhưng Ngài cấm họ nói lại
sự xảy ra đó với ai.

23 Bây giờ, chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Cha Thiên Thượng
kính yêu, khi chúng con đọc Lời này, chúng con biết rằng đó là sự
thật. Điều nầy đã xảy ra. Lời đó không phải là những câu chuyện
thần thoại mà chúng con có thể đọc từ trongmột tờ báo hay sách
viễn tưởng nào đó, nhưng điều này đến từ Sáchmà chúng ta biết
là Lời củaĐức Chúa Trời. Chúng con tin rằng nó đã xảy ra. Chúng
con tin rằng Chúa Jêsus này mà đã làm điều đáng chú ý này, hai
trường hợp ở đây, về người đàn bà bị bệnh mất huyết, và một
đứa trẻ đã chết, chúng con tin rằng Ngài là Con của Đức Chúa
Trời, rằng Đức Chúa Trời đã làm cho Ngài sống lại từ kẻ chết và
đã ban tặng Ngài cho chúng con, tối nay, trong thân vị của Đức
Thánh Linh.
24 Chúng con tin rằng Ngài hiện diện ở giữa chúng con ở đây
tối nay. Và tin rằng Chúa là Đấng hôm qua, ngày nay và cho đến
đời đời không hề thay đổi, lòng thương xót Ngài đến với dân sự.
Và khi dân sự đến với Ngài, kết quả tương tự đã được ban cho
trong ngày đó sẽ được ban cho ngày này. Xin ban cho điều đó lần
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nữa, thưa Cha, để chúng con có thể có được một sự xức dầu tươi
mới. Như Anh Shakarian đã cầu xin thành khẩn, lúc nãy, và xin
cho cử tọa tin, chúng con cầu nguyện một lần nữa trong Danh
Chúa Jêsus Christ. A-men.
25 Tôi muốn dành một ít thời gian để giảng, và sẽ chỉ vài phút
thôi, bởi vì tôi muốn nhận những người đau ở đây có những tấm
thẻ cầu nguyện và cầu nguyện cho họ. Và bỏ qua bất cứ điều gì
khác ngoài việc cầu nguyện cho những người đau. Nhưng trước
khi chúng ta cầu nguyện cho người đau, chúng ta hãy khiến mọi
người có thái độ đó. Chính thái độ là điều luôn mang lại những
kết quả. Đó là thái độmà các bạnhướng vềĐức Chúa Trời.
26 Đây làmột người đàn bàmất huyết đã chạm đến vạt áo Ngài,
thì bà được chữa lành, với bệnh mất huyết. Một tên lính đã nhổ
vào mặt Ngài và đội mão gai lên đầu Ngài, và không cảm thấy
được quyền phép.
27 Đó là cách tiếp cận của bạn. Thái độ là những gì nó cần. Và
đó là những gì xảy ra tối nay, bạn thân mến, cần phải có thái
độ. Chúng ta tin rằng mình đang ở trong Sự Hiện Diện của Chúa
Jêsus Christ, nhưng chính thái độ của các bạn mới mang lại kết
quả. Cơ học ở đây, và động lực học cũng vậy. Nếu bạn có thể chỉ
khởi động, thì Đức Chúa Trời sẽ làmphần còn lại.
28 Bây giờ, chủ đề mà tôi muốn nói về, trong giây lát, là: Minh
Chứng Lời Ngài. Bây giờ đó làmột điều tuyệt vời, khi nghĩ về điều
đó:Minh Chứng Lời Ngài.
29 Vậy thì, Đức Chúa Trời có thể minh chứng Lời Ngài, tối nay,
như Ngài đã từng minh chứng Nó. Và Kinh Thánh cũng có chép
rằng, “Hãy xemxétmọi việc. Điều chi lành thì giữ lấy.”
30 Vậy thì, không nghi ngờ gì, các bạn đã từng nghe câu thành
ngữ rằng, “Chứng minh điều đó, thì tôi sẽ tin.” Nhưng điều đó
không đúng. Nhiều lần tôi đã thấy nhiều điều được chứngminh,
mà hoàn toàn được chứng minh về mặt khoa học, và tuy nhiên
mọi người vẫn không tin vào điều đó.
31 Tôi đã nói chuyện với một người, ở đây cách đây không lâu.
Chúng tôi đang nói về sự chữa lành Thiêng liêng. Anh ấy nói,
“Tôi sẽ không tin điều đó. Tôi không quan tâm điều gì sẽ xảy ra,
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anh có thể chứngminh bao nhiêu bằng chứng về điều đó đi nữa,
tôi vẫn không tin nó.” Vâng, chắc chắn vậy, cho dù bạn có đem
bất cứ điều gì nói với con người đó, thì anh ta—anh ta bị hưmất.
Anh ta không thể tin. Không có gì trong anh ta, để tin.

32 Tôi vừa có một—một chút kinh nghiệm ở đây, khoảng một
tuần trước, như tất cả các bạn biết rằng tôi—tôi đi săn. Và khi tôi
trở về sau buổi nhóm của mình, tôi đã săn sư tử. Và sau khi tôi
đến Arizona, thời tiết tốt, tôi thích săn những con thú lớn, và tôi
thử tài với thiên nhiên xem sao.

33 Tôi không phải là kẻ sát hại. Tôi chỉ thích săn thôi. Vì vậy,
tôi—tôi không muốn bỏ cuộc chơi, tôi—tôi nghĩ không điều đó
đúng. Tôi nghĩ trò bắn thú săn giết là mang nhiều tội lỗi, khi các
bạn không dùng nó và định sẽ dùng vào một mục đích nào, thì
bạn sẽ giết bất cứ cái gì khác. Tôi tin đó là một việc sai. Chúng
ta không nên làm vậy. Đức Chúa Trời đã ban nó cho chúng ta để
làm thức ăn và cho các mục đích, và chúng ta không nên phá
hủy nó. Nhưng ngày nay, pháp luật cho phép các bạn làm điều
đó. Chỉ đừng lãng phí nó.

34 Và tôi đi đến đó, mùa săn cho tất cả mọi loài khác đã hết. Sư
tử giết rất nhiều gia súc. Và tôi biết rất nhiều chủ trang trại trong
nước. Và mỗi lần có một con sư tử nào đó đến giết, ồ, thì họ gọi
tôi, khi một con sư tử đến giữa những con cừu. Một người bạn
của tôi, vào đêm nọ, mất khoảng ba ngàn năm trăm đô la, trong
một đêm, bởi một con sư tử giết những chiên con. Anh ta đã vào
cuộc, và, tất nhiên, những con sư tử còn lại sẽ phải trả giá cho tội
lỗi của nó. Và vì vậy tôi đã có được con sư tử, và vì vậy nó là một
con sư tử lớn vĩ đại, và dài gần ba thước, và nặng gần bằng hai
cái gì đó, vì vậy nó là—nó làmột con sư tử to lớn.

35 Và rồi tôi đi từ vùng quê của Arizona, lên đến Utah, để săn
bắn. Và vì vậy tôi nghe họ nói rằng cũng có nhiều người đến đó
để săn bắn, và tôi sẽ cùng đi săn với một người, là người đánh
bẫy của nhà nước, “Và, vì lợi ích lâu dài, đừng đề cập gì đến vấn
đề tôn giáo, đối với anh ta.”Nói, “Anh ta thật làmột người thô lỗ.”

Và tôi nói, ồ, tôi đã nói với người đàn ông tôi sẽ đi cùng, tôi
nói, “Tôi sẽ không đề cập đến nó.”
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36 Anh ấy tiếp, “Đừng nói là ‘thầy giảng đạo.’ Nếu anh nói vậy,
thì anh không bao giờ được đến để đi săn. Anh ta sẽ không dẫn
anh đi đâu đấy.” Nói, “Tôi đã đi săn với anh ta ba ngày, và ngủ
với anh ta mỗi đêm, ăn với anh ta mỗi ngày, và anh ta thậm chí
không hề nói, ‘Chúc buổi sáng tốt lành. Anh khoẻ không? Anh
muốn ăn gì không? Rửa bát đĩa này nhé.’ Không hề!” Nói, “Bây
giờ cứ đừng nói gì về điều đó.”

Tôi nói, “Tôi sẽ không nói một lời nào.” Vì vậy tôi đã không
nói với anh ấy rằng tôi sẽ không cầu nguyện, nhưng tôi chỉ tiếp
tục nói với anh ấy rằng tôi…Và tôi cầu nguyện.

37 Vì vậy, khi chúng tôi đến đó, người đàn ông đó là một nhân
vật rất cứng lòng, và tôi không nghĩ anh ta tin bất cứ điều gì.
Và anh ta vừa mất đứa con mới chào đời vài đêm trước đó, một
đứa bé chết khi sanh ra. Vì vậy, chúng tôi đi săn. Và vào ngày
thứ hai, người đàn ông tôi đang đi săn cùng đã nói với anh ta,
rằng tôi có thể đi săn khắp nơi trên đất nước. Vì vậy, khi người
thợ săn kia, đã đi cùng tôi, rời đi, chúng tôi đang ở trên đỉnh của
những đỉnh núi; nơi chúng tôi vừa rượt đuổi một con sư tử, cho
đến khi chúng tôi đưa nó vào vách đá, và nó đã chạy thoát. Và
vì vậy chúng tôi đã ngồi đó đợi con chó trở về. Và người đàn ông
này nói với tôi, anh ta nói, “Tay thợ săn kia, bạn của anh, họ nói
với tôi rằng anh đã đi săn khắp nơi. Anh có nhiều tiền lắm phải
không?” Nói, “Tôi nghĩ đó không phải là việc của tôi.”

Và tôi đã nói, “Không,” tôi nói, “không phải là nhiều tiền.” Tôi
nói, “Tôi—tôi được tài trợ.”

Và anh ta nói, “Ồ, tôi hiểu rồi.” Anh ấy nói, “Chà, tôi nghĩ đó
không phải là việc của tôi nữa, nhưng,” nói, “anh hợp tác vớimột
công ty tài trợ cho anh à?”

Anh ta lôi kéo tôi vào những câu hỏi. Tôi đã hứa là tôi sẽ
không nói, đấy. Vì vậy tôi nói, vâng, tôi nói, “Không, thưa ông.
Tôi làmột thầy giảng, một nhà truyền giáo.”

Anh ấy nói, “Một cái gì?”

Tôi nói, “Nhà truyền giáo.” Và anh ta chỉ đứng ngẩn ra và
nhìn tôi trong vài phút.



MINH CHỨNG LỜI NGÀI 11

Tôi nói, “Ông có hy vọng nào cho Sự Sống sau này không? Hy
vọng của ông là gì?”

Anh ấy nói, “Tôi làmột JackMormon.”

Và tôi nói, “Một cái gì?”

Anh ấy nói, “Làmột JackMormon.”

Tôi đã nói, “Đó là loại gì?”

Nói, “Làmột tênhay chửi thề vàuống cà phê, và hút thuốc.”

Tôi đã nói, “À, một lời thú nhận trung thực rất tốt cho
linh hồn.”
38 Và sau đó anh ấy nói—anh ấy nói, “Tôi muốn hỏi anh đôi
điều.” Anh ấy nói, “Tôi nghe người ta nói rằng giáo hội Mormon
làmột giáo hội chân thật duy nhất.” Anh ấy nói, “Anh tin điều đó
không?”
39 Tôi nói, “Khi nói đến hội thánh, tôi đoán nó cũng tốt như bất
kỳ hội thánhnào. Tôi chỉ biết đếnmột Lẽ thật, và đó là Chúa Jêsus
Christ.” Tôi nói, “Tôi biết Ngài là Đúng.”
40 “Ồ,” anh ấy nói, “tôi đã cómột đứa con được sinh ra vào đêm
kia, chết non.” Anh ấy nói, “Tôi được cho biết rằng đứa bé này,
bởi vì nó bị sanh non, Đức Chúa Trời không hề hà hơi của sự
sống vào nó, rằng tôi không còn được gặp lại nó nữa.” Anh ấy
nói, “Anh nghĩ gì về điều này?”
41 “Ồ,” tôi đáp, “Ông sẽ không giống như một tên Jack Mormon
nào đó, ông chắc chắn là sẽ không. Đó làmột điều chắc chắn, ông
sẽ không gặp lại nó nếu anh vẫn cứ sống nhưmột JackMormon.”
Và anh ấy nói…Ồ, anh ta thúc đẩy tôi, và tôi thúc đẩy trở lại anh
ta đôi chút, anh em thấy đó. Chúng tôi có—chúng tôi có thời gian
để trò chuyện cùng nhau. Vì vậy anh ấy nói—anh ấy nói…Tôi đã
nói, “Chuyện gì vậy?”

Anh ấy nói, “Ồ, tôi không biết.” Và anh ta nói, “Ồ, anh
nghĩ gì?”

Tôi đáp, “Tôi được làmquen với nhiều người tốt…”
42 Tôi không biết anh ấy là người Mormon. Và tôi là một…Tôi
biết, có thể là, ở Utah, nhưng tôi…vì hầu hết những người ở trên
đó là tín đồ Mormon, xung quanh Thành phố Salt Lake. Tuy
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nhiên, đây không phải là Thành phố Salt Lake. Vì vậy, tôi nghĩ,
“Chà, mình đã có một số người bạn tốt Mormon, đã ở trong các
hàng cầu nguyện, những người tốt.”

43 Và tôi nói, “Tôi đã gặp một số người rất tốt là—là những tín
đồMormon.” Và anh ấy nói, ồ, anh ấy nói…Tôi đã nói, “Tôi không
biết họ dạy về điều đó, và tôi không muốn nói điều gì đó trái với
sự dạy dỗ của họ, bởi vì đó là những gì ông tin, và tôi rất tôn trọng
điều đó.” Và tôi đã nói, “Ồ, và ông tin điều đó chứ?”

Anh ta đáp, “Vâng, thưa ông, tôi tin. Nhưng,” nói, “tôi không
sống theo điều đó.”

44 Tôi nói, “Vâng, tôi tin rằng Kinh Thánh dạy rằng Đức Chúa
Trời đã biết đứa con đó, hàng triệu năm trước, trước khi hình
thành thế giới.” Tôi nói, “Đức Chúa Trời đã phán bảo Giê-rê-mi,
‘Trước khi tạo nên ngươi trong lòng mẹ, trước khi ngươi được
sanh ra từ trong bụng, ta đã biết ngươi rồi, ta đã biệt riêng ngươi,
Ta đã thánh hóa ngươi, và lập ngươi làm đấng tiên tri cho các
nước.’” Tôi nói, “Đó là những gì Ngài biết về nó, xemđấy.”

Anh ấy nói, “Ồ,” anh ấy nói, “cảm ơn anh.”

45 Anh ấy bắt đầu đi bộ xuống đồi. Và sau đó anh ấy gặp người
bạn khác này, và anh ấy nói, “Tại sao anh không nói với tôi rằng
anh chàng đó là một thầy giảng?” Và vì vậy chúng tôi…Anh ta
nói chuyện với anh ấy một chút và bắt đầu kể cho anh ấy nghe
về các buổi nhóm.

46 Vậy thì, những tín đồMormon tin vào lời tiên tri. Tôi không…
có thể không có người nào ở đây, nhưng họ—nhưng họ thật tin
vào—vào lời tiên tri. Nhưng, vì vậy, có thể tôi đang nói chuyện ra
ngoài quá xa, nhưng tôi…Vâng. Vâng.Nhưng, tuynhiên, họ tin.

Và anh ta nói, anh ta quay lại với tôi, nói, “Tôi hiểu rằng ông
là một tiên tri.”

Tôi nói, “Không, thưa ông.” Tôi nói, “Tôi…Chúa đã tỏ cho tôi
một vài điều xảy ra.”

47 Và anh ấy dẫn đi, ngay lập tức, nói, “Chúng ta hãy đi vào.” Và
anh ấy lên xe, và đi xuống đến…thành phố nhỏ của anh ấy cách
chỗ anh ấy sống. Trong phút chốc, anh đã không hiểu. Chúng tôi
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đã bố trí cho chú chó, dẫn đường cho một cuộc đi săn khác sau
bữa trưa. Và khi chúng tôi làmvậy, ồ, thì anh ta lao chiếc xe đi.
48 Trong giây lát, một thanh niên đẹp trai trở lại, khoảng mười
bảy tuổi, một tín hữu Cơ-đốc trông thật sự đứng đắn thánh thiện.
Anh ấy nói, “Đây là em trai tôi.” Nói, “Cậu ấy không phải là Jack
Mormon. Cậu ấy làmột ngườiMormon thực sự.”

Tôi nói, “Con khỏe không, con trai?”

Và anh chàng ấy nói, “Tôi hiểu, rằng anh trai tôi nói với tôi,
rằng ông là một nhà tiên tri.”

Tôi nói, “Không, anh à.” Tôi nói, “Tôi chẳng phải là một
nhà tiên tri.” Tôi nói, “Chúa đã tỏ cho tôi thấy những điều xảy
ra thôi.”
49 Anh ấy nói, “Tôi bị bắn vào tay ngay bây giờ, tôi được cho là
phải lên bàn mổ.” Anh ấy nói, “Nhưng anh trai tôi đã nói với tôi
điều này. Và tôi đã nói, ‘Nếu đúng như vậy, tôi không cần phẫu
thuật.’” Anh ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, một cái nhìn trung thực,
chân thật, chân thành, nói rằng, “Xin ông hãy đặt tay trên tôi.
Nếu những sự này là vậy, thì tôi sẽ không cần sự giải phẫu.” Cậu
ấy đã về nhà khỏe mạnh.
50 Người anh em nầy, người bạn tín hữu Cơ-đốc của tôi, đang
đi săn với tôi, từ Phoenix. Anh nói với tôi, anh ấy nói…Vài anh
thanh niên trong số này đang ngồi ngay ở đây bây giờ. Một người
trong bọn họ tôi biết hiện đang có mặt ở đây. Chúng tôi đã về
nhà. Anh ấy nói, “Anh Branham, nếu Chúa sẽ cho anh thấy một
khải tượng và cho phép anh nói với họ những tín đồ Mormon
đúng những gì sắp xảy ra, hãy làm điều đó đi, bởi vì họ đang tìm
kiếm nó.”
51 Vì vậy, tôi đã cầu nguyện và tôi đã cầu nguyện. Và trên đường
trở về nhà, tôi sẽ đến đó, vào thứ Hai, Chúa Nhật tuần sau,
khoảngmười giờ, tôi ở lại trong phòngnhóm, sau giờ thờ phượng
của hội thánh sáng hômđó, và nhìn ra ngoài.
52 Và tôi thấy một tia chớp sáng loé lên, hay một vệt sáng nào
đó sáng lóe lên. Và tôi thấy một con sư tử ở trên cây, và—và nó
quá nhỏ để cho tôi bắn. Tôi đã không muốn bắn nó. Và có một
người khác đã bắn nó, và, khi họ bắn nó, họ đã bắn nó bằng một



14 LỜI ĐƯỢC GIẢNG

khẩu súng quá lớn. Nó làm nổ tung con sư tử. Tôi không đánh
giá cao cách—cách—cách làm đó.
53 Khi tôi đến Phoenix, tôi đã nói với Anh Dawson điều đó, và
Anh Mosley. Tôi biết anh ấy đang ở đây. Tôi đã nhìn thấy anh ấy
ngày hôm trước, ở một nơi nào đó ở đây. Và anh ấy đã đi lên với
tôi, anh ấy và vợ anh ấy. Và tôi đã nói, “Anh nhìn và thấy kìa, đó
là CHÚAPHÁNNHƯVẬY.Nó sắp sửa xảy ra theo cách đó.”
54 Chúng tôi đã đợi nhiều đêm, bốn hoặc năm đêm, chúng tôi
đã đi săn, hoặc nhiều ngày. Ít khi anh em từng thấymột con sư tử
trú trên cây vào ban đêm. Tình cờ xảy ra, họ về nhà, họ thả con
chó ra, người thợ săn nầy, anh chàng Mormon nầy. Và con—con
sư tử đâm vào một con đường mòn, hoặc con chó lần theo con
đường mòn của con sư tử, thì đúng hơn, và rượt đuổi nó chạy
lên trên một cây. Và lúc mười giờ đêm họ đến, đánh thức chúng
tôi ra khỏi giường. Chúng tôi đi ra đó, và thấy con sư tử đó ở trên
cây. Chiếu ánh đèn lên, Anh Mosley đã bắn nó với khẩu súng cỡ
nòng bốn mươi tư, như muốn thổi bay con sư tử ra làm đôi. Và
nó đã ở đó, chính xác như cách nó được nói.

Ngày hôm sau, tôi gặp một người thủ lĩnh trong đội dân
phòng của tiểu bang nầy, một JackMormon khác. Đưa hai chàng
thanhniên kia đi với nhau, dẫnhọ trở vềnhà với ĐấngChrist.

Tôi nói với họ rằng, Ngài hôm qua, ngày nay, và cho đến
đời đời không hề thay đổi. Đức Chúa Trời minh chứng Lời
Ngài là vậy.

Các bạn đã nghe người ta nói rồi đấy, “Thấy là tin.” Điều
đó hoàn toàn không đúng. Nhiều người nhìn thấy mà họ vẫn
không tin.
55 Những ngày Chúa Jêsus còn ở trên đất, tại sao họ không nhận
ra Ngài, rằng Ngài là Lời của Đức Chúa Trời được bày tỏ? Tại sao
mọi người không nhận ra rằngMôi-se đã nói, “Chúa là Đức Chúa
Trời của các ngươi sẽ dấy lênmột đấng tiên tri giống như ta”? Và
Ngài đã làm ứng nghiệm mọi Lời mà Kinh Thánh nói rằng Ngài
sẽ làm, nhưng họ không tin.
56 Nhưng Đức Chúa Trời, trong mọi thời đại, đã minh chứng
Lời Ngài là đúng. Ngài luôn minh chứng Lời Ngài. Rồi đôi khi
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họ lại nói, rằng, “Thấy là tin.” Không phải vậy. Nhưng chúng ta
biết rằng Đức Chúa Trời tiếp tục minh chứng Lời Ngài trong mọi
thời đại.
57 Chúng ta biết rằng Ngài đã minh chứng nó cho A-đam và
Ê-va, điều đó khi Ngài nói, “Ngày nào các ngươi ăn trái cây đó,
ngày đó các ngươi chắc sẽ chết.” Chúng ta phải thừa nhận điều
đó, rằng đó là sự thật. Chúng ta tin điều đó, vì Ngài đã bày tỏ ra
với chúng ta rồi, và chúng ta biết rằng đó là lẽ thật.
58 Bây giờ chúng ta sẽ chỉ lấy một số chỗ mà Đức Chúa Trời
đã minh chứng Lời Ngài. Chúng ta hãy xem, chẳng hạn, trong
những ngày của—của Nô-ê. Đức Chúa Trời đã phán với Nô-ê về
một thông điệp mà chắc chắn là phản khoa học và khó tin được.
Không ai có thể tin được. Lúc đó chưa bao giờ mưa trên trái đất.
Phản khoa học!
59 Có lẽ khi đó họ là một thời đại khoa học lớn hơn chúng ta
bây giờ, bởi vì họ đã xây kim tự tháp và tượng nhân sư, và vân
vân, trong những ngày đó, mà chúng ta không thể xây bây giờ.
Họ thành thạo với các năng lượng, thuộc về loại năng lượngmáy
móc nào đó, có lẽ là nguyên tử hay điều gì đó để họ có thể nâng
những tảng đá lớn đó, điềumà ngày nay chúng ta không thể làm
được. Nhưng họ đã làm những điều khoa học vĩ đại. Họ có thứ gì
đó có thể ướp xác để làm cho nó trông tự nhiên trong hàng trăm
năm. Chúng ta đã đánhmất nghệ thuật đó.
60 Chúa Jêsus phán, “Như đã xảy ra trong thời Nô-ê, trong ngày
Con Người đến cũng sẽ vậy.” Và chúng ta biết rằng chúng ta đang
bước vàomột thời đại khoa học vĩ đại khác.
61 Và bây giờ sứ điệp mà Nô-ê đã có thì rất trái ngược với niềm
tin ngày đó, trong hội thánh, và nó cũng rất trái ngược với sự
nghiên cứu khoa học. Nhưng Đức Chúa Trời đã minh chứng Lời
Ngài là lẽ thật. Đức Chúa Trời đã minh chứng rằng những gì nhà
tiên tri đó đã nói là sự thật.
62 Chúng ta cũng đơn cử thêm một ví dụ khác nữa trong chốc
lát. Áp-ra-ham là một tiên tri khác của Chúa, mà Lời đã đến. Và
nói với ông, khi ông bảy mươi lăm tuổi, và Sa-ra sáu mươi lăm
tuổi, rằng ông sẽ có một đứa con với Sa-ra. Đó là một cú sốc đối



16 LỜI ĐƯỢC GIẢNG

với một người không tin. Anh em có thể tưởng tượng, ngày hôm
nay,một điều như vậy xảy ra ngay cả trong thời đại ngày nay, với
tất cả các thành tựu khoa học của chúng ta, và tất cả những đứa
trẻ trong ống nghiệm mà họ nói đến, và vân vân? Nhưng người
đàn bà già này, bây giờ đã sáu mươi lăm tuổi, và một ông cụ bảy
mươi lăm tuổi, nhưng Lời của Chúa đã đến với Áp-ra-ham và nói
với ông rằng điều này sẽ xảy ra. Và Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời.
Bây giờ, bất kểĐức Chúa Trời nói bao nhiêu, và nó đúng đếnmức
nào, Áp-ra-ham phải tin những gì Đức Chúa Trời phán, để làm
cho nó thành như vậy. Bây giờ hãy xem đức tin của con người
đó đã được thử nghiệm như thế nào, với lời chứng của ông, mà
ông đã tin.
63 Cũng chính người đó đã tuyên xưng, rằng ông tin Đức Chúa
Trời, ông làmột người giống như anh chị em, đang ngồi ở đây tối
nay. Chúng ta vẫn tin Đức Chúa Trời. Chúng ta phải tin Lời Ngài
là Lẽ thật. Và Ngài sẽ minh chứng điều đó, rằng Đó là Lẽ thật,
nếu chúng ta sẽ chỉ tin điều đó.
64 Bây giờ hãy nhìn vào sự trở ngại mà Áp-ra-ham đã gặp phải.
Điều đầu tiên là tuổi của ông, bảy mươi lăm tuổi, và Sa-ra là sáu
mươi lăm tuổi. Bà đã đi qua sự thay đổi của cuộc đời, độ tuổimãn
kinh. Không nghi ngờ gì ngoài điều nó đã dừng lại, nhiều năm
trước. Ông đã sống với bà như một người vợ. Đó là em gái cùng
cha khác mẹ của ông, và có lẽ đã lấy bà khi bà đương tuổi thiếu
niên, ông đã cưới bà làm vợ. Và ông đã không có con. Bà hoàn
toàn hiếm muộn. Và bây giờ chúng ta thấy rằng, để làm điều
nầy, ông đã phải tự tách mình ra khỏi những con người không
tin điều đó, để làm cho nó xảy ra.
65 Tôi không có ý nói anh chị em phải tự phân rẽ ra khỏi mọi
người. Nhưng các bạn phải tự tách mình ra khỏi tất cả chuyện
tầm phào của những người không tin, và tránh xa những người
đó. Khi người ta nói rằng, “À, những điều đó không thể xảy ra
đâu! Đó là đám người mất trí cả rồi! Không có chuyện như vậy
xảy ra,” chỉ cần bịt tai lại và bỏ đi. Đừng để ý đến nó.
66 Kinh Thánh chép rằng “Áp-ra-ham chẳng có lưỡng lự về lời
hứa của Đức Chúa Trời, qua sự không tin; nhưng càngmạnhmẽ,
dâng sự ngợi khen cho Đức Chúa Trời.” Tên của ông được đổi từ
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Áp-ram sang Áp-ra-ham, sự thay đổi về tên của ông, “cha của các
dân tộc.” Các bạn có thể tưởng tượng một người đàn ông sống
với vợmình, người yêu củamình, mà ông đã sống với bà bấy giờ
trong suốt ngần ấy năm, và bây giờ trong lúc ở tuổi támmươi, và
vợ ông bảy mươi tuổi, mà tuy nhiên chưa có một đứa con hoặc
hi vọng nào có con, thế mà lại tuyên bố rằng ông là “cha của dân
tộc.” Các bạn có thể tưởng tượng được lời chỉ trích của những
người trong thời của ông sẽ nói, “Cha của nhiều dân tộc, vậy thì
anh có được mấy đứa con vào lúc nầy?” Và mọi lời phê bình ông
phải trải qua!
67 NhưngÁp-ra-hamkhôngmột chút lưỡng lự nào, về sự không
tin. Ông tin rằng Đức Chúa Trời có thể làm thành những gì Ngài
đã hứa, rằng Đức Chúa Trời sẽ minh chứng Lời Ngài, cho dùmất
bao lâu. Nhưng thay vì mỗi ngày ông một già yếu đi, như chúng
ta vẫn thường vậy, thì ông càngmạnhmẽ hơnmọi lúc. “Nếu điều
đó không xảy ra ngày hôm nay, thì ngày mai nó sẽ là một phép
lạ lớn hơn, vì mỗi ngày càng già hơn.” Đó là Đức Chúa Trời, đó là
Đức Chúa Trời trong Áp-ra-ham, vì ông biết rằng Đức Chúa Trời
đãminh chứng tất cả Lời của Ngài là vậy.

Nếu con cái của Ngài chỉ nghe theo Lời của Ngài, thì Ngài có
thể chứng minh Điều đó bởi bạn! Đó là cách duy nhất mà Ngài
có thể minh chứng Lời Ngài.

Ngài không minh chứng Điều đó với những người không
tin. Họ không thể được minh chứng; họ là những kẻ chẳng tin.
Nhưng, Nó không dành cho những người không tin. Nó không
dành cho những người không tin.
68 Sự đó đến với người mà tin. Và nếu Ngài tìm thấy một người
nào đó mà muốn tin Lời Ngài, thì Ngài sẽ minh chứng Lời Ngài
bởi anh em. Và đôi khi bệnh tật và những điều xảy ra với chúng
ta theo cáchđó, đểĐứcChúaTrời có thểminh chứng chínhNgài.

Anh emcònnhớngườimùmàChúa Jêsus đã tìm thấy không?
Họhỏi, “Ai đã phạm tội, người đó hay changười,mẹngười?”
69 Ngài đáp rằng, “Trong trường hợp này, chẳng phải tại người
hay tại cha mẹ, nhưng ấy là để cho những việc của Đức Chúa
Trời được tỏ ra.” Đấy, điều đó xảy ra cho chàng trai đó để Chúa
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Jêsus có thể được vinh hiển. Đôi khi sự bệnh tật không phải là
một điều rủa sả, nó làmột ơn phước, hầu cho chúng ta có thể đặt
niềm tin của mình ở đó và gọi những thứ mà không có, dường
như chúng đã có rồi. Đức Chúa Trời đã phán vậy, vàNgài sẽminh
chứng điều đó nếu các bạn đủmạnhmẽ để bước đi trong sự thử
nghiệm.
70 Ngài đã có lần đối chứng với Gióp, nhưng ông không nguyền
rủa Ngài trước mặt Ngài. Nhìn xem sự thử thách mà Gióp đã
trải qua. Nhưng ở trong trũng bóng chết, ông vẫn nói, “Chúa đã
ban cho, Chúa đã cất đi, đáng chúc tụng Danh Chúa!” Ông tin
chắc chắn vào điều đó. Đức Chúa Trời đã minh chứng Lời Ngài
với Gióp. Ngài đã minh chứng nó với Áp-ra-ham. Ngài đã minh
chứng nó như vậy.
71 Ngài cũng đã minh chứng điều đó bởi Môi-se. Và khi Môi-
se, khi phải đối đầu với sự khó khăn, Môi-se đã ghi nhớ điều đó
trong tâm trí mình, rằng có lẽ, là một người giải cứu, rằng mẹ
ông có lẽ đã nói với ông rằng ông được sinh ra là một đứa trẻ
khôi ngô. Bà—bà là gia sư của ông đã nuôi dạy ông trong cung
điện của Pha-ra-ôn, không nghi ngờ gì đã bảo ông, “Con à, chúng
ta đã cầu nguyện để chúng ta được giải cứu, và chúng ta tin rằng
con là người mà Đức Chúa Trời sẽ dùng để giải cứu.” Và sau đó
khi ông…
72 Thấy đó, ông lớn lên và đã trở thành con—con trai của công
chúa Pha-ra-ôn, và chúng ta thấy rằng ông sẽ là người thừa kế
ngai vàng. Tại sao, không còn nghi ngờ gì là trong tâm trí họ
lúc đó, rằng ông sẽ trở thành Pha-ra-ôn tiếp theo, “Và đó là cách
ông sẽ giải cứu mọi người, bằng cách trở thành Pha-ra-ôn kế vị.”
Nhưng Đức Chúa Trời đã có một…Nếu điều đó sẽ là như vậy,
thì ông đã thực hiện sứ mệnh qua một tài liệu, qua một—một—
một hànhđộng chính trị. NhưngĐức Chúa Trời không luônhành
động như thế.
73 Đức Chúa Trời có những đường lối riêng của Ngài để thực
hiện, và Ngài hứa Ngài sẽ “đem họ ra khỏi đó.” Ngài phán với
Áp-ra-ham, “Sau bốn trăm năm,” Ngài sẽ “đem họ ra khỏi, với
một bàn tay quyền năng,” Ngài sẽ “bày tỏ những dấu kỳ và phép
lạ.” Vì vậy, ông không thể làm như vậy, vì vậy Áp-ra-…Chúng ta
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biết rằng Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, và ở đây là Môi-se bấy
giờ tin Đức Chúa Trời.

74 VàMôi-se đã nhìn ra cửa sổ giống như Pha-ra-ôn, ông đã thấy
những người như vậy. Pha-ra-ôn đó đã nhìn ra thấy họ, như là,
“Một dân tộc bị rủa sả, một dân tộc mà chẳng là gì ngoài một
đám cuồng tín, sùng bái một Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở
nơi sa mạc hoang vu nào đó mà họ không biết về; cột trụ không
thấy nào đó mà họ cầu nguyện với, mà chẳng có gì với nó. Họ là
một đám người cuồng tín. Và họ là một đám nô lệ. Và việc Đức
Chúa Trời của họ để họ làmnô lệ, chứng tỏ rằng Ngài không phải
là Đức Chúa Trời.”

75 Ngay giữa dân sự đó, Chúa đã dấy lên chính một người. Đức
Chúa Trời làm mọi việc theo những cách đặc biệt như vậy, ngay
dưới quyền của họ. Không một nhà thần học, không một giáo
sư, không một thầy tế lễ, khôngmột ai trong những người thánh
thiện của họ; nhưng chỉmột con người rất đỗi bình thường, sanh
ra để dành cho một việc. Và Đức Chúa Trời đã gọi ông làm tiên
tri của Ngài, và sai ông xuống đó. Và không có gì trong tay ngoài
một cây gậy cong queo, để đối mặt với một quân đội, những đơn
vị đã được cơ giới hóa mà đã chinh phục cả thế giới. Nhưng với
cây gậy ấy trong tay mình, như Đức Chúa Trời đã bảo ông cầm
cây gậy trong tay và ông sẽ trở thành người giải cứu dân Y-sơ-ra-
ên, và ông đã đi ra và làm y theo như vậy bởi vì Đức Chúa Trời
đã hứa điều đó. Ông đã thực hiện điều đó như thể nào? “Ta sẽ ở
cùng ngươi.”

Ông thưa, “Lạy Chúa, xin tỏ cho tôi thấy sự vinh quang Ngài.
Tôi hay nói ngập ngừng. Tôi chẳng phảimột tay nói giỏi. Và tôi…”
Ông có một triệu lời biện hộ.

76 NhưngNgài phán, “Ta sẽ ở cùng ngươi.” Và đó là tất cả những
gì nó cần. Ông đã đi, nhận lấy Lời Đức Chúa Trời. Bất chấp nhiệm
vụ đó dường như hiểm nguy thể nào, Môi-se tiếp tục tin Đức
Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời đã minh chứng Lời Ngài, qua Môi-
se, là lẽ thật. Bởi vì, bất kể điều gì đã xảy ra, Môi-se vẫn ở lại đúng
với Lời. Trong thời gian của cuộc hành trình…
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77 Đức Chúa Trời cũng nói với họ, tại Ai Cập, rằng Ngài sẽ giải
cứu họ, “Đưa vào miền đất hứa, một vùng đất tốt, đượm sữa và
mật.” Và nó đã hoàn toàn ở đó. Họ không biết nó ở đó, nhưng
Ngài phán, “Nó ở đó, và Ta đã ban nó cho các ngươi. Nó đã là của
các ngươi rồi, chỉ cần đi tuyên bố điều đó!”

78 Và trong đồng vắng, khi nhiều người đi ra, nhảy múa trong
Thánh Linh khiMi-ri-am đánh trống cơm; ănma-namưa từ Trời
xuống; lắng ngheMôi-se hát trong Thánh Linh; nhìn xem những
dấu kỳ và phép lạ xuất hiện. Nhưng khi đến lúc cao điểm, để tin
trọn vẹnLời củaĐứcChúaTrời,mọi lời hứa, thì họ đã thất bại.

Chỉ hai người trong số họ tin điều đó, đó là Giô-suê và Ca-lép.
Và họ đãmang về chứng cớ sự tốt lành củamiền đất đó.

79 Nhưng, hoàn cảnh đã có, đó là điều đã cản trở họ. Bởi vì,
họ nói, “Chúng tôi không thể chiếm lấy xứ đó, bởi vì các thành
phố của họ có tường bao quanh, những người đại diện của họ—
của họ—của họ ở đó. Không phải đại diện của họ, mà là những
người—những người khổng lồ to lớn của họ. Ồ, chúng ta trông
giống như những con châu chấu, so với họ.”

80 Giô-suê và Ca-lép nói, “Chúng ta sẽ thắng hơn dân đó.” Tại
sao? Đức Chúa Trời đã hứa ban xứ đó cho họ, cho dù những
người khổng lồ đó to lớn giềnh giàng thể nào. Sự trở ngại đó
chẳng ý nghĩa gì đối với họ. Đức Chúa Trời đã phán vậy! Và Đức
Chúa Trời đã minh chứng điều đó bởi họ. Và họ đã đi qua và
chiếm lấy xứ, như Đức Chúa Trời đã phán họ sẽ làm điều đó.
Ngài đãminh chứng điều đó với họ.

81 Bấy giờ, lúc họ ra đi là vào tháng Tư, khi đó những dòng nước
chảy từ trên núi xuống, qua những tảng băng lớn trôi xuống,
và vân vân, và trông giống như Đức Chúa Trời là một vị tướng
đáng thương, dẫn đạo quân của Ngài đến một nơi như vậy, Ngài
đã kiềm giữ họ không cho vào miền đất hứa. Và mỗi lần Ngài
đưa họ ra trận, để chiếm lấy chúng, là cứ nhằm vào tháng xấu
nhất trong năm. Tháng đó là thángmà nước sông Giô-đanh dâng
lên tràn bờ, chảy thẳng ra vào những cánh đồng. Ồ, nếu họ dự
định vượt qua đó, thì phải là vào thời điểm mùa hè, khi nước
cạn hết thì họ mới lội qua được. Nhưng Ngài lại chờ cho đến lúc
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nước sông sâu. Ngàimuốn tỏ ra rằng Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài
muốnminh chứng Lời Ngài, bất kể sự đó.

82 Đừng quan tâm đến những gì bác sĩ nói, “Bạn sẽ chết vì bệnh
ung thư.” Con người chỉ biết thế thôi. Có lẽ rằng nước sông quá
sâu đối vớimột số anh chị em, tối nay. Nhưng, hãy nhớ, Đức Chúa
Trời đã thực hiện lời hứa. Đức Chúa Trời giữ Lời Ngài, và Đức
Chúa Trời chứngminh Lời Ngài. Đó là Lẽ thật.

83 Ngài đợi cho đến lúc nước sông đầy bùn, cho tới khi nước
dâng cao ngập đầu họ, và vân vân, và sau đó Ngài đã mở ra con
đường. Ngài đã đi trước họ vàmở đường.

84 Làm thế nào họ vào được, tại Giê-ri-cô, khi tất cả đã đóng
cửa? Giô-suê đang tự hỏi. Ông biết Đức Chúa Trời đã đưa dẫn ông
đi xa như vậy, bước tiếp theo thuộc vềĐức Chúa Trời.

85 Một ngày nọ, khi ông đi ra ngoài, nhìn quanh các thành, ông
thấy một Người đang đứng cầm gươm trần của Ngài. Và ông bèn
rút gươm ra và đi đến để gặp Người, ông nói, “Ngài là người của
ai?Ngài ở với chúng tôi hay làNgài của kẻ thùnghịch chúng tôi?”

86 Người đáp rằng, “Ta là Tướng đạo binh của Chúa.” Và Người
nói cho ông biết những gì phải làm. Làm thế nào ông sẽ thổi kèn
vang lên và một bức tường thành sụp đổ, để họ có thể chạy xe
ngựa băng quanó? Tiếng kèn đó hẳn có ý nghĩa gì chăng?

87 Đức Chúa Trời đã dùng những phương pháp đơn giản như
vậy. Nó là vậy, sự đơn sơ của nó, điềumà khiến nó trở thành Đức
Chúa Trời đối với tôi. Chúng ta luôn cố tìm ra điều gì đó lớn lao
nào đó, sẽ làm điều gì đó, và Đức Chúa Trời…sự tổ chức tuyệt
vời nào đó sẽ lấy toàn bộ sự việc và dọn sạch tất cả. Khi mà, Đức
Chúa Trời chỉ dùng một người, chỉ có một người mà Đức Chúa
Trời có thể nắm giữ trong tay Ngài, và Ngài sẽ minh chứng mọi
Lời mà Ngài đã nói, bởi Nó. Thực hiện các phương pháp nhỏ đơn
giản như vậy!

88 “Thổi kèn.” Không cần đào vách tường, nhưng, “Chỉ cần thổi
kèn lên, và những bức tường sẽ sập xuống. Âm vang của tiếng
kèn phát ra sẽ đánh sập các tường thành.” Thật ngu xuẩn đối với
tâm trí xác thịt! Nhưng Đức Chúa Trời đã minh chứng Lời Ngài
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là đúng, vì những bức tường đổ xuống, bức tường này chồng lên
bức tường kia. Họ đi thẳng lên và chiếm lấy thành phố.

89 Ồ, Đức Chúa Trời thích minh chứng chính Ngài là Đức Chúa
Trời! Giô-suê biết điều đó. Một ngày nọ, và khi ông đang đứng
đó, một trong những nghịch lý lớn nhất đã từng xảy ra, ngoài sự
chết, sự chôn và sự sống lại của Chúa Jêsus Christ. Khi quân thù
nghịch…Ông đánh họ chạy tan tác, và những kẻ thù nghịch khác
ở trên núi. Ông cũng đánh tan hết, và lúc đómặt trời đang lặn. Ô,
chao ôi, thật làmột thì giờ tuyệt vời choĐại TướngGiô-suê!

90 Hãy nhớ, ông đã đánh chiếm khắp xứ đó, mà không có bệnh
viện, y tá, băng sơ cứu, hoặc cómột người bị thương. Hãy nói cho
tôi biết điềumà có thể đánh bại quân thù nghịch. Vâng, thưa quý
vị. Ông không hề có bệnh viện, y tá, và ông chẳng hề mất một
người nào, chừng nào họ bước đi trong ý muốn và Lời của Chúa.
Đức Chúa Trời đã minh chứng rằng Ngài ở với họ. Đúng thế. Để
ý bây giờ.

91 Và chúng ta thấy rằng Giô-suê đã biết, nếu đêm đến, chúng
lẻn vào chung quanh và liên kết lại với nhau, và—và chúng hợp
với nhau và thành một đội quân lớn mạnh, và ngày hôm sau
thật khó khăn cho ông. Ông đã không biết phải làm gì, vì vậy
ông nhìn lên Đức Chúa Trời. Ông cần sự giúp đỡ, và ông cầnmặt
trời đó đứng yên. Vì vậy ông ấy chỉ ra lệnh chomặt trời đứng yên,
và…nói cho “mặt trăng ngừng lại trên trũng A-gia-lôn,” không di
chuyển cho đến khi ông ra lệnh cho nó. Vàmặt trăng vàmặt trời
đứng yên trong haimươi bốn giờ, khi Giô-suê đánh trận và chiến
thắng kẻ thù, bởi vì ông đã ở đúng trong đường lối bổn phận. Ông
có quyền làm điều đó, bởi cớ ông đã vâng phục điều răn của Đức
Chúa Trời.

92 Và chừng nào anh em ở trong hàng lối bổn phận, tuân giữ
Lời Đức Chúa Trời, làm đúng như những gì Ngài đã bảo mình
làm, bước đi theo mệnh lệnh của Đức Chúa Trời, thì anh em có
quyền nói với ngọn núi đó, “Hãy dời đi!”

93 Đức Chúa Trời giữ Lời Ngài. “Nếu ngươi nói với núi nầy, ‘Hãy
dời đi,’ mà không nghi ngờ trong lòng ngươi, nhưng tin rằng điều
mà mình đã nói sẽ ứng nghiệm, ngươi có thể có được điều mà
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ngươi đã nói.” Chúa Jêsus đã nói điều đó, trong ThánhMác 11:22.
Đó là Lẽ thật. Tôi biết đó là Lẽ thật. Đó là Lời của Đức Chúa Trời,
và điều đó minh chứng rằng đó là Lẽ thật. Đôi khi chúng ta cứ
sợ. Chúng ta đến một chỗ, chúng ta sợ Ngài sẽ không giữ Lời ấy.
Ngài sẽ giữ Lời đó. Ngài phán Ngài sẽ giữ Lời. Vậy thì, chúng thấy
điều đó đúng. Ngài đãminh chứng nó.

94 Có lần, lời tiên tri của Ê-sai, mà điều gì đó chưa hề xảy ra;
chưa bao giờ xảy ra trước đó, và cũng không có kể từ đó. Ông
nói, “Một gái đồng trinh sẽ chịu thai.” Các bạn có thể hình dung
đượcmột người nữ, chưa hề biết đến đàn ông, mà có con không?
Ê-sai nói, “Một gái đồng trinh sẽ chịu thai.”

Và Đức Chúa Trời đã khiến một trinh nữ chịu thai, để minh
chứng Lời Ngài là lẽ thật. Ngài đã minh chứng Lời Ngài, bởi vì
một trinh nữ đã chịu thai và sinh ra Con trai.

95 Bấy giờ, Lời đó đã trở nên xác thịt, hãy xem những gì Nó đã
làm. Khi Con Trai ấy được sinh ra, Ngài Chính là Lời. “Ban đầu
đã có Lời, và Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Lời là Đức Chúa Trời.
Và Lời đã trở nên xác thịt và ở giữa chúng ta.”

96 Ngài là Lời hằng sống đó. Ngài đã chứng minh Ngài là Lời
hằng sống đó. Ngài phán với các giáo sư thời đó, “Ai có thể kết
tội Ta?” Tội lỗi là “sự không tin.” “Ai có thể nói Ta là kẻ chẳng tin?
Mọi Lời được viết ra về Ta, đã được ứng nghiệm.” Bảy lời tiên tri
cuối cùng về cuộc đời của Ngài đã được ứng nghiệm trong bảy
giờ cuối cùng, trên thập tự giá. Mọi sự được chép về Ngài, đều đã
được ứng nghiệm, bởi vì Ngài là Lời. Ngài đãminh chứngNgài là,
đã là. Ngài đã chữa lành người đau. Ngài đã khiến kẻ chết sống
lại. Ngài đã đắc thắng sự chết, âm phủ, và mồ mả. Ngài đã minh
chứng Ngài là Lời.

Hãy để ý trường hợp này ở đây tại nhà của Giai-ru. Ngài đã…
Ngài đã nói với họ sự thật. Chúng ta thấy Ngài khi Ngài đi bộ trên
mặt biển. Ngài đi vào.

97 Có một người đàn bà ở trên đồi, bà đã dùng hết số tiền của
mình cho các thầy thuốc. Không nghi ngờ gì nữa, các bác sĩ đã
làm tất cả những gì họ biết, để làm cho người đàn bà ấy khỏe
mạnh; có lẽ họ là những thầy thuốc Hê-bơ-rơ, và đó làmột người
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đàn bà Hê-bơ-rơ, vì vậy họ đã cố gắng hết sức để chữa trị cho
người chị em của họ. Mặc dù, họ không có gì để ngăn chặn bệnh
bănghuyết này,màđã, có lẽ, đó là trong thời kỳmãnkinh vàmáu
của bà cứ chảy mãi cho đến khi bà…con người nhỏ bé đó hoàn
toàn yếu đi đến nỗi bà hầu như không thể đi lại chung quanh
được nữa. Và bà nghe về Đức Chúa Jêsus. Và khi bà nhìn thấy
chiếc thuyền nhỏ tiến dần vào chỗ mấy rặng liễu, bà đi xuống
đó để tìm.

98 Rất nhiều người chỉ trích Ngài đang đứng ở đó. Và Ngài
không phải được tự do như mấy người phê bình chỉ trích ngày
nay. Nếu họ biết Ngài là Ai, họ sẽ không phải là người chỉ trích
Ngài. Nhưng họ là những người chỉ trích Ngài bởi vì họ không
biết Ngài là Ai.

Và đó chính là đường lối của Sứ điệp ngày hômnay, rất nhiều
đàn ông và phụ nữ tốt chỉ trích Điều này bởi vì họ không biết
Nó là gì.

99 Chúa Jêsus phán, “Nếu các ngươi tin Môi-se, thì các ngươi
cũng sẽ tin Ta. Môi-se đã nói về Ta. Nhiều người đã mong muốn
được nhìn thấy ngày này. Nếu Ta không làm công việc của Cha
Ta, thì đừng tin Ta. Ta có nhân chứng lớn hơn,” Ngài phán, “hơn
của Giăng, vì những công việc Ta làm, chứng tỏ rằng Cha ở cùng
Ta.” Ngài đã có những công việc vĩ đại hơn, bởi vì Ngài là Đấng
được xác định. Giăng cũng được xác nhận, như tiếng của một
người kêu trong đồng vắng. Nhưng khi Ngài đến, Ngài là vị tiên
tri màMôi-se đã nói đến sẽ sống lại.

Như tôi đã nói đêm kia, Ngài đến với ba tên; danh Con Đức
Chúa Trời, Con người, và Con vua Đa-vít.

100 Khi Ngài ở trên đất tại đây, lần đầu tiên, Ngài là Con của loài
người. Ngài không thể là Con Đức Chúa Trời lúc đó; Ngài không
hề tuyên bố là như vậy. Ngài nói Ngài là “Con người.” Khi người
nào đó hỏi Ngài, thì Ngài đáp rằng, “Các ngươi thấy Con người;
Con người.” Vậy thì, “Con người” là một nhà tiên tri. Ngài đến
bằng con đường đó, bởi vì, lời Kinh Thánh, Ngài không thể đi
ngược lại với lời Kinh Thánh.
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101 Đó là lý do tại sao, hôm nay, mà Sứ điệp của—của chúng ta
trong thời đại này không thể đến qua các nhà thần học và hệ
thống thần học, nó phải quay lại với những gì đã được hứa sẽ
làm. Nó phải là cách đó.

102 Vì vậy chúng ta thấy rằng, trong Con người này, Ngài phải
là một nhà tiên tri. Không phải là Con Đức Chúa Trời ở đó, Ngài
phải là Con người. Chính Đức Giê-hô-va đã gọi các nhà tiên tri,
Giê-rê-mi và họ, “Con người.” “Khi các ngươi thấy Con người…”
“Con người là ai?” họ cứ hỏi vậy.

103 Sau đó, Ngài đã hầu việc chức vụ của Ngài như Con người.
Rồi Ngài hầu việc chức vụ của Ngài bây giờ như Con Đức Chúa
Trời. Đức Chúa Trời là Thần, và bấy giờ Ngài đã phục vụ qua
các Thời đại Hội thánh, như là Con của Đức Chúa Trời. Bây giờ,
trong Thiên hi niên, Ngài sẽ là Con của Đa-vít, khi Ngài ngồi trên
ngai của Đa-vít. Ngài là người kế vị ngôi vua, Con của Đa-vít. Con
người, Con Đức Chúa Trời, Con của Đa-vít, và đó là cùng một
Người mọi lúc.

104 Cũng giống như Cha, Con, và Thánh Linh; chức vụ của Đức
ChúaTrời. Ngài làĐức ChúaCha, sau đóNgài trở thànhĐứcChúa
Con, bây giờ Ngài là Đức Chúa Thánh Linh. Không phải ba Đức
Chúa Trời; một Đức Chúa Trời, ba thể hiện, qua ba thuộc tính
của cùngmột Đức Chúa Trời.

Bây giờ chúng ta tìm thấy, và trong thời đại này mà chúng
ta đang sống, Đức Chúa Trời giữ Lời Ngài giống như Ngài đã
làm lúc ấy.

105 Chúng ta thấy rằng Ngài đi bộ trên mặt biển để đến. Người
đàn bà này đã tin Ngài, có điều gì đó trong bà bắt đầu đậpmạnh.
Bà không có Kinh Thánh cho việc đó, không có lời Kinh Thánh
nào hơn việc Giô-suê phải khiến mặt trời dừng lại, nhưng trong
lòng bà tin rằng Ngài là Con Đức Chúa Trời. Vì vậy bà nói, “Nếu
tôi chỉ có thể chạm vào gấu áo của Ngài, tôi sẽ được chữa lành.”
Vì vậy bà đã cố chen qua đoàn dân đông cho đến khi bà đụng đến
gấu áo củaNgài, và bệnh băng huyết của bà đã dừng lại.

106 Bây giờ, Ngài nhìn qua đám đông, để tìm xem ai đã chạm
vào Ngài. Không nghi ngờ gì, đã có ai đó. Ngài đã dừng lại. Hết
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thảy đoàn dân đông vây lấyNgài; vàmột vài người chế giễuNgài,
một số cười nhạo Ngài; thầy tế lễ đang đứng và chất vấn Ngài,
và các giáo sĩ, và vân vân. Nhưng có một số người tin Ngài. Và,
sau một lúc Ngài đã dừng lại, đột nhiên, quay lại, hỏi, “Ai đã rờ
đến Ta?”
107 Người nào đó trong họ thưa, “Ồ, thưa Thầy!” Tôi nghĩ đó là
Phi-e-rơ đã nói, “Tại sao, cả đám đông đang lấn ép Thầy. Tại sao,
cònnói ai ‘đã rờ’ đếnThầy?Ồ,mọi người đangđụngđếnThầy!”

Ngài phán, “Nhưng Ta nhận biết rằng quyền phép từ Ta mà
ra.” Ngài trở nên yếu đi. Đó làmột kiểu rờ khác thường.
108 Giá như chúng ta có thể thật sự nhìn thấy điều đó, thưa anh,
chị em! Giá như anh chị em có thể chạm vào Ngài bằng một cái
chạm nào đó! Ồ, những người đau yếu, tôi đang chuẩn bị cầu
nguyện cho các bạn, chỉ trong vài phút nữa. Tôi thật sự tin rằng
tôi đang có Đức Thánh Linh, không có nhiều Thánh Linh hơn
những gì các bạn đã có ngay ngoài đó, những người này đã có
ở đây. Cùng một Đức Thánh Linh, nhưng đó là một mạng lịnh
của Đức Chúa Trời; và nếu các bạn tin rằng đó là mạng lịnh của
Chúa, về việc cầu nguyện cho người đau, và đặt tay trên họ, và
đuổi tà linh, và những lời hứa mà Ngài đã hứa, điều đó sẽ xảy ra
giống như vậy với các bạn. Các bạn sẽ nhận được những gì các
bạn cầu xin, nếu các bạn có thể tin vào điều đó.

“Ngươi có thể tin rằng Ta có thể làm được điều này chăng?”
Chúa Jêsus phán.
109 “Vâng, lạy Chúa, tôi tin,” người đàn ông có đứa con bị chứng
động kinh thưa, “Tôi tin rằng Ngài cho rằng Con Đức Chúa Trời
đã đến thế gian.” Bây giờ, chúng ta biết rằng chỉ có thể có thái độ
đó để mang lại kết quả.
110 Bây giờ, nhanh lên, chúng ta hãy nghĩ về Ngài một chút, ở
đây Ngài đang ở trên con đường đi đến của Ngài. Một thầy tế
lễ trẻ đã xuống, không nghi ngờ gì con người đó là một kẻ tin
nửa vời.
111 Có rất nhiều người trong số họ trên thế giới ngày nay, những
người tin nửa vời. Họ muốn tin Điều đó. Họ muốn tin rằng Đức
Thánh Linh có thật. Họ muốn tin rằng đây là động thái của các
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sứ đồ, như Đức Chúa Trời đã hứa trong những ngày sau rốt Ngài
sẽ đổ Thánh Linh của Ngài. Chúng ta…ông ấy muốn tin vào Ma-
la-chi 4, mà Ngài đã hứa, trong những ngày sau rốt rằng—rằng
Đức tin ngũ tuần ban đầu sẽ được phục hồi trở lại với—với hội
thánh lần nữa.

112 Ma-la-chi 4 tuyên bố điều đó. “Nầy, Ta sẽ sai Ê-li đến cùng các
ngươi trong những ngày sau rốt,” đúng thế, “và người sẽ khôi
phục Đức tin của con cái trở lại cùng cha,” đấy, “Đức tin của tổ
phụ cũng trở lại cùng con cái.” Thấy đó, phải là như vậy.

Các bạnnói, “À, đó làGiăngBáp-tít.” Thưa không, không.

113 Giăng Báp-tít là Ma-la-chi chương 3. Đúng thế. Ma-thi-ơ
chương 11 chép vậy, “Nếu như các ngươi có thể nhận biết điều
đó, đây là ngươi mà được nói về, ‘Nầy, Ta sai sứ giả Ta đến trước
mặt Ta.’” Chắc chắn, đó là Ê-li. Chúa Jêsus đã nói là như vậy.
Nhưng không phải là Ê-li trongMa-la-chi 4, chút nào.

114 Bởi vì, “Lập tức liền sau Sứ điệp đó, khắp đất đều bị thiêu
hủy bởi lửa, và người công bình bước đi trên tro tàn của kẻ ác.”
Vì vậy, nó không bao giờ đã xảy ra vào thời của Giăng. Chúng ta
phải có một Sứ điệp đi trở về và đem dân sự ra khỏi những tình
trạng giáo phái, trở lại với Đức tin ngũ tuần ban đầu, chân chính.
Và chúng ta thấy điều đó được thực hiện, nó đang ứng nghiệm
của một Kinh Thánh phải ứng nghiệm. Tất cả Kinh Thánh phải
được ứng nghiệm. Còn rất nhiều những điều mà chúng ta có thể
áp dụng, tôi sẽ mất một thời gian dài hơn, để tỏ ra điều đó lúc
nầy. Nhưng anh em hiểu những điều này, rằng nó phải xảy ra
thật chính xác như thế này, cho con cái của Áp-ra-ham, đúng
như Ngài đã hứa.

115 Chúng ta thấy Chúa Jêsus định đi đến chữa bệnh cho đứa con
gái nhỏ. Bởi vì, người cha, một tín đồ nửa vời, có điều gì đó đưa
ông đến chỗ ông phải nhận biết Chúa Jêsus, vì vậy, bác sĩ đã từ
chối cô ấy. Và ông đội chiếc mũ đen trên đầu và lấy xuống để tìm
xem liệu ông có thể tìm thấy được Chúa Jêsus không. Thấy đó,
Ngài luôn đến đúng lúc khi các bạn cần đến Ngài. Ông đã tìm
thấy Ngài đang đi vào bờ.
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116 Và ông nói, “Xin hãy đến với con gái nhỏ tôi, đặt tay Ngài
trên nó, và nó sẽ lành mạnh.” Nói tiếp, “Nó đang nằm chờ chết.
Nó là đứa con duy nhất của tôi.” Nói, “Nó mười hai tuổi. Chúng
tôi không có đứa con nào khác. Vợ và tôi,” có lẽ, “bắt đầu già rồi.
Và đây là đứa con duy nhấtmà chúng tôi có, và nó đang nằm chờ
chết. Lạy Chúa, tôi tin Ngài. Nếu Ngài chỉ đến đặt tay Ngài trên
nó, nó sẽ khỏe lại.”

Thấy đó, ông đã nhận biết được điều gì? Ông đã nhận biết
rằng Lời được hứa của Đức Chúa Trời đó đã được biểu lộ trong
Con Người nầy.
117 Cũng giống nhưNi-cô-đemđã nói, “Thưa Thầy, chúng tôi biết
Thầy là giáo sư đến từ Đức Chúa Trời. Chúng tôi biết điều đó.
Người Pha-ri-si biết điều đó.” Tại sao họ không xưng nhận điều
đó? “Không người nào có thể làmđược những điềumà Thầy làm,
trừ phi Đức Chúa Trời ở với Người. Chúng tôi biết Thầy đến từ
Đức Chúa Trời.”
118 Ở đây chúng ta thấy Giai-ru cũng tin như vậy. Ông nói, “Xin
đến đặt tayNgài.” Ông biết rằngĐức Chúa Trời ở trongNgài. “Đặt
tayNgài trên con tôi.Mặc dù nó sắp chết, nó sẽ sống.”
119 Ngài cùng đi với ông. Và trong lúc ông đương đi, thì có một
người chạy đến, và nói rằng, “Đừng phiền Ngài làm chi, đừng
làm phiền Thầy nữa. Cô—cô gái, đã chết, nó đã chết bây giờ. Nó
đã chết.”

Chúa Jêsus quay lại với Giai-ru, nói, “Ta há đã không nói với
ngươi, ‘Nếu ngươi chỉ tin thì ngươi sẽ thấy sự vinh hiển của Đức
Chúa Trời’? Nếu ngươi chỉ tin điều đó!”
120 Ngài bước vào trong phòng, và thấy ở đó, tất cả đều om sòm
và khóc lóc, và than vãn, giống như bất kỳ người nào sẽ làm.Một
bé gái xinh đẹp, con gái của một mục sư, đã chết, và nó được lấy
ra khỏi thế gian này. Và có lẽ nó đã chết trong nhiều giờ, và sau
đó họ đã đặt nó nằm trên giường, và đã sẵn sàng để ướp xác nó,
có lẽ, và đưa nó đi, và chôn cất.

Rồi chúng ta thấy rằng Chúa Jêsus đã bước vào trong nhà.
Tất cả họ đang than khóc. Ngài phán, “Hãy bình an.” Ngài phán,
“Nó chẳng phải chết, song nó đang ngủ.”
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121 Bây giờ anh em có thể tưởng tượng họ nghĩ gì? “Ồ, người này
chúng ta biết, nào. Chúng ta hiểu rằng Ngài là con ngoài giá thú.
Và chúng ta nghe về Ngài, tất cả những tiên đoán vớ vẩn của
Ngài mà Ngài đưa ra. Và bây giờ chúng ta biết rằng thầy thông
giáo là đúng, ‘người nầy điên rồ,’ vì chúng ta biết nó đã chết.
Bác sĩ đã thông báo nó ‘chết,’ và nó đã nằm đó. Nó chết rồi, và
chúng tôi biết nó đã chết.” Họ nói, họ cười nhạo Ngài để khinh
bỉ, hay nói cách khác, làm cho Ngài cảm thấy xấu hổ, bằng cách
chỉ trích Ngài.
122 Nhưng Ngài nói rằng đứa trẻ đó không chết. Chỉ có thế thôi.
“Nó đương ngủ.” Bất kể bao nhiêu người chỉ trích, Ngài sẽ minh
chứng Lời Ngài! Ngài đuổi hết họ ra ngoài, đuổi những kẻ không
tin ra khỏi chỗ đó. Đem Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng, những người
tin, ba nhân chứng, và cha vàmẹ, đi vào và nắm tay đứa con gái,
và phán bằng một ngôn ngữ để mà gọi linh hồn nó trở về từ nơi
nào đó trong cõi Đời đời. Và cô gái sống lại.
123 Ngài đã làm gì? Ngài đã minh chứng Lời Ngài. Ngài đã minh
chứng rằng những gì Ngài đã nói. Nó chưa chết. Nó đã ngủ. Bây
giờ chúng ta tìm thấy, làm điều này, nhận ra, và Ngài đã minh
chứng điều gì khác ở đó. Bây giờ Ngài đã chứng minh rằng Ngài
là Đức Chúa Trời. Ngài đã chứng minh rằng Ngài đã biết trước.
Hãy xemLời Ngài đã phán bây giờ. “Nó không chết, song nó đang
ngủ.” Thấy đó, đầu tiên là, nó chưa chết. Nó đã ngủ. Cho thấy sự
biết trước của Ngài. Bây giờ, có thể đã có rất nhiều thiếu nữ chết
trong cùng buổi sáng hôm đó, nhưng cô bé này đã không chết.
Nó đang ngủ, giống như La-xa-rơ. Và Ngài đã gọi nó ra khỏi giấc
ngủ đó, bởi vì nó chưa chết.
124 “Còn ai tin Ta, thì dù đã chết, nhưng sẽ sống; và hễ ai sống và
tin Ta, sẽ không bao giờ chết.” Chỉ những ai ở trong Sách Sự sống
của Chiên Con, mà Ngài đã cứu chuộc khi Ngài chết, đó là người
mà Ngài sẽ gọi ra khỏi giấc ngủ đó, vào ngày hôm đó, những
người được sống lại bởi quyền năng của Ngài, những người mà
có quyền năng sống lại đặt trong họ. Ngay cả như tôi đã nói đêm
qua; ngay cả sau khi Ê-li-sê đã chết và xương của ông đang nằm
trongmồ, thì quyền phép làm sống lại đó vẫn còn ở trong xương
cốt ông.
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125 Chắc chắn, Ngài đã minh chứng rằng Ngài là Ai. Cũng tương
tự như vậy, ngày hôm nay chúng ta thấy điều đó lại xảy ra, mà,
trong Hê-bơ-rơ chương thứ 4 và câu thứ 12, Ngài đã minh chứng
Ngài là Lời của Đức Chúa Trời. Ngài chắc chắn đã làm. Chú ý
những gì Ngài đã làm. Hê-bơ-rơ, 12, Hê-bơ-rơ 4:12 nói rằng, “Lời
Chúa đầy sứcmạnh hơn, sắc hơn gươm hai lưỡi, và—và Đó cũng
là Đấng phân biệt những tư tưởng và ý định trong lòng.” Hãy
theo dõi chỉ một lát nào.

126 Khi Ngài bắt đầu chức vụ lần đầu tiên, sau khi Ngài ra mặt
để tỏ cho thấy rằng Ngài là Lời, khi Ngài ra khỏi đồng vắng khỏi
sự cám dỗ của Ngài, có một người tên là Phi-e-rơ, tên ông lúc
đó là Si-môn. Và ông đã đến với Chúa Jêsus cùng với anh trai của
mình, Anh-rê. Và ngay khi bước vào SựHiệnDiện của Chúa Jêsus
Christ, Chúa Jêsus phán, “Tên ngươi là Si-môn. Và cha ngươi là
Giô-na. Từ rày trở đi ngươi sẽ được gọi là Phi-e-rơ.” Điều đó đã
minh chứng rằng Ngài là Lời, bởi vì Lời là Đấng phân biệt những
suy nghĩ và ý định trong lòng. Ngài là Lời.

127 Phi-líp đã thấy điều này xảy ra. Ông đã đi vòng quanh núi, đi
một ngày, và quay trở lại. Và ông mang theo một người bạn tên
là Na-tha-na-ên. Và ông nói, “Những điều này đang thực sự xảy
ra. Môi-se đã nói ‘Chúa là Đức Chúa Trời của chúng ta sẽ dấy lên
một Đấng Tiên Tri’ giống như người, và đây chính là Người ấy.
Ồ, Ngài đã tỏ cho Si-môn biết ông là ai, ngay cả cha của ông là
ai, và chúng ta biết rằng những gì Ngài nói là sự thật. Bởi vì, Đức
Chúa Trời đã phán điều đó trong Lời, và ở đây nó được chứng
minh rằng Ngài đã làm điều đó, và điều đó chứng tỏ rằng đó là
Đấng Mê-si.”

Và khi họ cùng đi trong Sự Hiện Diện của Ngài, Chúa Jêsus
phán với họ, rằng, “Nầy một người Y-sơ-ra-ên thật, trong người
không có điều chi dối trá.”

Ông thưa rằng, “Thưa Thầy, bởi đâu Thầy biết tôi?”

Phán, “Trước khi Phi-líp gọi ngươi, Ta đã thấy ngươi, lúc
ngươi ở dưới cây vả.”Ngài đãminh chứngLờiNgài. Ngài đãminh
chứng Lời của Đức Chúa Trời. Ngài đã làm.
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128 Người đàn bà bên giếng, khi bà có…Ồ, Ngài đã xin bà cho
Ngài uống nước từ chiếc vò mà bà đã kéo từ dưới giếng lên, và
bà đã nói, “Không phải là phong tục đối với các ông là người Do
Thái để xin những người phụ nữ Sa-ma-ri chúng tôi điều đó như
thế, bởi vì chúng ta không có giao thiệp cùng nhau.”

Ngài phán, “Nhưng nếu ngươi biết ngươi đang nói chuyện
với Ai, ngươi sẽ xin Ta uống.”

Bà nói, “Giếng thì sâu.”

Và cuộc trò chuyện, cứ tiếp tục, cuối cùng Ngài đã phát hiện
ra nan đề của bà là gì. Và Ngài phán, “Hãy đi gọi chồng ngươi,
rồi lại đây.”

Bà thưa, “Tôi không có chồng.”

Ngài phán, “Ngươi đã nói sự thật, vì ngươi đã có tới năm đời
chồng, còn người mà ngươi đang sống với bây giờ chẳng phải là
chồng ngươi.”

129 “Ồ,” bà nói, “thưa Ngài, tôi nhận biết rằng Ngài là đấng tiên
tri.” Bà…“Chúng tôi đã không có một tiên tri nào trong bốn trăm
năm, Ngài biết đấy.” Nói, “Tôi nhận biết rằng Ngài là một đấng
tiên tri. Giờ đây, chúng tôi biết rằng khi Đấng Mê-si đến, được
gọi là Đấng Christ, khi Ngài đến, Ngài sẽ nói với chúng ta những
điều này. Đó sẽ là dấu hiệu của Ngài.”

Khi Ngài nói, “Ta là Đấng ấy mà nói chuyện với ngươi,” Ngài
đã minh chứng Lời Ngài. Ngài…Chúng ta minh chứng những gì
Ngài đã tuyênbố. Ngài làĐấngMê-si, Con củaĐức ChúaTrời.

130 Bây giờ chúng ta cũng tìm thấy, rằng, người phụ nữ nhỏ bé
bị bệnh băng huyết này, đã chạm vào áo của Ngài, điều đó cũng
minh chứng cho bà rằngNgài là Lời củaĐức Chúa Trời.

131 Bây giờ hãy nhớ, tối nay, Chúa Jêsus đã phán…Ngoài ra, trong
Hê-bơ-rơ, 1, Hê-bơ-rơ chương 3, tôi tin là vậy, Ngài đã phán rằng,
“Ngài hiện là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm,” thời đại này mà chúng
ta đang sống đây, “một Thầy Tế Tễ Thượng Phẩm đang ngự trong
sựUyNghiêm củaĐức Chúa Trời, trong các từng Trời, có thể cảm
thương sự yếu đuối của chúng ta.”
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Hê-bơ-rơ 13:8 chép, “Ngài hôm qua, ngày nay, và cho đến đời
đời không hề thay đổi.” Ngài là Đức Chúa Trời giống nhưNgài lúc
đó. Ngài không hề thay đổi tối nay.

132 ThánhGiăng 14:12, Ngài phán, “Kẻ nào tin Ta, thì cũng sẽ làm
những công việc Ta làm. Lại cũng làm lớn hơn điều này nữa, vì
Ta đi về cùng Cha Ta.” Hiểu không? “Kẻ nào tin Ta, thì cũng sẽ
làm những công việc nàymà Ta làm.”

133 TrongMa-thi-ơ, Ngài phán, “Còn ít lâu và thế gian chẳng thấy
Ta nữa, nhưng các ngươi sẽ thấy Ta, vì Ta ở cùng các ngươi luôn
cho đến tận thế.”

134 Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời
không hề thay đổi. Ngài đứng, tối nay, để minh chứng Lời Ngài.
(Thì giờ của tôi đã hết.) Nhưng Ngài đã minh chứng Ngài có thể.
Ngài đã minh chứng Lời Ngài lúc đó, những gì Ngài đã hứa cho
ngày đó. Ngài đã minh chứng những lời của Ê-sai. Ngài đã minh
chứng những lời của Nô-ê. Ngài đã minh chứng lời của Môi-se.
Ngài đãminh chứngmỗimột lời của các đấng tiên tri.

135 Ngài đã hứa rằng trong ngày này, là thời đại mà chúng ta
đang sống đây, rằng thế gian sẽ trở lại giống như tình trạng của
thành Sô-đôm, những người đồng tình luyến ái. Chỉ cần nhìn vào
thế giới ngày nay, khắp nơi trên thế giới nơi tôi đi du lịch; không
chỉ ở đây, ở khắp mọi nơi. Đó là một vấn đề đáng lên án. Ở Thuỵ
Điển, các thanh niên và phụ nữ đi trượt tuyết, trần như nhộng.
Và họ ở Đức và ở nước Pháp, và mọi nơi khác, đó gần như là cặn
bã trong xã hội mà chúng ta có ở đây tại Hoa Kỳ. Đó là một thời
đại thối nát. Tôi, nếu tôi có được cơ hội quay trở lại đây, tôi sẽ nói
về một vài điều được nói tiên tri, cho anh chị em, để cho anh chị
em thấy điều đó, thời đại mà chúng ta đang sống. Kinh Thánh đã
nói rằng, “Con cái sẽ cai trị chamẹmình.” [Băng trống—Bt.]

136 …Lời. Nhưng, hãy nhớ, Áp-ra-ham có một dòng dõi, đó là
dòng dõi Y-sác. Ông còn có dòng dõi khác sau khi Sa-ra qua đời.
Và ông đã một trăm bốn mươi lăm tuổi, ông kết hôn với một
người phụ nữ khác, có bảy con trai ngoài các con gái, bởi vì Đức
Chúa Trời cho ông trở lại với thời trai trẻ khi ông đã hơn một
trăm tuổi. Ông trở lại như chỉ bốn mươi lăm tuổi, vì vậy nên
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ông…Chúng ta biết điều đó. Tôi đã giảng điều đó cho các bạn ở
đây tại California, nhiều năm trước.

137 Vàbây giờ chúng ta hiểu rằngDòng dõi củaÁp-ra-hamkhông
phải là dòng dõi tình dục theo nghĩa đen thông qua Sa-ra, đó là
Y-sác, làm nên một dân tộc, nhưng là Dòng dõi Thánh đã có bởi
lời hứa, là Chúa Jêsus Christ. Và qua Dòng dõi đó, Ngài đã dấy lên
một Dòng dõi thánh. Ồ, chao ôi! Chúng ta là một chức tế lễ nhà
vua, một dân hoàng tộc, một dân thánh, dâng sự ngợi khen cho
Đức Chúa Trời, của lễ bằng môi miếng chúng ta dâng sự ca ngợi
Danh Ngài. Đức Chúa Trời đãminh chứng Lời Ngài, Ngài đã tuôn
đổ Đức Thánh Linh trên chúng ta.

138 Ngài phán, “Như việc đã xảy ra trong thời Sô-đôm thể nào,
thì ngày Con người hiện ra cũng sẽ được bày tỏ thể ấy.” Bây giờ,
anh em để ý không? Từ Con của Đức Chúa Trời, ngay trước khi
Ngài trở nên Con của vua Đa-vít, Ngài đã bày tỏ chính Ngài lần
nữanhưmột Conngười. Anh emcóđể ý lời KinhThánhkhông?

139 Vì, Ngài luôn luôn làm, Ngài không làm điều chi mà Ngài
không tỏ ra trước cho tôi tớ Ngài là các đấng tiên tri. Điều đó
chính xác. Đó là lời hứa của Ngài. Hiểu không? Ngài không bao
giờ làmđiều gì…Đức Chúa Trời không thể nói dối. Ngài luôn luôn
bày tỏ điều đó, trước tiên, trước khi Ngài làmđiều đó.

140 Hãy nhìn lại thực trạng xã hội mà chúng ta đang đối mặt
ngày hôm nay. Hãy xem chúng ta đang ở đâu. Mỗi người trong
anh em sẽ thừa nhận chúng ta ở trongmột Sô-đôm hiện đại. Anh
em biết đất nước nầy đang trong tình trạng đó. Có…không có hy
vọng; không có sự cứu rỗi nào còn lại cho quốc gia này hay quốc
gia khác. Bây giờ chúng ta đã vượt ra ngoài điều đó. Những lời
tiên tri đã được nói tiên tri về điều này, đều được ứng nghiệm.
Đức Chúa Trời đang lượm lặt, tìm kiếm con chiên bé mọn cuối
cùng đó ở bất cứ nơi đâu. Tất cả đều ở trong, một ngày nào đó.
Chúng ta đangở trong thời kỳ cuối cùng. Nhìn xem, thực trạng.

141 Tôi cầu xin anh chị em, như một người anh hay người chị,
hãy xây dựng đức tin thêmmột chút nữa trước khi chúng ta cầu
nguyện cho những người này. Và tôi biết chúng ta không phải
đi vào một thời điểm nào đó. Nhưng tôi—tôi—tôi muốn bắt đầu
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hàng cầu nguyện, sau đó anh em phải đi có thể đi sau đó. Hiểu
không? Anh em nào muốn ở lại hàng người cầu nguyện có thể ở
lại. Nhưng chỉ để tôi, với tư cách là một người anh, chỉ ra điều gì
đó cho anh emmột lúc.

142 Hãy xem Chúa Jêsus, trong Lu-ca 17:30, hãy xem, khi Ngài
nói ở đó về thời kỳ cuối cùng, họ sẽ như thế nào trong những
ngày của Nô-ê. Rồi Ngài phán, “Và như, giống như, trong thời Sô-
đôm,” phán, “khi ngày Con người được bày tỏ cũng thể ấy.” Con
người một lần nữa, không phải Con Đức Chúa Trời. “Con người,”
đấy, điều đó lặp lại Ma-la-chi 4 lần nữa, ngay lập tức trở lại. Tất
cả những lời tiên tri khác đang đến, cách nó phải được thực hiện
như thếnào. Ngàiminh chứngLờiNgài là nhưvậy. Đúng thế.

143 Và lưu ý, khi làm vậy, Ngài sẽ đổ Thánh Linh của Ngài trên
mọi loài xác thịt như thế nào, và điều gì sẽ diễn ra, quá trình khôi
phục sẽ trở lại như thế nào. “Và con trai và con gái các ngươi đều
sẽ nói lời tiên tri. Ta sẽ đổ Thần Ta trên các tôi trai và tớ gái Ta.
Và Ta sẽ tỏ ra sự lạ lùng ở trên trời.”

144 Tôi có một bức ảnh ở đây, của Anh Lee Vayle ở đây. Tôi chỉ
muốn cho các bạn xem những gì đã diễn ra trên núi vào một
ngày nọ, khi tất cả học sinh trường tiểu học chạy ra, ngay trước
khi chủ đề lớn này được mở ra, là Bảy Ấn. Khi các học sinh tiểu
học rời khỏi, tôi bắt đầuđếnđó cầunguyện, ở đây có Lửahình cái
phễu đang đi xuống, sau đó đi trở lên và bật ra, và quay quanh
và quay xuống lại lần nữa. Đó là những gì Ngài đã nói điều gì cần
đi nói với mọi người. Chúng tôi…Nó kia rồi, nơi các trường học
của Tucson…và nơi Nó bay lên không trung.

145 Và khoa học đã chụp những bức ảnh, và vân vân, và đặt câu
hỏi về Nó. Họ nói, “Nó ở đâu? Chuyện gì đã xảy ra?” Họ không
thể làm sáng tỏ được vấn đề, thấy đó. Ồ, nó không thể được thực
hiện trong một khía cạnh nào, chỉ là suy luận mờ tối. Nó không
bao giờ…Chúa Jêsus, khi Ngài ở đây, có hàng triệu người chưa
bao giờ biết Ngài ở trên đất. Vâng. Sẽ có hàng triệu người ngày
nay không hiểu, hàng chục triệu người trong số họ.

146 Nhưng sẽ có, đối với những Người mà Nó được gửi đến, họ
sẽ hiểu. “Người khôn ngoan sẽ nhận biết Đức Chúa Trời của họ
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trong ngày đó, và họ sẽ nương dựa.” Chúng ta nhận biết rằng,
thời đại mà chúng ta đang sống bây giờ.
147 Hãy nhìn lại thành Sô-đôm bây giờ, xem những gì đã xảy ra.
Ngài đã phán, “Như việc đã xảy ra trong những ngày của Sô-
đôm.” Đã có một nhóm người đang trông đợi con trai lời hứa.
Chúng ta tin điều đó. Đó là Áp-ra-ham và nhóm người của ông.
Có một nhóm người hâm hẩm, Lót, đã bị sa ngã, tuy là người tin;
đi xuống thành Sô-đôm. Có ba hạng người.
148 Luôn luôn có ba hạng người. Dân sự của Sem, Cham, Gia-
phết. Cũng có, kẻ tin, kẻ giả bộ tin, và những kẻ không tin. Họ ở
khắp mọi nơi, và chúng ta—chúng ta thấy họ ở trong mỗi nhóm.
Và, ở khắp mọi nơi, anh em tìm thấy họ. Và nhóm đó vẫn ở đây.
Anh em phải tách ra khỏi những người đó. Anh em có thể hiểu
điều đó ngay qua Kinh Thánh, chính nó thật trùng khớp ngay
trong đó.
149 Hãy lắng nghe điều này. Nhìn xem nơi mà chúng ta đang
ngồi, theo vị trí và tiên tri, tối nay. Bây giờ, mỗi chúng ta đều biết
rằng thế gian đang ở trong tình trạng thành Sô-đôm.

Chúng ta biết hết thảy những lời tiên tri về Y-sơ-ra-ên, hiện ở
trong quê nhà của mình. Nếu các bạn muốn biết chúng ta đang
đứng ở đâu, hãy nhìn xemY-sơ-ra-ên, nơi nó ở.
150 Nếu anh em muốn biết tình trạng của hội thánh mình như
thế nào, thì hãy nhìn xem cách phụ nữ hành động. Nó là giáo
hội. Hãy xem nó, vô đạo đức, không đứng đắn; nhìn xem, nhìn
thấy hội thánh hiện ở đâu. Chỉ cần xemnó, đấy, đấy, chỉ xem phụ
nữ thì thấy. Các bạn thấy nơi, cách mà phụ nữ của các bạn biến
chất và trở nên quá ô uế, đó là cách giáo hội của bạn có, hãy xem,
kiểu thế nào.
151 Hãy xem Y-sơ-ra-ên hiện ở đâu, các bạn thấy hình ảnh thời
đại chúng ta ở đâu. Đấy, cứ nhìn xem những dấu kỳ và phép lạ
đó. Nếu các bạn—nếu các bạn, hoặc ước gì mắt bạn mở ra, để
thấy chúng ta ở đâu.
152 Bây giờ hãy xem thực trạng chúng ta đang ở đâu, thế giới
đang ở vào tình trạng Sô-đôm. Bây giờ để ý, “như đã xảy ra.” Bây
giờ chú ý, có người nào đó, trong thời đó, đang trông chờ con
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trai lời hứa ra đời. Áp-ra-ham và Sa-ra, họ đang trông đợi một
đứa con lời hứa trong nhóm của Áp-ra-ham. Họ không ở trong
Sô-đôm. Nhưng ngay lúc này, chương cuối cùng của sự việc đó,
ngay trước khi đứa con lời hứa ra đời, đã có ba người từ trên
Thiên đàng hiện xuống,một Thiên sứ…hai Thiên sứ và Đức Chúa
Trời. Và họ giáng xuống và nói chuyện với Áp-ra-ham, dưới gốc
cây sồi. Đúng thế không? Và hai người trong số họ đã đi xuống
thành Sô-đôm và kêu gọi chống lại tội lỗi của thành phố. Và ngay
trước thế giới Dân Ngoại bị thiêu hủy, vào thời điểm đó. Tất cả
Sô-đôm đã bị diệt vong ngay lúc đó. Chỉ một vài người được kéo
ra, Lót và hai con gái của ông. Vợ ông thậm chí không bao giờ ra
khỏi đó; bà đã quay lại đằng sau. Thật tôi có thể chỉmuốn có thời
gian để cho các bạn thấy rằng ngay bây giờ, nơi mà giáo hội đó
đang đứng ở vị trí đó. Tôimuốn các bạn chú ý bây giờ.

153 Và một Người đã ở lại phía sau, và nói chuyện cùng Áp-ra-
ham, và Người tỏ cho Áp-ra-hammột dấu lạ. Và, hãy xem, Áp-ra-
ham đã nhìn thấy Đức Chúa Trời trong nhiều dấu hiệu tuyệt vời.
Chúng ta tin điều đó, phải không? Trước khi đứa con lời hứa ra
đời. Nhưng trước khi đứa con ấy được biểu hiện, đã có một dấu
hiệu được ban cho ông.

154 Bởi vì, Con, Con thật, là Con của Đức Chúa Trời, qua đức tin
của Áp-ra-ham, hãy xem, là Chúa Jêsus. Chúng ta là dòng dõi
của Áp-ra-ham, chết trong Đấng Christ, chúng ta là dòng dõi của
Áp-ra-ham.

155 Chú ý ngay trước khi điều đó xảy ra, con trai này sẽ đến. Bây
giờ, Đấng này ở lại và nói chuyện với Áp-ra-ham, quay lưng Ngài
về phía trại, và Ngài nói, “Hỡi Áp-ra-ham.” Bây giờ, chỉ một ngày
trước đó, ông là Áp-ram. Bây giờ Ngài phán, “Hỡi Áp-ra-ham, Sa-
ra, vợ ngươi ở đâu?” không phải Sa-rai, S-a-r-a-i. S-a-r-a, công
chúa. “Sa-ra, vợ của ngươi ở đâu?”

Thưa, “Nàng ở trong trại phía sau Ngài.”

156 Ngài phán, “Ta sẽ đến thăm ngươi, đấy, theo như lời hứa của
Ta mà Ta đã hứa với ngươi.” Nói cách khác, “Thời gian của cuộc
sống, Sa-ra sẽ bắt đầu lại cuộc sống bình thường củamình.”
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157 Và Sa-ra, đã già cả, một trăm tuổi bấy giờ, đang ở trong lều,
cười thầm. Thấy đó, bà cười thầm, nói, “Làm saomà Người đó có
thể đúng được? Thấy đó, tôi đã già thế nầy, còn Áp-ra-ham chúa
tôi, cũng đã già rồi, việc sinh con đẻ cái đã qua trong nhiều năm
rồi.” Nói, “Làm sao tôi có thể có thú vui đó lại với chúa tôi được
nữa? Ông ấy đã già, và tôi cũng già, đã qua tuổi sanh con, mạch
sữa đã tắt, mọi thứ…‘Bà đã khô cạn.’ Làm sao chúng tôi có thú
vui đó lại được nữa?”

158 Và Người đó, đứng quay lưng về phía trại, phán rằng, “Cớ
sao Sa-ra cười, mà rằng, ‘Làm sao những việc nầy có thể xảy ra
được?’” Đó là gì? Đấng Phân Biệt, một lời tiên tri! Hiểu không?
Hiểu không? Đó là những gì Áp-ra-hamđã thấy.

159 Bây giờ Ngài phán, “Điều đó sẽ trở lại một lần nữa, và Con
người,” mà đó là, đó là Con người ngay tại đó. Vâng, ông gọi Ngài
là Ê-lô-him, “Chúa là Đức Chúa Trời.” Ê-lô-him, ai cũng biết điều
đó đúng, Ê-lô-him là Chúa là Đức Chúa Trời. “Ban đầu Ê-lô-him
tạo ra trời và đất,” Đấng đầy đủ mọi sự. Con người đã trở nên
xác thịt, lúc đó Ngài đang đứng đó trong xác thịt, giống như một
thần linh, đứng đó mà biết được những gì Sa-ra đang nói trong
trại đằng sau Ngài. Ngài đã hứa. Hãy xem. Dòng dõi Thánh của
Áp-ra-hamđược hứa để thấy điều giống như vậy.

160 Nhưng hãy để ý Lót, ông cũng có một sứ giả xuống ở dưới
đó, hai người trong số họ đã đi xuống đó. Một trong số họ đã đi
xuống, vàmột người khác đã đi xuống với ông, và họ đã giảng và
kêu gọi dân chúng chạy trốn khỏi cơn thịnh nộ hầu đến.

161 Thực ra, thế gian không bao giờ đặt trên nền tảng đó, từ ngày
đómà Chúa Jêsus đã lập lời hứa, cho đến ngay bây giờ. Tôi muốn
hỏi bất kỳ nhà sử học nào có thể ở trong tòa nhà, hoặc nếu anh
em nghe ngay cả trên băng từ này, và nghe nó bất cứ lúc nào, xin
vui lòng viết thư cho tôi. Tôi đã nghiên cứu lịch sử trong khoảng
ba mươi năm, lịch sử Kinh Thánh, và chưa từng có một người
nào mà tôi từng thấy trong tất cả lịch sử của hội thánh, qua bảy
thời đại hội thánh. Mà chúng ta bây giờ ở trong thời đại Lao-đi-
xê, và chúng ta biết điều đó.
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162 Không hề có một sứ giả nào, mà từng đi đến toàn thể hội
thánh, với cái tên có phần cuối là h-a-m, cho đến bây giờ. G-
r-a-h-a-m, Billy Graham. Đã có Moody’s, Finney, Sankey, Knox,
Luther, và vân vân, nhưng không bao giờ cómột h-a-m, “cha cho
các dân tộc.” Bây giờ hãy nhớ, anh ấy là G-r-a-h-am, sáu chữ cái.
Nhưng A-b-r-a-h-a-m là bảy chữ cái. Lưu ý, họ đang ở dưới đó,
Billy Graham, đi vào tất—tất cả các nơi trên thế giới và kêu gọi
ra khỏi Sô-đôm, “Hãy ra khỏi, tránh khỏi cơn thạnh nộ hầu đến.”
Không có người nào mà tôi biết, trên cánh đồng truyền giáo, mà
đã nắm được Đức Chúa Trời, về lời xưng công bình đó, như Billy
Graham. Anh ấy có thể trình bày nó. Anh ấy không phải là một
nhà thần học như vậy…Tôi đoán anh ấy là một nhà thần học,
nhưng anh ấy không phải là một giáo sư đầy quyền năng như
vậy. Nhưng Đức Chúa Trời ở với anh ấy. Con người đó sẽ đứng
đó với nhưmột bài học trường Chúa Nhật, làm cho những người
đó phải say mê. Ông là một đầy tớ của Đức Chúa Trời của thời
đại nầy. Đối với ai? Hội thánh xác thịt, mà tại Sô-đôm.

163 Nhưng hãy nhớ, có một hội thánh thuộc linh, mà, cũng đã
không nằm trong những tổ chức giáo phái. Nhóm được gọi ra,
và họ cũng nhận được một sứ điệp, và một sứ giả. Và đó là gì?
Xem xét những suy nghĩ ở trong lòng. Đức Chúa Trời luôn luôn
minh chứng Lời Ngài.

164 Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Cha Thiên Thượng kính yêu
của chúng con, trong thì giờ quí báu nầy, là lúc chúng con đưa
ra quyết định của mình, thì giờ đang trôi qua, chúng con không
biết Chúa của chúng con có thể đến vào giờ nào. Và khi chúng con
thấy những lời tiên tri này đã được thực hiện bởi Ngài, thông qua
các vị tiên tri của Ngài qua các thời đại, bây giờ đang được bày
tỏ ra. Ôi Chúa, chúng con thật cảm tạ ơn Ngài về điều nầy, ngay
cả những con người mạnh mẽ đó, có thể trong—trong lĩnh vực
thần học, mà có thể đứng lên để đấu tranh chống lại nhữngmưu
chước của thế gian và những kẻ không tin, và qua những cuộc
hội thảo nầy, và vượt ra ngoài giới hạn của bóng dáng nghi ngờ
đã che khuất con người bạo gan và dũng cảm, biết họ đang đứng
ở đâu và minh chứng Lời đó là đúng, bằng Kinh Thánh. Và rồi
chúng con là nhữngngười đang chờđợi sựĐến củaNgài, Chúa ôi,
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tin vào những điều khácmà đã được nói tiên tri rằng sẽ xảy đến,
đứng và thích thú khi nhìn thấy Ngài bước đi ngay giữa chúng
con và thực hiện chính điềumàNgài đã nói sẽ ứng nghiệm,minh
chứng Lời Ngài là đúng. Lạy Đức Chúa Trời Đời đời, con cái đau
yếu của Ngài đang ngồi tại đây.
165 Con không biết chúng con còn phải làm việc trong bao lâu
nữa. Mặt trời đang lặn dần. Nhưng Ngài đã hứa, với đấng tiên
tri rằng, “Buổi chiều tối sẽ có Sự Sáng.” Và chúng con thấy mặt
trờimọc ở phương đông, cũng làmặt trời mọc ở phương tây. Nền
vănminh đã song hành vớimặt trời và bây giờ chúng con đang ở
Bờ Tây, và Phúc âm đã đi lại với nền văn minh. Bây giờ, lạy Cha,
chúng con biết đây là sự kết thúc của Phúc âm, sự kết thúc của
thời đại, sự kết thúc của thời đại. Nó sẽ phai mờ dần vào trong
cõi Đời đời. Nhưng Ngài đã hứa rằng Con người sẽ xuất hiện, Con
người sẽ được bày tỏ ra. Trong những ngày sau rốt, điều này sẽ
xảy ra. Ánh sáng chiều tối đã đến, thưa Cha. Chúng con cảm ơn
Cha vì điều đó. Và khiêm tốn như nó vốn có, nhưng Ngài làm nó
rất đơn giản, nhiều lần, rằng nó vượt qua đỉnh của những người
vĩ đại, được gọi là những nhà tư tưởng sâu sắc, và tỏ lộ nó cho
những con trẻ hay học biết như vậy.
166 Con cầu xin, Chúa ôi, rằng Ngài sẽ thi thố nó như vậy, tối nay,
hầu cho các con cái hèn mọn đau yếu của Ngài ở đây sẽ thấy lời
hứa của Đức Chúa Trời, và mỗi người trong họ sẽ được chữa
lành, và ra khỏi đây, ngày mai, với thân thể mới mạnh mẽ, và
khỏe mạnh trở lại. Xin nhậm lời, Chúa ôi, để rồi họ có thể đem
Sứ điệp từ người nầy đến với người khác, cho đến khi người cuối
cùng ở trong ràn, và rồi cửa sẽ đóng lại. Xin giúp chúng con, lạy
Chúa kính yêu. Con xin Cha, tối nay, trong sự đối mặt với tất cả
điều này, nếu Cha sẽ cho con chỉmột lần nữa thôi, Cha ôi.
167 Dường—dường như, đêm nọ, mọi người không hề chú ý đến
nó nhiều. Nhưng, con cầu nguyện, xin để nó xảy ra lần nữa tối
nay, Chúa ôi. Bởi vì, con đã trải qua nhiều thời gian để giảng dạy,
nhưng con không biết còn bao lâu nữa thì chúng con sẽ phải
thực hiện điều nầy. Vì vậy, con cầu nguyện, thưa Cha, xin Cha
dủ nghe con? Và xin nghe lời cầu nguyện của những người nam
và nữ tin kính này đang ngồi đây đêm nay, là những người được
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đầy dẫy Thánh Linh của Ngài. Họ là những người tin, Chúa ôi,
Ngài có thể thật sự làm việc giữa họ. Và chúng con là…Con cầu
nguyện rằng Ngài sẽ xác nhận Lời Ngài mà Ngài đã nói, “Kẻ nào
tin Ta, cũng sẽ làm các công việc Ta làm.” Xin để điều đó xảy ra
lần nữa, Chúa Jêsus ôi, để minh chứng rằng Ngài hôm qua, ngày
nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi. Con cầu xin vì sự
vinh hiển của Đức Chúa Trời, nhơn Danh Con Ngài, Chúa Jêsus
Christ. A-men.
168 Bây giờ, chỉ trong giây lát, tôi muốn biết bao nhiêu người ở
đây có thẻ cầu nguyện. Tôi—tôi muốn các bạn giơ tay, mỗi người
mà có thẻ cầu nguyện. Ồ, nhìn chung, tôi đoán, hầu như hết thảy
các bạn đều có.
169 Tôi tự hỏi ở đây có bao nhiêu người không có thẻ cầu nguyện,
và tuy nhiên các bạn lại bị ốm, mời bạn sẽ giơ tay và nói,
“Tôi không có thẻ cầu nguyện, và tôi đang bị đau. Tôi đang có
nhu cầu.”
170 Tôi muốn xin bạn hãy cung kính trong chốc lát. Bây giờ, tôi
thích nói chuyện với các bạn. Đó luôn là bệnh của tôi, tôi nói quá
dài. Nhưng trước khi bạn đến, tôi—tôi hy vọng và tin rằng Chúa
sẽ minh chứng điều này và những gì tôi đã nói là Lẽ thật, và hãy
để—hãy để Ngài chỉ thấy.

Bây giờ, bao nhiêu người ngồi ngoài đó bị đau, mà biết rằng
tôi không biết một điều về bạn, hãy giơ tay lên. Chỉ cần nhìn vào
đó. Được rồi.

Tôi muốn có các bạn không có thẻ cầu nguyện bây giờ. Các
thẻ cầunguyện sẽ được gọi lên. Tôimuốn các bạn cầunguyện.
171 Kinh Thánh nói rằng, “Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày
nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi.” Ngài phán, “Ngài là
Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm đang ngồi đó để cầu thay cho sự xưng
nhận tội lỗi của chúng ta.” Chúng ta phải xưng nhận điều đó
trước tiên, trước khi Ngài có thể làmột Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm,
bởi vì Ngài chỉ cầu thay cho sự xưng tội của chúng ta. Đúng thế
không, thưa quý anh em mục sư truyền đạo? Đấy, Ngài chỉ cầu
thay dựa trên sự xưng nhận tội lỗi của chúng ta, những gì chúng
ta xưng nhận Ngài là, những gì Ngài đã làm cho chúng ta. Không



MINH CHỨNG LỜI NGÀI 41

phải những gì Ngài sẽ làm. Ngài đã làm nó rồi. Chúng ta phải
xưng nhận rằngNgài đã làmnó. “Ngài đã vì sự gian ác của chúng
tamàbị thương, bởi lằn roi Ngài chúng ta được lànhbịnh.”

172 Bây giờ, Cha Thiên Thượng biết. Và đang nhìn vào các bạn,
là để thấy tôi nhận ra một người bạn tốt của tôi từ Ohio, ông và
vợ ông đang ngồi đây, là Ông Dauch và vợ ông. Và tôi tin rằng,
ngồi ở vị trí thứ hai hoặc thứ ba so với họ, lại là Mục sư khả
kính, Ông Blair mà tôi đã thấy đêm qua. Từ trên nầy tôi nhìn
xuống quí thính giả có chỗ bị tối, đối với tôi, vì những ánh đèn
này ở đây hầu như hơi mờ đối với tôi, và tôi—tôi thấy quý vị
không rõ lắm.

173 Nhưng tôi muốn các bạn cầu nguyện. Và các bạn trình dâng
tấm lòng mình cùng nan đề mà các bạn cần, và các bạn cầu xin
Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của chúng ta, là Đấng mà có thể cảm
thương sự yếu đuối của chúng ta.

174 Bây giờ, tôi không biết các bạn, và các bạn có thể chạm đến
tôi khắp cả, giống như chạm đến người anh của các bạn, chồng
bạn, mục sư của bạn, người nào đó, nó sẽ không—nó sẽ không
ích gì. Nhưng nếu các bạn chạm vào Ngài, và nếu chúng ta thực
sự ở trong hàng lối với Thánh Linh củaNgài, thì Ngài có thể dùng
đức tin của các bạnđể chạmvàoNgài, và ân tứ của tôi để nói lại.

175 Thấy đó, tôi cũng câm như cái này, cái này ở đây, không có
tiếng nói nào nói qua. Phải có…Đây, đây làmột cáimicrô câmmà
không có thứ gì ở đây để nói qua nó. Và bất kỳ người nào cũng
vậy, là một người câm, khi nói đến những điều này, trừ khi Đức
Chúa Trời phán qua họ.

176 Bây giờ các bạn cầu nguyện, và hãy xem những điều tôi đã
nói có phải là sự thật không. Xin Chúa giúp nó được như vậy. Tôi
không nói rằng Ngài sẽ làm. Tôi hy vọng rằng Ngài sẽ làm. Tôi
đang tin rằng Ngài sẽ làm. Ngài chưa bao giờ làm tôi thất vọng,
trong suốt nhiều năm, trên khắp thế giới, với tất cả các loại quốc
gia, và hàng triệu người. Ngài chưa bao giờ làm tôi thất vọng. Và
tôi tin chắc, thật chắc chắn như tôi tin rằng tôi đang đứng ở đây,
Ngài sẽ không làm tôi thất vọng bây giờ.
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177 Tôi sẽ yêu cầu các bạn giữ sự cung kính và giữ chỗ ngồi, chỉ
trong một vài phút. Chúng ta sẽ giải tán cho cử tọa ra về và cầu
nguyện cho những người đau, chỉ trong chốc lát.

178 Nhưng tôi muốn anh chị em, là những người tin, rằng nếu
như anh chị em không nhìn vào tôi, nhưng hãy tin. Nói, “Tôi tin
rằng những gì người đó nói là lời Kinh Thánh. Tôi không biết
điều đó xa vời so với thời đại chúng ta như anh ấy nói. Nhưng,
nếu đúng như vậy, thì điều đó phải xảy ra. Nếu những Lời của
anh ấy là Lời Đức Chúa Trời, thế thì, lời của anh ấy sẽ sai nhưng
Lời Đức Chúa Trời sẽ không sai.”

179 Đức Chúa Trời bắt buộc giữ đúng Lời Ngài. Ngài sẽ minh
chứng Nó. Ngài sẽ minh chứng Nó. “Kẻ nào tin Ta.” Ngài đã
minh chứng rằng đây là thời cuối cùng. Ngài đã minh chứng
những gì sẽ xảy ra. Ngài đã minh chứng rằng điều này được
cho là xảy ra.

180 Và, hãy nhớ, Áp-ra-ham và nhóm của ông không bao giờ
nhận được thêmmột dấu hiệu nào từĐức Chúa Trời, cho đến khi
con trai lời hứa đã đến. Bao nhiêu người biết điều đó là thật? Dấu
hiệu đó của sự phân biệt! Và Dòng dõi thánh của Áp-ra-ham, xin
cho tôi nghe anh chị em…Xin cho tôi nói với anh chị em, CHÚA
PHÁNNHƯ VẬY, anh chị em đang nhận được dấu hiệu cuối cùng
củamình. Đó là theo như lời Kinh Thánh và sựmặc khải của Đức
Chúa Trời ở trong lòng tôi, lời đó nói rằng đây chính là Lẽ thật.
Và tôi tin rằng anh chị em sẽ tin lời đó là Lẽ thật.

181 Vậy thì anh chị em tin. Mọi người chỉ tin, nói, “Lạy Chúa
Jêsus, xin cho conđược chạmđếnNgài. Con cómột nhu cầu trong
lòng, và con biết Anh Branham không biết gì về con. Con thậm
chí không biết người đó, anh ấy không biết con, nhưng Ngài biết.
Và nếu anh ấy đã nói với con Lẽ thật, thì điều này sẽ xảy ra.”
Tôi yêu cầu các bạn, đừng di chuyển bây giờ, chỉ một chút thôi.
Hãy thật…

Thấy không, bạn là môt linh. Và tôi đặt mọi linh ở đây dưới
sự kiểm soát của tôi, trong Danh của Chúa Jêsus Christ, để Lời
Ngài có thể được ứng nghiệm.
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Bây giờ hãy thật cung kính. Hãy cầu nguyện. Nhìn lên Ngài,
nói, “Chúa ôi, con tin điều đó. Xin Ngài giúp đỡ cho sự thiếu đức
tin của con.”

Chúng ta hãy bắt đầu. Tôi phải tập trung vào một số thành
phần cómặt trong tòa nhà ở đây, bởi vì, hãy xem, rất nhiều người
trong các bạn, vàmỗi người trong các bạn làmột linh.

182 Tôi không thể. Bạn nói, “Còn tôi thì sao?” Tôi không thể nói
với các bạn. Điều đó thì không giới hạn. Tất cả các công việc của
Đức Chúa Trời là tối cao. Sẽ có nhiều người được chữa lành đi
ngang qua bục này, tối nay, cũng có khả năng là không nhiều.
Tất cả đều nằm trong quyền tể trị của Đức Chúa Trời. Ai có thể
nói cho Ngài biết phải làm gì? Không một ai. Ngài làm việc theo
ý Riêng của Ngài, kế hoạch Riêng của Ngài.

183 Nhưng anh emchỉ tin. Sống khiêmnhường. Đừng lo lắng. Chỉ
cần đến gần với Đức Chúa Trời, và nói, “Lạy Chúa là Đức Chúa
Trời, con tin điều đó.” Hiểu không? “Xin cho con chạm được vạt
áo Ngài. Con cần điều như vậy như vậy. Con biết anh ấy không
biết con hoặc biết nhu cầu của con, nhưng anh ấy nói với con về
những điều này mà Ngài đã làm, và nói rằng Ngài vẫn như vậy
ở đây ngày hôm nay.”

184 Điều đó không loại trừ các anh em ở đây trên bục giảng,
bất kỳ ai trong anh em. Tôi chỉ hỏi anh em, thưa các anh em
của tôi, như những người bạn đồng lao của—của Phúc âm của
Đấng Christ. Tôi nói với anh em thật chân thành như tôi biết,
như một—một người sắp chết với anh em, đấy, sắp lìa khỏi thế
gian nầy. Chúng ta phải đi. Và tôi phải khai báo vào Ngày Phán
xét, vì những gì tôi nói. Tôi ý thức về điều đó, rất ý thức. Và tôi
đánh giá cao anh em các anh, cho dù anh em là ai, đang đứng ở
đây với tôi, giúp đỡ tôi. Tôi đang cố gắng giúp anh em, làm mọi
thứ tôi có thể, vì cớ Nước Đức Chúa Trời.

Tôi đang cầu nguyện và cầu xin.

Ở đây, bao nhiêu người đã từng nhìn thấy Ánh sáng đó trong
bức hình? Anh em đã thấy hình ảnh của Nó không? Ở đó Nó treo
ngay ở đó. Anh emkhông thể nhìn thấyNó chăng?
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185 Ánh sáng đó đã di chuyển trên chỗ một quý bà đang ngồi
đó với chiếc khăn tay của mình. Bà ấy đang cầu nguyện cho
một người thân yêu. Đúng thế, thưa bà. Người thân yêu đó…
Bà có tin tôi là tiên tri của Ngài, hay xin thứ lỗi, tôi tớ của Ngài
không? [Người chị đó nói, “Tôi chắc chắn tin.”—Bt.] Chị tin điều
đó không? Được rồi. Bây giờ, nếu như Chúa có thể tỏ lộ cho tôi
điều gì không ổn, ồ, chị sẽ chấp nhận nó đến từ Đức Chúa Trời,
đúng như người đàn bà mà đã rờ vào gấu áo Ngài không? Bây
giờ, chị biết chị—chị đứng cách tôi sáu hay chín thước, hoặc hơn
nữa, chị không thể nào chạm đến tôi được. Nhưng chị đã chạm
vào Điều gì đó, mà chị biết rằng chị đang liên hệ với Điều gì đó,
Ai đó. Nó là gì, nó dành cho một người nữ, đó là con gái của chị.
Đúng thế. Chị có tin rằng cô ấy sẽ khỏe mạnh không? Cô ấy là
một người nghiện ngập. Điều đó hoàn toàn đúng. Tôi nhìn thấy
cô ấy đang bơi, say xỉn. Hiểu không? Bây giờ, chiếc khăn mà chị
có trong tay, chị hãy đặt lên người cô ấy, và đừng nghi ngờ. Tôi tin
rằngChúa sẽ giải cứu cô ấy. Chị sẽ tin điềuđóvới tôi chứ?A-men.

Bây giờ, tôi không biết người nữ đó, nhưng Chúa biết bà ấy.
Bây giờ chị có tin bằng cả tấm lòngmình không?

186 Người đàn ông ngồi trên đó với chiếc áo sơ mi sọc, bị chứng
thoát vị, anh tin rằng Chúa sẽ chữa lành cho anh và làm cho anh
khỏe mạnh không? Anh tin rằng Ngài sẽ làm điều đó không?
Tôi chưa bao giờ thấy người này trong đời mình. Ông có thẻ
cầu nguyện không, thưa ông? [Anh ấy nói, “Không, tôi không
có.”—Bt.] Anh không có? Anh không cần phải có.

“Nếu các ngươi có thể tin!”

187 Ngồi ở đây là một phụ nữ đang cố nhìn qua phía đầu kia của
người đàn bà này đang ngồi ngay đây. Chị ấy là người lạ đối với
tôi. Nhưng chị ấy thực sự lo lắng. Tôi không biết chị ấy. Tôi chưa
bao giờ nhìn thấy chị, trong đời tôi. Nhưng Chúa biết chị ấy, và
chị nhận ra ngay bây giờ chị ấy đang tiếp xúc với Điều gì đó. Chị
đã đang cầu nguyện cho một vài nan đề. Đó là lý do tại sao chị
đến đây, chị không thể ở lại lâu hơn tối nay. Chị phải rời khỏi buổi
nhóm. Chị định về nhà mình, ngày mai. Chị không phải người ở
đây, cũng không phải đến từ California. Chị đang đi đến từ phía
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đông. Chị đi bằng đường hàng không. Chị dự định, đi bằng máy
bay. Chị từ Oklahoma đến. Vâng. Đúng vậy.
188 Chị cũng ở trong tình trạng sắp chết. Chị đến đây để được cầu
nguyện cho. Chị không có thẻ cầu nguyện. Nhưng chị đã tin rằng
chị sẽ được chữa lành, nếu chị có thể đến được đây. Đúng thế. Chị
cũng, đang mắc bệnh ung thư. Ung thư trong xương. Chị tin là
mình sẽ được chữa lành bây giờ không? Chị tin rằng chị đang
tiếp xúc với Ngài, phải không chị tôi? Có lẽ Đức Chúa Trời sẽ cho
tôi biết chị là ai, thế thì điều đó sẽ giúp ích cho chị chứ?Nếu đúng
như vậy, hãy giơ tay lên nếu chị tin điều đó, rằng (Chúa) sẽ giúp
chị. Được rồi, Bà Steel, bà có thể trở về Oklahoma.

Tôi khôngbiết quýbànày. Tôi chưabao giờ nhìn thấybà ấy.
189 Đây là một phụ nữ đang ngồi ngay sau bà ấy. Chị ấy đang bị
suy giãn tĩnh mạch. Và chị ấy cũng có một đứa con trai nghiện
rượu, và chị đang cầu nguyện cho cậu ấy. Nếu chị tin, chị có thể
được chữa lành. Bà Mason, bà sẽ hết lòng tin và tin rằng Chúa
Jêsus Christ sẽ ban sự chữa lành cho bà chứ? Bà tin chứ?

Được rồi, đặt tay lên người phụ nữ đó đang ngồi cạnh chị ở
đó, chị ấy đang cầu nguyện cho người chồng chưa được cứu của
mình. Chúa sẽ ban cho sự chữa lành.

Chúng ta hãy cầu nguyện.
190 Lạy Chúa kính yêu, con cầu xin Ngài ban phước lành đó cho
chị ấy. Xin ban cho người phụ nữ đó sự khao khát của lòngmình,
Chúa ôi. Đức tin của chị ấy rất gần gũi với Ngài, điều đó đã chạm
đếnNgài. Và con cầu xin, lạy Cha, rằng Cha sẽ giúp đỡ, nhândanh
Chúa Jêsus. A-men.

Bây giờ hãy tin với tất cả tấm lòng của chị, rằng chị sẽ nhận
được nó. Chị sẽ làm điều đó chứ? Được rồi. Xin Chúa ban phước
cho chị.

Bà có tin là chồng mình sẽ được cứu không, thưa bà? Bà tin
hết lòng không? Hãy giơ tay lên, bà tin.
191 Trước tôi, dường như có một người phụ nữ rất nặng nề. Chị
ấy ngồi đó. Chị tin tôi là tôi tớ của Đức Chúa Trời không? Chị
tin tôi là tôi tớ của Đức Chúa Trời không? Chị tin. Được rồi. Tôi
không biết chị. Nan đề của chị là gì, là các tuyến. Chị đang thừa
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cân. Chị đã từng đến bác sĩ, và ông ta đã nói rằng không thể chữa
khỏi, nhưng đó là bác sĩ trần gian nầy. Hiểu không? Chị…Chị
rất đau buồn và thất vọng. Chồng chị đã mất. Chị không phải
là người ở đây. Chị thực sự đến từ Arkansas. Chị cũng đang tìm
kiếm việc làm và chị không thể tìm được việc làm. Chị sợ rằng,
điều gì đó, chị chưa được kêu gọi. Nhưng đức tin của chị bây giờ
đã chạm đến Đức Chúa Trời. Chị tôi ơi, chị hãy đi, tin như vậy.
Đức Chúa Trời ban cho chị một việc làm, ban cho chị sự khao
khát trong lòng.

Đức Chúa Trờiminh chứng LờiNgài là đúng. Chị có tin là như
vậykhông?Bây giờ tôi chỉmuốn chị cầunguyệnvới tôi lầnnữa.

192 Lạy Chúa là Đức Chúa Cha, Ngài cũng là Đức Chúa Trời đã
minh chứng. Khi Ngài phán, “Cô gái nầy không chết đâu, nó chỉ
ngủ,” thì Ngài đãminh chứng điều đó. Bây giờ, Ngài đã hứa, rằng
ngay trước khi sự đến của kỳ cuối cùng, rằng Con người sẽ bày
tỏ chính Ngài giống như cách Ngài đã làm tại Sô-đôm. Ngài đã
hứa điều đó, Chúa ôi. Bây giờ Ngài đã đến trong thế gian nầy,
trong hình thể của Đức Thánh Linh, và đã ở giữa chúng con, tối
nay, chúng con những người tin, và đã minh chứng điều đó. Xin
Ngài minh chứng Lời Ngài như Ngài đã làm trong ngày đó. Chúa
ôi, chúng con không cần chứng cớ nữa. Ngài đang ở giữa chúng
con. Chúng con yêumến Ngài. Và chúng con nhận ra rằng đây là
dấu hiệu cuối cùng ngay trước khi sự Đến của Ngài, theo như lời
Kinh Thánh. Và tất cả các bóng và các hình bóng không bao giờ
sai. Chúng phải được xác thực.

193 Vì vậy chúng con cầu nguyện, Cha ôi, như các con cái Chúa
đến đây để được cầu nguyện cho, để mỗi người sẽ được chữa
lành. Xin cho khôngmột người bệnh nào còn lại giữa chúng con,
ở cuối buổi nhóm chữa lành nầy. Ôi lạy Chúa kính yêu, xin Chúa
cho sự xức dầu củaNgài được dầy dẫy trên hết thảy con dânNgài
ngay giờ nầy, đểmỗi người có thể được sự chữa lành?

194 Và nếu có một số người ở đây, mà chưa phải là con cái Ngài,
và dựa trên cơ sở của những điều này, điều đó…Họ đã nghe Lời
và đã thấy điều được thực hiện, thật chính xác đượcminh chứng
đến từng chữ, vàNgài là Ai vàNgài là gì,màNgài đang ởđây.
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195 Và, Chúa ôi, Ngài—Ngài sẽ ban phước cho một lời nói dối
không? Ồ, chắc chắn không, Chúa ôi. NhưngNgài hứa ban phước
cho Lời Ngài, và Nó không trở về cách luống công. Nó sẽ hoàn
thành điều mà Nó đã được định cho. Và bây giờ Ngài đã làm
điều đó trước chúng con, tối nay, vượt xa mọi bóng tối của sự
nghi ngờ.
196 Và xin chúng ta cúi đầu, có những người ở đây mà trước đây
chưa từng tin, xin các bạn hãy đưa cao tay lên? Xin các bạn cúi
đầu, chỉ đưa tay lên. Và đứng trên chânmình, và nói, “Bây giờ tôi
tin, với tất cả tấm lòng của tôi. Và tôi muốn tin nhận Chúa Jêsus
Christ, ngay bây giờ.” Các bạn muốn làm điều đó không, bất kỳ
người nào, bất kỳ người nào có mặt ở đây, mà chưa tin nhận
Đấng Christ, và muốn làm điều đó vào lúc này? Tôi sẽ không nói
với các bạn…Các bạn đến với hội thánhmà các bạn chọn. Nhưng
tôi đang mời các bạn tiếp nhận Chúa Jêsus Christ trong khi các
bạn…Các bạn có thể sẽ không bao giờ ở gần Ngài hơn cho đến
khi các bạn tận mắt nhìn thấy Ngài khi Ngài đến trong thân thể
hữu hình của Ngài từ các từng Trời. Bây giờ các bạn có muốn tin
nhậnNgài nếu các bạn chưa làmđiều đó không?
197 Trên cơ sở của sự thấy ở đây chưa có ai đứng lên cả, Tôi tin
rằng tất cả các bạn đều là những người có đầu óc tỉnh táo, nhạy
bén và nhận ra những gì mình đang làm. Nếu các bạn đang ngồi
đó dưới đây, các bạn hãy nhớ rằng, “Nếu các ngươi hổ thẹn về
Ta trước mặt thiên hạ, thì Ta sẽ hổ thẹn về các ngươi trước mặt
Cha Ta.” Có ai đó đang đứng dậy, có thể, vâng, trong cử tọa, ở
phía sau.
198 Lạy Chúa kính yêu, những người đó, con không thấy, họ đang
đứng đó, và họ muốn tin nhận Ngài. Họ nhận biết, Chúa ôi, rằng
điều này vẫn chưa được thực hiện cho đến thời điểm này, và bây
giờ Ngài xác nhận nó và minh chứng rằng nó là vậy. Con cầu
nguyện, Cha ôi, rằng trong lòng họ, điều đó cảm động lạ thường
vào lúc này…Làm thế nào để chúng con biết ngoài điều đây là
người cuối cùng đi vào?Đây có thể là sự kết thúc cho LosAngeles.
Đây có thể là linh hồn cuối cùng được sinh ra trong Vương quốc.
Chúng con không biết khi nào thời điểmđó đến. Và khi nó xảy ra,
cánh cửa sẽ được đóng lại, Thân thể đã được trọn. Nó sẽ không
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là một Thân thể dị hợm hay Nàng Dâu dị hợm. Nó sẽ chỉ có rất
nhiều thành viên mà tên của họ được ghi vào Sách Sự Sống của
Chiên Con trước khi sáng thế, mà Chúa Jêsus sẽ đến giống như
A-đam, đã đi ra để cứu vợ mình. Con cầu nguyện, Chúa ôi, hầu
cho bây giờ Ngài sẽ tiếp nhận họ vào Vương quốc của Ngài. Họ
ở trong tay Ngài. Xin giải quyết với họ, Chúa ôi, con cầu nguyện
trong Danh Chúa Jêsus. A-men.
199 Xin Đức Chúa Trời ban phước trên mỗi một anh chị em đã
đứng. Tôi không biết một số anh chị em đang đứng. Một số đứng
ở phía sau, một số đứng trên ban công. Bây giờ tôi muốn các bạn
làmmột điều cho tôi. Xin thông cảm cho tôi. Hãy gặpmột sốmục
sư truyền đạo ở đây và nói điều đó qua với họ, sau khi buổi nhóm
chấmdứt. Các bạn làm điều đó nhé? Đừng quên điều đó. Nếu các
bạn chưa bao giờ chịu báp têm trong phép báp têm Cơ-đốc giáo,
hãy làm điều đó tiếp theo, và rồi cứ giơ tay lên cho đến khi các
bạn nhận lãnh Đức Thánh Linh.
200 Bây giờ, và nhiều người có thẻ cầu nguyện ở đây. Chúng tôi
sẽ mời họ đứng, và đi lên đây, và tôi nghĩ đi ngang qua. Hoặc
tôi phải đến…[Một anh em nói, “Không.”—Bt.] Tôi sẽ không thể.
[“Đến từ bên này qua đây.”] Từ bên này qua đây, có thể đi ra qua
lối này, qua bênnày, những ngườimà có thẻ cầu nguyện.
201 Và bây giờ nếu có ai trong số các bạn phải đi, thì…Tôi trễ rồi.
Tôi xin lỗi. Tôi sẽ cố gắng làm tốt hơnmột chút vào tối mai. Lúc…
mười giờmười phút, bởi đồng hồ trên tường. Xin cảmơn các bạn
đã đến dự tối nay, và cầu xin Đức Chúa Trời trên Trời ban phước
cho các bạn. Nếu các bạn muốn ở lại và xem hàng người cầu
nguyện, các bạn luôn được hoan nghênh. Nhưng chúng tôi sẽ
bắt đầu cầu nguyện cho những người bệnh bây giờ, và tôi không
muốn giữ các bạn trừ khi các bạn muốn ở lại. Các bạn giải tán
ra về trong Danh Chúa Jêsus. Cầu xin sự bình an của Đức Chúa
Trời ở cùng và ban phước cho các bạn, và ban cho thân thể các
bạn được nghỉ ngơi, suốt đêm, và chúc các bạn sức khỏe tốt để
các bạn có thể quay lại vào tối mai. Xin Chúa ở cùng các bạn
bây giờ.
202 Và hãy để những người có thẻ cầu nguyện đứng cầu nguyện
bây giờ, nhưmọi khi chúng ta thường cầunguyện chomọi người.
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Bây giờ chúng tôi muốn các bạn biết, bây giờ, các bạn đang đứng
với một thẻ cầu nguyện, có điều gì nghi ngờ trong cuộc sống của
các bạn không? Nếu có, xin lỗi, có tội lỗi nào trong đời mà bạn
chưa xưng nhận không? Nếu có, xin cho tôi hỏi bạn điều này.
Đừng đi vào hàng cầu nguyện với tội lỗi chưa xưng ra trong lòng.
Vì, các bạn phải…Đây là bánh của con cái, đấy. Và nếu bạn không
phải là Cơ đốc nhân, hãy phó thác cuộc đời của bạn cho Đấng
Christ, trong hàng cầu nguyện, rồi hãy đến. Nó dành cho những
người tin. Các bạn sẽ làm điều đó chứ? Trước tiên hãy tin nhận
Ngài làm Cứu Chúa của mình, và rồi tiến lên trên bục giảng, để
được cầu nguyện cho.

203 Bây giờ tôi sẽ cầu nguyện cho từng cá nhân; không chỉ đi qua
họ, giống nhưmột trình tự nào đó. Bây giờ chúng ta đang ở trong
một nhà thờ. Tôi nghĩ Chị Wyatt đã cho chúng ta lý do để chúng
ta có thể ở lại và cầu nguyện. [Một anh em nói, “Vâng, cả đêm,
miễn là anh muốn.”—Bt.] Chúng ta có thể ở lại bao lâu chúng ta
muốn. Và tôi cảm ơn Chị Wyatt và ban trị sự ở đây, vì để chúng
tôi làm điều đó. Xin Chúa ban phước cho chị. Người chồng dũng
cảm của chị đã đứng trên bục này, cầu nguyện cho người đau,
cho đến khi anh ấy qua đời, theo như tôi biết, một chiến sĩ thập
tự thật sự. Và bây giờ tôi dang nối gót tiếp tục công việc nầy, chúc
phước trên những người này.

204 Và bây giờ tôi cầu nguyện rằng mỗi người trong các bạn đi
qua đây…Các bạn không phải xưng nhận bất cứ điều gì các bạn
muốn. Các bbạn không cần phải nói bất cứ điều gì sai với mình.
Chỉ cần đến và để tôi cầu nguyện cho các bạn, và tin.

205 Các bạn có tin rằng Đức Chúa Trời sai tôi đến để làm việc
nầy không? Hãy giơ tay lên. Còn nhớ những gì Thiên sứ của Đức
Chúa Trời đã phán không? “Nếu ngươi muốn dân sự tin ngươi,
hãy thành tâm khi cầu nguyện, thì không gì đứng nỗi trước lời
cầu nguyện.” Và các bạn biết đó là thật. Nó đã đượcminh chứng,
nhiều lần.

Bây giờ tôi sẽ mời Chị Rose của chúng ta, nếu chị ấy muốn,
chơi bài đó, Chỉ Tin Mà Thôi, hay là, Danh Y Đại Tài Hiện Ở Gần,
hoặc bài nào đó.
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206 Tôi muốnmỗi người trong số các bạn bây giờ ở trong—trong
sự thông công với tôi. Các bạn, những người không ở trong hàng
cầu nguyện, các bạn sẽ cầu nguyện cho những người này chứ?Ồ,
hãy hứa với họ điều đó, bằng cách giơ tay lên, “Tôi sẽ cầu nguyện,
đấy. Tất cả chúng tôi sẽ cầu nguyện.” Được rồi. Vâng.

Tôi muốn rằng các bạn sẽ, nếu các bạn phải rời đi, hãy đi
thật nhẹ nhàng ngay bây giờ, để họ không bị làm phiền trong
khi chúng ta cầu nguyện.

Chị có tin là bệnh đó sẽ hết bây giờ không, thưa chị? [Người
chị đó nói, “Bằng cả tấm lòng.”—Bt.]

Lạy Chúa kính yêu, con đặt tay trên chị, thách thức sự đau
đớn của thân xác chị. Nhơn Danh Chúa Jêsus Christ, xin cho nó
lìa khỏi chị. A-men.

Phước cho chị, thưa chị.

Chị tin với cả tấm lòng không? Mọi tội của chị đã được xưng
ra chưa? Chị thì, như chị biết đó, chị sẵn sàng nhận được sự chữa
lành chứ?
207 Lạy Chúa kính yêu, giờ nầy con đặt tay trên chị con, nhơn
Danh Con Ngài, Chúa Jêsus Christ, và cầu xin rằng bệnh tật của
thân thể chị ấy sẽ hết, trongDanh Chúa Jêsus. A-men.

Mọi tôi lỗi phải được xưng nhận ra, và anh sẵn sàng cho việc
chữa lành chưa? Anh tin chứ, thưa anh? [Người anh ấy nói, “Tôi
tin hết lòng.”—Bt.]
208 Lạy Chúa kính yêu, con đặt tay trên anh em con, như chúng
con biết rằng Ngài đang hiện diện ở đây, Chúa ôi. Con xin Chúa
chữa lành anh ấy, trongDanh Chúa Jêsus Christ. A-men.

Mọi tội lỗi đã thú nhận? Không, chị không nghe. Chị tin rằng
chị sẽ nghe chứ? [Người chị đó nói, “Tôi tin. Nhưng tôi đã bị
điếc.”—Bt.] Chị tin.

Người phụnữnàyhiệnbị điếc. Chúng ta đi cầunguyệnởđây.
209 Lạy Chúa kính yêu, con cầu xin Ngài sẽ chữa lành cho chị
chúng con, và lấy bệnh điếc ra khỏi chị ấy. Chị ấy đang ngồi trong
một thế giới tách biệt, mà chị ấy không thể nghe được. Con xin
Chúa chữa lành chị, qua Danh Chúa Jêsus.



MINH CHỨNG LỜI NGÀI 51

210 Tôi sẽ yêu cầumọi người cứ cúi đầu,một phút. Tôimuốn xem
chuyện gì đã xảy ra với chị ấy. Bây giờ, làm ơn, nhơn Danh Chúa
Jêsus Christ, xin đừng ai ngẩng đầu haymởmắt. Bây giờ, các bạn
không làm thế cho đến khi nào tôi bảo các bạn.
211 Bây giờ chị có thể nghe tôi nói không? [Chị ấy nói, “Một
số không rõ.” Anh Branham vỗ tay một lần. “Tôi có thể nghe
được.”—Bt.] Nghe tôi không? [“Một vài.”] Có thể nghe chứ? Bây
giờ chị ấy có thể nghe được. [Anh Branham vỗ tay một lần nữa.]
Hiểu không? Nghe thấy âm thanh đó không?
212 Bây giờ chị tin với cả tấm lòng. Chị tin chứ? Và chị tin, và Đức
Chúa Trời sẽ khiến chị trở nên khỏe mạnh hoàn toàn. Chị ấy đã
nói. Tôi chỉ cầu nguyện và đặt tay trên tai chị, và chị nói là chị
đã nghe điều gì đó. Được rồi, cứ tiếp tục nào, tin rằng chị sẽ nghe
đượcmột cách hoàn hảo, và chị sẽ nghe được.

Mọi tội lỗi được xưng ra chứ, thưa chị? [Người chị ấy nói,
“Vâng.”—Bt.] Chị đã sẵn sàng cho việc chữa lành của mình chứ?
[“Vâng.”]
213 Lạy Chúa kính yêu, con đặt tay lên chị con, biết rằng trong
chúng con không có điều gì tốt đẹp, trong chính chúng con.
Nhưng chúng con biết rằng chúng con là Cơ- đốc nhân, được sinh
ra bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Và chúng con đặt tay trên
chị mình và cầu xin sự chữa lành của chị ấy, trong Danh Chúa
Jêsus Christ. A-men.
214 Bây giờ chị tin rằng chị sẽ được chữa lành chứ? [Người chị đó
nói, “Tốt.”—Bt.] Được rồi, bây giờ chị—chị được chữa lành. Đó là
cách làm điều đó. Đúng thế. Đúng.
215 Mọi tội lỗi đều được thú nhận chứ? [Chị ấy nói, “Vâng, thưa
anh.”—Bt.] Và chị đã sẵn sàng cho việc chữa lành củamình chứ?
[“Vâng.”] Chị tin, bởi sự đặt tay, mà Đức Chúa Trời là Đấng biết
rõ lòng mọi người, sẽ khiến cho chị được lành bệnh không?
[“Tôi tin.”]
216 Lạy Cha Thiên Thượng của chúng con, con cầu nguyện để
Ngài sẽ chữa lành chị của chúng con, khi chúng con đặt tay lên
chị ấy và nhân danh Chúa Jêsus Christ cầu xin rằngNgài sẽ khiến
cho chị ấy khỏe mạnh. A-men.
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217 Chị thế nào? Dĩ nhiên, chị biết tôi biết có điều gì không ổn
với chị. Nhưng tôi không nói điều đó; vì, chị biết, nó sẽ—nó sẽ
tiếp tục diễn ra và tiếp tục. Nhưng nếu chị sẽ…Mọi tội lỗi được
xưng ra chứ? [Người chị đó nói, “Vâng, thưa anh.”—Bt.] Và chị
tin rằng Chúa sẽ khiến chị khỏe mạnh chứ? [“Vâng, thưa anh.”]
Chị tin là bệnh viêm khớp…Tôi đã nói điều đó.

Lạy Chúa kính yêu, con cầu nguyện rằng Ngài sẽ giúp
chị ấy và khiến chị ấy khỏe mạnh. Xin nhậm lời, trong Danh
Chúa Jêsus.

Chị sẽ không bị tàn tật. Hãy đi, tin bằng cả tấm lòng.

218 Chị tin rằng Đức Chúa Trời sẽ làm chị khỏe chứ? [Chị ấy nói,
“A-men.”—Bt.] Mọi tội được xưng ra và chị sẵn sàng cho sự chữa
lành chứ? Chị tin lưng của chị sẽ ổn chứ?

Lạy Cha Thiên Thượng kính yêu, con cầu nguyện để Ngài
sẽ chữa lành cho chị ấy và cho chị khỏe mạnh. Nhơn danh Chúa
Jêsus Christ, xin được như vậy. A-men.

Xin Chúa banphước cho chị, chị ơi. Hãy đi, tin bây giờ.

Mọi tội lỗi đã được thú nhận chưa, thưa chị, chị đã sẵn sàng
cho sự chữa lành củamình chứ?

Lạy Chúa kính yêu, chị ấy nói, tội lỗi của chị ấy, đã được thú
nhận. Con đặt tay trên người đàn bà này, trong Danh Chúa Jêsus
Christ, cầu xin cho sự chữa lành của chị. A-men.

219 Mọi tội lỗi có được xưng nhận chứ? Chị phải đúng, chị đang
bị bệnh rất nặng, chị biết điều đó. Chị biết rằng tôi biết chị
có gì không ổn. Và chị có tin rằng Chúa sẽ làm cho chị khỏe
lại, chữa lành tấm lòng của chị và làm cho chị hoàn toàn khỏe
mạnh không?

Lạy Chúa kính yêu, con cầu nguyện rằng trong Danh Chúa
Jêsus Christ, Ngài sẽ chữa lành cho chị ấy và làm chị khỏe
mạnh. Nguyện điều này lìa khỏi chị ấy, Cha ôi, trong Danh Chúa
Jêsus. A-men.

Chúa ban phước cho chị bây giờ. Đừng nghi ngờ. Hãy
đi, và tin.
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Tất cả tội lỗi đã xưng nhận chứ? Chị sẵn sàng cho sự chữa
lành chứ?

Lạy Cha Thiên Thượng kính yêu, con đặt tay trên chị của
chúng con. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, xin cho chị được chữa
lành. A-men.

Đừng nghi ngờ. Hãy đi, và tin.

Tất cả tội lỗi đã được thú nhận, anh sẵn sàng cho sự chữa
lành chứ?
220 Lạy Cha Thiên Thượng kính yêu, con cầu xin Ngài chữa lành
cho anh em chúng con, sẽ cho anh ấy khỏe mạnh. Xin nhậm lời,
Cha ôi. Con đặt tay trên anh ấy, vìmục đích này, nhânDanh Chúa
Jêsus Christ. A-men.

Xin Chúabanphước cho anh. Tôi tin điềuđóvới cả tấm lòng.

Giờ chị đang tin bây giờ không, thưa chị? Mọi tội lỗi đã được
thú nhận và chị sẵn sàng cho sự chữa lành chứ?

Lạy Chúa yêu dấu, con đặt tay trên chị em con, nhơn Danh
Chúa Jêsus Christ, xin cho chị được chữa lành vì sự vinh hiển
Ngài. A-men.
221 Bây giờ thật nhiều lần như vậy, chỉ cần một cái chạm, như
Chúa Jêsus đã phán, “Những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy. Nếu
họ đặt tay trên người đau.” Trong các buổi nhóm, tôi bắt đầu
nhận thấy, rằng nó có hiệu quả tốt hơn nămmươi phần trăm so
với những gì nó làm khi anh em gọi những người trong hàng, có
sự phân biệt, bởi vì anh em chỉ có được một ít. Và, theo cách này,
có nhiều người hơn được chữa lành.
222 Chị đã thú nhận tất cả tội lỗi về sự không tin và mọi thứ của
chị chưa? Bây giờ chị tin rằng chị sẽ được chữa lành chứ? [Chị
ấy nói, “Vâng, và được giải cứu.”—Bt.]

Lạy Chúa kính yêu, con cầu xin Chúa chữa lành chị chúng
con khi con nắm tay chị và cầu xin nhơn Danh Chúa Jêsus Christ
cho sự chữa lành của chị. A-men.

Xin Chúa ban phước chị, thưa chị.

Bây giờ chị tin không? [Chị ấy nói, “Vâng.”—Bt.] Mọi tội lỗi
đều được thú nhận chứ? [“Vâng.”]
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Lạy Chúa kính yêu, con đặt tay con trên chị chúng con, nhơn
DanhChúa Jêsus Christ, vì sự chữa lành của chị. A-men.

Xin Chúa ban phước chị, chị ơi.

Dường như là một chuyện rất nhỏ, nhưng Đức Chúa Trời đã
hứa điều đó.

Xưng nhận tội rồi chứ?

Lạy Chúa kính yêu, con cầu nguyện rằng Ngài sẽ chữa lành
cho chị của chúng con. Khi con đặt tay trên chị ấy trongDanh của
Chúa Jêsus Christ, xin cho chị ấy đi và khỏemạnh. A-men.

Tội lỗi được thú nhận rồi chứ?

Lạy Chúa kính yêu, con cầu nguyện rằng Ngài sẽ chữa lành
cho chị chúng con, khi con đặt tay lên chị, trong Danh Chúa Jêsus
Christ. A-men.

Bây giờ khi bạn đến với bộ máy, thì xin cho nó tác động đến
động lực học, và nó sẽ hoạt động.

Tội lỗi được xưng ra rồi chứ? [Chị ấy trả lời—Bt.] Chị đã
sẵn sàng.

Lạy Chúa kính yêu, con cầu xin Ngài sẽ chữa lành cho chị và
cho chị khỏemạnh, nhơnDanhChúa Jêsus Christ. A-men.

Xin Chúa ban phước cho chị, chị ơi.

Mọi tội lỗi đã thúnhận chứ? [Chị ấy nói, “Mọi sự.”—Bt.]

Lạy Chúa yêu dấu, khi người đàn bà nầy nhìn vào mắt con,
con tin điều đó. Con cầu nguyện để Ngài chữa lành chị, trong
Danh Chúa Jêsus.
223 Chị vừa đưa cô ấy đến đây, phải không, thưa chị? Chị vừa đưa
cô ấy đến phải không? Được rồi. Chị tin, chị ơi, rằng Chúa sẽ làm
cho chị khỏe không? [Chị ấy nói, “Tôi tin rằng Chúa có thể ban
lại cho tôi thị lực.”—Bt.] Xin Chúa ban phước cho chị.
224 Lạy Cha Thiên Thượng, Ngài luôn thương xót người mù, và
những người có nhu cầu. Bây giờ họ đã thấy những gì Ngài đã
làm tối nay. Vì vậy chúng con tin rằng, lạy Chúa, dấu hiệu lớn
cuối cùng này đang hành động giữa chúng con bây giờ. Con cầu
xin cho sự sáng mắt đến với người đàn bà mù này, nhơn Danh
Chúa Jêsus Christ. A-men.
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Bây giờ, báo cáo cho chúng tôi bây giờ. Báo cáo nó.

[Một chị nói với Anh Branham—Bt.] Ồ, vâng, chị tin rằng
Chúa sẽ chữa lành cho chị không? [“Halêlugia!”]

Lạy Cha trên Trời kính yêu con đặt tay trên chị em con và
cầu xin rằng Ngài chữa lành cho chị, trong Danh Chúa Jêsus
Christ. A-men.

Xin Chúa ban phước cho chị, chị ơi. Hãy cho chúng tôi nghe
làm thế nào chị—làm thế nào chị đến.

Chị có tin không, chị ơi? [Chị ấy nói, “Vâng, tôi tin.”—Bt.]

Ôi Cha Thiên thượng kính yêu, con cầunguyện cho chị chúng
con, tin rằng Chúa sẽ chữa lành cho chị bây giờ. Con đặt tay trên
chị ấy, trong Danh Chúa Jêsus Christ.

Bây giờ hãy tin. Đúng thế. Cứ đi, hãy tin.

Anh tin không, anh ơi? [Người anh em đó nói, “Vâng.”—Bt.]
Mọi tội lỗi đã được thú nhận chứ?

Lạy Chúa kính yêu, con cầu xin Chúa chữa lành cho anh
em con và cho anh được khỏe mạnh, nhơn Danh Chúa Jêsus
Christ. A-men.

Chị tin không, chị ơi?
225 Hỡi Đức Chúa Trời, con khiêm cung, cầu nguyện rằng, trong
Danh Chúa Jêsus Christ, trong sự êm dịu và nhu mì của giờ này,
nguyện xin Đức Thánh Linh cho người đàn bà này khỏe mạnh.
[Người chị ấy nói, “Và tôi cầu nguyện, cầu nguyện cho con trai
tôi. Tôi đã không gặp nó đã hai mươi năm.”—Bt.] Tôi cầu nguyện
rằng Chúa sẽ đem con trai chị về với chị, chị ơi, thưa chị. Xin
Chúa ban phước cho chị.

Lạy Cha kính yêu, con cầu nguyện cho chị của chúng con
ở đây. Trong sự êm dịu của Thánh Linh, cầu xin Ngài đến
bây giờ và chữa lành cho chị của chúng con, nhơn Danh Chúa
Jêsus. A-men.

Chúc phước cho chị, thưa chị.

Lạy Chúa kính yêu, con cầu nguyện cho anh em nầy của con
khi anh ấy đứng đây và con đặt tay trên anh ấy, và cầu xin sự
chữa lành của anh ấy, trong Danh Chúa Jêsus.
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Chúc phước cho anh, anh của tôi. Được rồi.

Cậu bé này phải không?

Lạy Chúa kính yêu, đặt tay trên cậu bé nầy, con chúc phước
cho cậu ấy trongDanhChúa Jêsus Christ, xin chữa lành cậu.

Chị tin bây giờ chứ, thưa chị? [Người chị ấy nói, “Vâng.”—Bt.]
Chị cũngmuốn được cầu nguyện cho phải không?

226 Lạy Chúa kính yêu, con cầu nguyện cho chị, khi con đặt tay
trên chị ấy. Bây giờ, đây là sứmạng của Ngài, đó là những gì Ngài
đã phán làm, “Những kẻ tin sẽ được những dấu lạ này. Nếu họ
đặt tay lên người đau, người đau sẽ được bình phục.” Ngài đã
phán điều đó, Chúa ôi. A-men.

Bây giờ, Ngài đã phán điều đó, phải không? Phải là cách
ấy, chị ơi.

Lạy Chúa kính yêu, con cầu nguyện Ngài sẽ chữa lành cho
chị của chúng con và cho chị khỏemạnh, trong Danh Chúa Jêsus
Christ. A-men. Xin Chúa ban phước chị, thưa chị.

Chị đã tin chưa, thưa chị?

227 Lạy Cha Thiên Thượng, con cầu xin Ngài ban phước cho chị
em chúng con, chỉ tuân theo những gì Ngài đã nói. Ngài đã phán,
“Những kẻ tin sẽ được những dấu lạ này. Nếu họ đặt tay trên
người đau,” Ngài phán, “thì người đau sẽ được bình phục.”

228 Xin cho tôi dừng lại ở đây một chút, để nói điều này, chỉ để
mọi người nghỉ ngơi một chút, chỉ một lúc. Một nhà phê bình
từng nói, với tôi, điều đó không phải như vậy. Nhưng, các bạn
thấy đấy, Ngài phán, “Những dấu hiệu này sẽ theo sau.”

229 Anh emđã nghe Sứ điệp của tôi về Phiên Tòa, đưa Chúa Jêsus
ra xét xử. Thấy đó, Ngài đã nói với Nô-ê, “Trời sẽmưa.” Trời chưa
bao giờmưa trongmột trămhaimươi năm, nhưng dù sao thì trời
đãmưa. Ngài đã phán với Áp-ra-ham rằng ông sẽ cómột con trai
sanh bởi Sa-ra. Hai mươi lăm năm sau mới xảy ra điều đó. Ngài
không hề phán là lúc nào cả. Ngài phán họ sẽ có một con trai.
Hai mươi lăm năm sau, điều đó đã xảy ra. Đấy, Ngài không bao
giờ nói khi nào.
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230 Ngài phán, “Lời cầu nguyện bằng đức tin sẽ cứu người đau.
Đức Chúa Trời sẽ đỡ họ dậy. Nếu họ đặt tay lên người đau, người
đau sẽ bình phục.” Có phải đó là những gì Ngài phán không?
Ngài đã không nói rằng họ sẽ nhảy lên và làm điều đó ngay lúc
đó. Ngài phán, “Họ sẽ bình phục.” Hãy xem, đó là lời hứa của
Ngài. Đó là những gì chúng ta tin.

Hãy đến, chị ơi. Chị tin điều đó là thật không? [Chị ấy nói,
“Vâng, tôi tin.”—Bt.] Thế thì chẳng có điều gì ngăn trở chị được
chữa lành cả.

Tôi đặt tay trên chị, nhơn Danh Chúa Jêsus Christ, cho chị
được chữa lành. A-men.

Chị tin chứ? [Người chị ấy nói, “Vâng.”—Bt.] Mọi tội lỗi đã
được thú nhận, và đã sẵn sàng chứ?

Lạy Chúa kính yêu, con đặt tay trên chị, tuân theomạng linh
của Ngài, và cầu xin sự chữa lành của chi ấy, trong Danh Chúa
Jêsus. A-men.

231 Tôi muốn các bạn được cầu nguyện cho, tôi muốn các bạn
cho tôi một ân huệ. Tôi muốn các bạn hãy thuật lại, những gì xảy
ra, trước khi những buổi nhóm nầy kết thúc; và để cho quí thính
giả cùng những người khác, thực sự thấy những gì xảy ra. Có lẽ
ngày mai, ngày mốt, hoặc khi nào, các bạn cứ theo dõi những
gì xảy ra.

232 Thư của tôi nhận được đã cho thấy rằng nó—nó là rất nhiều
trường hợp khác nhau hơn là chỉ để họ thử, thử nghiệm đức tin
của chính họ. Bởi vì, Chúa Jêsus phán, “Họ hãy đặt tay trên người
đau. Họ đặt tay trên kẻ đau, thì kẻ đau sẽ bình phục.” Bây giờ hãy
hiểu những gì Ngài đã nói. Ngài đã không nói rằng họ sẽ nhảy lên
và chạy lên xuống sàn nhà. Họ có thể làm điều đó. Nhưng Ngài
phán, “Họ sẽ bình phục.” Đó có phải là những gì Ngài đã phán
không? Đó là những gì Ngài đã phán. Đó là những gì tôi tin. Và
Ngài đang ở đây bây giờ, Đấng đã phán Lời thì ở đây để biến nó
thành như vậy.

Ông tin không, thưa ông? [Anh ấy nói, “A-men.”—Bt.]
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Lạy Cha Thiên thượng kính yêu, dựa trên sự tuyên xưng đức
tin và sư tin của anh ấy, con đặt tay trên anh, trong Danh Chúa
Jêsus Christ, để anh được chữa lành.

Lạy Chúa kính yêu, con đặt tay trên người đàn bà nầy, trong
Danh Chúa Jêsus Christ, vì sự chữa lành chị. Được rồi.

Lạy Cha kính yêu, con đặt tay trên người đàn bà này, trong
Danh Chúa Jêsus, xin chữa lành cho chị. Ngài đã nói, “Người ấy
sẽ bình phục.”

Sẵn sàng cho chữa lành chứ, chị ơi?

Lạy Chúa kính yêu, con đặt tay trên chị con, nhơnDanh Chúa
Jêsus Christ, để Ngài sẽ chữa lành cho chị ấy.

Được rồi, thưa chị, chị ơi, mọi thứ đã sẵn sàng cho sự chữa
lành chứ? Đức tin của chị được đáp ứng bây giờ, chị tin rằng
mình sẽ được khỏemạnh chứ?
233 Và, lạy Chúa, vâng theo mạng lịnh của Ngài, con đặt tay trên
chị ấy, “Đến khắp thế gian, mọi người.” Con đặt tay trên chị, xin
chữa lành cho chị, trong Danh Chúa Jêsus.

Lạy Chúa kính yêu, con đặt tay trên anh em con, xin sự chữa
lành anh, trong Danh Chúa Jêsus Christ.

Lạy Chúa kính yêu, con đặt tay trên chị của con, trong Danh
Chúa Jêsus Christ, xin sự chữa lành cho chị.

[Băng trống—Bt.]…đi xuống phía lối đi. Tôi chỉ không muốn
làm cho các bạn lo lắng. Chị sẽ ổn nếu bây giờ chị tin vào điều
đó bây giờ.

Lạy Chúa kính yêu, con cầu nguyện để Ngài chữa lành chị
của con, trong Danh Chúa Jêsus Christ. A-men.

[Băng trống—Bt.]…để giúp tôi cầu nguyện cho những
người này.
234 Bây giờ chúng tôi cómột số khăn tay ở đây, và vân vân, ở đây,
được cầu nguyện trên. Và tôi muốn anh em tiếp tục cầu nguyện
với tôi bây giờ, bây giờ, những gói nhỏ này, bây giờ. Tôi biết điều
này nghe có vẻ rất lạ đối với những người cầu nguyện cho một
vật nhỏ như thế này. Nhưng nếu các bạn có thể đến chỗ văn
phòng của tôi, một lần, và chỉ nhìn xem. Nếu chúng ta cứ giữ
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những lời chứng qua nhiều năm, tôi cho rằng các bạn không cần
phải đổ dồn trên bục giảng nầy, mà đã được chữa lành bởi việc
gởi đến những mảnh vải như thế nầy, hàng triệu người trong số
họ, khắp nơi trên thế giới. Bây giờ, các bạn biết nó là gì—nó là
gì chưa?

Người nào đó lấy chiếc khăn tay đó ở đó để làm điều đó—
người trẻ tuổi đó…Anh sẽ biết chiếc khăn tay của mình, phải
không, anh ơi? Được rồi.

235 Và tôi đã thấy những đứa trẻ, tàn tật được chữa lành. Và các
bạn thấy đấy, là gì vậy, đó là một sự liên hệ mật thiết, như Oral
Robert thường nói. Đó là một sự liên hệ. Chúng ta cầu nguỵên.
Vậy thì, chúng ta không làm việc nầy bởi chính mình, chúng ta
làm việc nầy bởi vì Kinh Thánh ủy thác cho chúng ta làm điều
này. Tất cả chúng ta biết điều đó là đúng.

236 Bây giờ, có nhiều người họ xức dầu vào khăn tay, và vân vân.
Ồ, vậy thì, chúng tôi nghĩ điều đó ổn cả, chắc chắn, nhưng nếu
chúng ta…Kinh Thánh đã không nói rằng họ “đã xức dầu” những
chiếc khăn tay.

237 “Nhưng họ lấy từ thân thể của Phao-lô những chiếc khăn
tay.” Vậy thì thấy những gì tôi nói về không? Vậy thì, những gì
họ đã thấy, đó là quyền năng làm cho sống lại ở trong Phao-lô,
mà họ đã biết ông là đầy tớ của Đức Chúa Trời. Họ biết rằng Đức
Chúa Trời ở trong ông. Họ biết rằng mọi thứ ông chạm tới đều
được phước. Bao nhiêu người hiểu điều đó? Hãy nói, “A-men.”
[Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.]

238 Anh em biết đấy, tôi nghĩ rằng Phao-lô luôn nương trên lời
Kinh Thánh trong những gì ông ấy đã làm. Anh em không nghĩ
vậy sao? Anh em muốn tôi nói cho anh em từ đâu mà ông có ý
tưởng làm điều đó không? [Người nào đó nói, “Từ Ê-li-sê.”—Bt.]
Từ Ê-li-sê, đúng rồi. Đấy, Ê-li-sê nói, “Hãy cầm lấy cây gậy nầy và
đặt trên đứa trẻ.” Và đấng tiên tri đó đã sai người của ông vì ông
biết rằng phàm vật chi ông đụng đến đều được phước. Ông biết
vị trí của mình. Ông…nếu ông có thể khiến cho người đàn bà ấy
tin điều giống như vậy.
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Bây giờ thấy không, vậy thì, ngay cả Kinh Thánh không hề
nói, “Họ sẽ cầu nguyện cho người đau.” Nó nói rằng, “Họ sẽ đặt
tay trên người đau.”

239 Bây giờ cứ nghĩ, những người đã thấy, nơi sứ đồ Phi-e-rơ, sự
Hiện diện của Đức Chúa Trời đã biểu lộ trong con người này, đến
mứcmà họ—họ đã đặt nhiều người trong bóng của ông, và họ đã
được chữa lành. Bao nhiêu người biết đó là lời Kinh Thánh? Đó
cũng là lời Kinh Thánh giống như Giăng 3:16. Hãy xem, Đó tất cả
đều là Lời của Đức Chúa Trời. Bây giờ, mọi người, các bạn biết
cái bóng của conngười đó đã không thể chữa lành chodân sự.

240 Nhưng, nhìn xem, nếu quyền năng của Đức Chúa Trời ở trên
nhà tiên tri đó, trong nhiều năm sau khi ông đã chết, đến nỗi
một người chết bị ném vào trên xác ông, xương cốt ông. Thân
thể thậm chí không còn ở đó; nhưng xương cốt thì còn ở đó. Và
Sự Hiện Diện của Đức Chúa Trời trên những xương cốt ấy, cho
đến nỗi người chết đó được sống lại.

241 Vậy thì các bạn không biết rằng chính Đức Chúa Trời đó đã
làm tất cả những điều đó thì ở ngay tại đây tối nay sao? Đối với—
với tôi, tôi nghĩ chúng ta nên là những người hạnh phúc nhất
trên thế giới. Chỉ suy nghĩ về điều này.

242 Tôi—tôi hy vọng rằng tôi đã không khiến cử tọa tin rằng đó
là điều do chính tôi làm. Các bạn—các bạn biết rõ hơn thế. Tôi,
tôi là anh emcủa các bạn, đấy, tôi chỉ là anh emcủa các bạn.

243 Nhưng tôi thật sự biết, tôi thật sự biết điều này, rằng Chúa
ở đây. Và tôi biết rằng Ngài đã ban điều gì đó cho chúng ta, mà
chúng ta không thể giải thích nó, chỉ bằng Lời củaĐức Chúa Trời,
tuyên bố rằng nó sẽ xảy ra ở đây vào lúc này. Vì vậy, nó cũng
cho chúng ta nhận dạng để biết rằng chúng ta đang sống trong
những ngày cuối cùng. Nó cho chúng ta sự nhận dạng để biết
rằng những người này, được chọn, được tuyển chọn, được gọi
ra, được định sẵn này…

244 Vậy thì, đây là một từ quan trọng, định trước, nhưng tất cả
chúng ta đều biết rằng đó là sự thật. Chúng ta hoàn toàn biết rằng
Đức Chúa Trời vô hạn đã định trước mọi sự bằng sự biết trước
trước khi sáng thế, ngay cả Chiên Con đã bị giết; và mọi cái tên
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đã từng có trong Sách, đã được ghi vào Sách trước khi Sách từng
được chép. Bây giờ bao nhiêu người biết điều đó là thật?
245 Và Chúa Jêsus đến để cứu chuộc những người nào có tên
trong Sách. Trong Kinh Thánh, Chiên Con đến từ sau bức màn,
và đã lấy Sách vàmở các Ấnmà Nó đã được niêm phong, vì Ngài
đến để tuyên bố tất cả những người Ngài đã cứu chuộc. Ngài
là Đấng Trung Bảo giờ nầy, Đấng Trung Bảo đang cầu thay cho
những người mà Ngài đã cứu chuộc. Tất cả những ai có tên được
viết trong Sách Sự Sống của Chiên Con, đều được cứu chuộc.
246 Như tôi đã trình bày hơi thô thiển tối hôm nọ…Tôi đang
chờ đợi…tất cả các bạn mang những chiếc khăn tay ở đây. Tôi
không chỉ cố gắng giảng lại, nhưng tôi đã nói rằng có một tuyên
bố nhỏ…Tôi hy vọng điều này nghe không có vẻ báng bổ, đấy.
Nhưng giống như người nông dân để con gàmái ấp, và không có
đủ trứng, vì vậy anh ta lấy một quả trứng chim ưng, và anh đặt
nó dưới con gà mái và nó đã ấp ra một chim ưng con. Và nó rất
kỳ dị giữa tất cả đàn gà con kia, bởi vì chúng không thấy những
sự việc giống nhau. Nhưng tất cả những gì nó từng nhìn thấy, đó
là gà mái mẹ. Nó chỉ nghe một tiếng, tiếng đó dường như không
giống với tiếng của nó. Nó cũng không kêu tiếng chim ưng mà
cũng chẳng kêu tiếng gà hoặc gà con. Nó không thích thức ăn
của chúng, vì chúng phải ăn từ sân nhà kho. Có điều gì đó khác
biệt về nó, nhưng nó không biết sự khác biệt là gì.
247 Và rồi một ngày kia, có một con chim ưng mẹ đã biết được
mình đẻ thật nhiều trứng. Và có một trong những quả trứng đó,
là con trai nó, đã bịmất. Vì vậy nó đã đi săn tìm, và nó đã tìm thấy
con mình trong sân nhà kho. Và nó kêu lên. Và khi tiếng kêu đó
vang lên thì chim ưng con nhận ra được tiếng kêu của mẹ. Như
Chúa Jêsus đã phán, “Chiên Ta biết Tiếng Ta.”
248 Tôi nghĩ, tối hôm qua, khi tôi xem cuộc hội thảo của Báp-tít,
Trưởng Lão, và nhiều giáo hội khác nữa, có lẽ họ cũng được ấp
ra từ ổ gà mái. Xin lỗi, thưa anh em, đấy. Nhưng Mẹ biết Mẹ có
những đứa con yêu dấu của Mình ở nơi nào đó. Vì vậy họ đang
đứng ở đó, không tranh cãi về việc nuôi dưỡng mà họ nhận từ
nơi gàmáimẹ, và vân vân, nhưng bây giờ chúng là chimưng, các
bạn thấy đấy, chúng bay để kiếm thức ăn. Hiểu không?
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249 Và tôi nghĩ hội thánh cũng giống như một cảnh tượng mà
tôi đã từng chứng kiến cách đây không lâu, trên đường đi xuống
từ Tucson, hoặc từ—từ Phoenix, đi đến Tucson. Tôi đã nhìn thấy
một cảnh tượng bí ẩn. Và nó hầu như khiến lòng tôi tan vỡ, khi
thấy những gì đã xảy ra, cách mà…một con diều hâu, từng bay
trong không trung, một anh em với chim ưng, là một hình bóng
về giáo hội.

Và Đức Giê-hô-va là Chim Ưng. Ngài gọi các tiên tri của
Ngài là “những chim ưng.” Ngài gọi chính Ngài, Đức Giê-hô-va,
“Chim Ưng.”

250 Nhưng con diều hâu nầy đã đánh mất sự nhận dạng của
mình từ lâu, bởi vì nó không còn bay trong không trung nữa
và săn thịt của nó như nó phải làm. Song nó đậu trên đường dây
điên thoại và hành động như những chim ăn xác thối. Nó—nó
săn mồi những con thỏ bị xe hơi cán chết, và nó cùng với những
chim kền kền ra khỏi đó và ăn cùng nhau. Nó nhảy giống một
con kền kền, thay vì bước đi như nó nên bước đi. Nó đã đánh
mất sự nhận dạng của mình.

251 Và tôi nói điều nầy với tất cả lòng yêu thương tin kính và sự
tôn trọng, giáo hội đã đánhmất dần sự nhận dạng củamình như
một chim ưng chị em. Nó cứ đi vòng vòng. Thay vì đào bới trong
Lời và tìm thấy những điều này có đúng không, thì nó lại chờ cho
đến một loạt văn chương của lớp học trường Chúa Nhật do một
đám người trí thức nào đó soạn ra, xác con thỏ nào đó bị chết ở
nơi nào khác. Nhảy lò cò như một con kền kền! Xin Chúa giúp
chúng ta bay xa khỏi điều đó.

Những lời hứa này là thật. Không phải những gì ai đó đã nói
về Nó, mà là những gì Đức Chúa Trời đã nói về chúng! Chúng là
thật. Tôi rất vuimừng được cộng tác với những chimưng.

Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho những người đau
của chúng ta.

252 Lạy Cha Thiên Thượng kính yêu, trong Kinh Thánh có dạy
rằng họ đã lấy từ thân thể của Phao-lô, những khăn tay và tạp
dề, và ma quỷ đã ra khỏi dân sự, và những tà linh ô uế lìa khỏi
họ. Bây giờ, Cha ôi, con đang đứng đây trước những chiếc khăn,
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đại diệnmỗi người đang có mặt. Đó là Thân thể của Đấng Christ,
chúng con hiệp với nhau. Chúng con đang công bố, bởi ân điển
và tình yêu thương, mà chúng con ở đây để đại diện cho Nàng
Dâu củaNgài, và tin, kết hiệp với Ngài trong Vương quốcNgài. Và
chúng con biết mình không phải là Thánh Phao-lô, nhưng chúng
con biết Ngài vẫn là Chúa Jêsus.
253 Và chúng con cầu nguyện rằng Ngài sẽ khen thưởng cho đức
tin của những người này. Nếu họ sống trở lại thời của Phao-lô,
họ đã nghe một Phúc âm như vậy, đã thấy những việc này giống
như vậy. Cho nên, họ cũng giống như dân sựNgài ngày xưa. Ngài
là Đức Chúa Trời không hề thay đổi. Vì vậy con cầu nguyện, Chúa
Kính yêu ôi, rằng Ngài sẽ coi trọng đức tin của họ, như Ngài đã
làm những điều đó trong thời Kinh Thánh. Và xin chomọi quyền
lựcma quỷ,mọi sự ốmđau bệnh tật,mọi sự đau khổ, đã trói buộc
dân sự mà những chiếc khăn tay và những bưu kiện ở đây đại
diện, nguyện xin quyền lực bệnh tậtmaquỷ ấy lìa khỏi họ.
254 Có một lần, đã được nói rằng, dân Y-sơ-ra-ên đang thực hiện
nhiệm vụ, đi đến một miền đất hứa. Và ngay trong lúc thực hiện
sứ mệnh đó, kẻ thù đã đến và tấn công họ dồn họ vào đường
cùng, và Biển Đỏ chia cắt họ khỏi hàng lối nhiệm vụ, và trong
cuộc hành trình của họ. Và Đức Chúa Trời từ trời nhìn xuống
qua Trụ Lửa, và biển đã hoảng sợ. Sóng biển cuộn mình lại, bởi
vì sóng của Đức Chúa Trời đã ở dưới đáy biển. Và Điều đó đã mở
đường cho con cái củaNgài, bước đi trong sự vâng phục.
255 Bây giờ, Chúa ôi, nếu Biển Đỏ rẽ ra, và sóng thu mình lại,
nước cũng rút lui, và đểnhường chỗ chodân sựNgài đi qua trong
sự vâng phục; thì Chúa Kính yêu ôi, tối nay, xin Ngài nhìn xuống
chúng con qua Huyết của Con Ngài, là Chúa Jêsus, Đấng đã lập
lời hứa. Và khi những chiếc khăn tay này được đặt trên thân thể
những người bệnh, xin cho đôi mắt của Đức Chúa Trời nhìn, và
bệnh tật, ma quỷ đó, sợ hãi và tránh xa. Và cầu mong mọi người
tiếp tục hành trình về Miền Đất hứa, với sức lực và sức khỏe dồi
dào. Khi dân Y-sơ-ra-ên hành trình qua đồng vắng, không cómột
người nào yếu đuối giữa họ, cho đến những người cuối cùng. Xin
ban cho những người này, Cha ôi, vì chúng con gửi những chiếc
khăn tay này, trong Danh Chúa Jêsus Christ. A-men.



64 LỜI ĐƯỢC GIẢNG

256 Xin Chúa ban phước lành trên các bạn, mỗi một người. Khi
các bạn nhận những chiếc khăn tay bây giờ, các bạn hãy tin với
cả tấm lòng. Anh chị em tin rằng Đức Chúa Trời sẽ nghe điều nầy
không? Hiểu không? Tôi—tôi muốn nói điều nầy. Đừng, đừng
nghi ngờ, một chút nào. Xem đấy, nó có vẻ thật kỳ lạ. Xin lỗi, chờ
một phút. Đừng nghi ngờ, một chút nào. Nhưng bây giờ hãy tin
rằng, những gì chúng ta đã cầu xin, Đức Chúa Trời ban cho.
257 Anh chị em có tin Đức Chúa Trời đang hiện hữu ở đây, biết
điều bí mật trong lòng không? Anh chị em biết và tin rằng đó là
Đức Chúa Trời không? Bây giờ cứ ổn định tư tưởng lúc này, nó
không thể là điều gì khác. Hiểu không?
258 Bây giờ, điều gì sẽ xảy ra nếu cómột ngàymai tuyệt vời, cách
mà đây nhiều năm điều này sẽ là lịch sử. Và khi dân sự, trong
nhiều năm đến, nếu như điều đó cũng giống như vậy, họ sẽ đến
và nói, “Ồ, nếu tôi còn sống đến lúc đó, thì tôi ắt đã nhìn thấy điều
nầy được thực hiện, anh bạn ơi, đó là những gì tôi phải biết. Tôi
đã tin điều đó ngay lúc đó!” Xem đấy, cũng giống như điều mà
anh chị em tin, nếu anh chị em trở lại thời đó khi Ngài làm điều
đó lúc ấy! Hãy nhớ, đó vẫn là Ngài. Đó là Sự Sống của Ngài trong
anh chị em. Xin Chúa ban phước cho anh chị em. 



MINH CHỨNG LỜI NGÀI VIE65-0426

(Proving His Word)

Sứ điệp này được giảng bởi Anh William Marrion Branham, được ban phát bản
gốc bằng tiếng Anh vào tối thứ Hai, ngày 26 tháng Tư, năm 1965, dành cho Hội
đồng Thông côngQuốc tế củaHội Thương Gia Phúc ÂmToàn Vẹn tại Đại SứQuán
ở Los Angeles, California, U.S.A., được lấy từ một băng ghi âm từ tính và được in
nguyên văn bằng tiếng Anh. Bản dịch Tiếng Việt này được in và phân phát bởi
Cơ quan xuất bản Voice Of God Recordings.

VIETNAMESE

©2022 VGR, ALL RIGHTS RESERVED

VOICE OF GOD RECORDINGS

P.O. BOX 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.
www.branham.org



Thông báo bản quyền
Tác giả giữ bản quyền. Sách này có thể được in tại nhà dành cho 
việc sử dụng cá nhân hay được phát ra, miễn phí, như một công 
cụ để truyền bá Phúc Âm của Chúa Jêsus Christ. Sách này không 
được bán, sao chép trên quy mô lớn, đăng trên trang web, lưu trữ 
trong hệ thống phục hồi, dịch sang những ngôn ngữ khác, hay sử 
dụng dành cho việc xin ngân quỹ mà không có sự cho phép được 
viết rõ ràng của Voice Of God Recordings®.

Để biết thêm thông tin hay tài liệu có sẵn khác, xin vui lòng liên hệ:

Voice of God RecoRdinGs
P.o. Box 950, JeffeRsonVille, indiana 47131 U.s.a.

www.branham.org


